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2021 m. kovo 25 d. Nr. T1-57

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, 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 punktais ir atsižvelgiant į Šilalės rajono

savivaldybės viešosios bibliotekos 2021 m. kovo 8 d. raštą Nr. V2-20-(1.6) „Dėl Šilalės rajono

savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 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 2020 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

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 25 d. sprendimu

Nr. T1-57

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2020

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. (10

m.), išsilavinimas aukštasis universitetinis. Yra Klaipėdos regiono bibliotekų tarybos narė. Įstaigą

atstovauja Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijoje; 

1.3. Didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius – 36;

1.4. Veikė 5 skyriai, 23 teritoriniai padaliniai (filialai);

1.5. Darbuotojai:

Eil.

Nr.

Darbuotojai 2019-12-31 2020-12-31

1. Bendras darbuotojų skaičius (sąraše) 46 46

2. Priskiriami kultūros ir meno darbuotojams 39 39

2.1. Iš jų:

2.2. Vadovų (kartu ir pavaduotojais) 1 1

2.3. pagrindinėse pareigose 46 46

Duomenys apie įstaigos darbuotojus:

Eil.

Nr.

Duomenų

srities pav.

Metų

pradž

ioje

(iš

viso)

Metų

pabai

goje

(iš

viso)

Įgiję

spec.

vidurinį

išsilavini

mą

Įgiję

vidurin

į

išsilavi

nimą

Įgiję

aukštąj

į

išsilavi

nimą

Kultū

ros ir

meno

darbu

otojai

Tech

niniai

Adminis

tracija

1. Pareigybių

skaičius

36 36 12,5 0,5 23 30 2 4

2. Darbuotojų

skaičius

45 46 16 1 29 39 3 4

3. Darbuotojai

kėlę kvalif.

41 39 14 1 20 35 - 4

4. Vidutinis

darbo užm.

740 926 934 470 1194

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį:

Kvalifikacijos ugdymo renginiuose dalyvavo 39 darbuotojai.

Eil. 

Nr.

Mokymų pavadinimas Organizatorius Darbuotojų

skaičius

1. Seminaras apie fotografavimą 

telefonu .

„7  Kadras“ fotografe Ieva 

Tvaronavičiūte

37

2. Nuotoliniai mokymai „Facebook“ 

komunikacija“.

„Versli Lietuva“ 1

3. „Kultūra kitaip: naujos medijos, 

industrija ir veiklų pateikimas?

Dizaino agentūros FOLK 1

mailto:silales.biblioteka@gmail.lt
http://www.silalesbiblioteka.lt
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4. „Virtuali realybė: ar galime „patirti“ 

kultūrą, švietimą ar mediciną?“

Agentūra „Digital Lunch & Learn“ 1

5. „Įtaigus kalbėjimas ir auditorijos 

valdymas. Žodžių įtaka“

Kretingos rajono savivaldybės M. 

Valančiaus viešoji biblioteka

2

6. „3D modeliavimas ir spausdinimas“ Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės

viešoji bibliotekoje (stažuotė)

1

7. „Autorinių teisių ir vartotojų, 

negalinčių skaityti įprasto teksto, 

informacinis aprūpinimas“

Lietuvos aklųjų biblioteka 4

8. „Kaip sudominti paauglį knyga?“ Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo biblioteka

20

9. „Kaip tapti draugiškesnėmis 

bibliotekomis autizmo spektrą 

turintiems žmonėms?“  

Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės

viešoji biblioteka

9

10. „Media 3“ Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės

viešoji biblioteka

6

11. „Interaktyvių neformalaus 

mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 

metodų taikymas“

Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės

viešoji biblioteka 

2

12. „Lyderystė krizinių situacijų metu“ Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės

viešoji biblioteka

1

13. „Vilnos kambario edukatoriai“ Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės

viešoji biblioteka

4

14. „Tyrimų rengimas ir analizė“ Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės

viešoji biblioteka

1

15. „Savanorių integracijos 

organizacijoje eiga“

Jaunimo reikalų departamentas 1

16. „Atradimų laboratorijos“ VŠĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ 4

17. Žaidybinimo taikymas bibliotekos 

veiklose

Kauno apskrities viešoji biblioteka 4

18.  Pinigų srautų apskaita VSAFAS MB „Buhalterių mokymai“ 1

19. Viešosios paslaugos internetu 

kiekvienam

Asociacija „Viešieji prieigos 

taškai“

25

20. „Bibliotekų vaidmuo regionuose“ Lietuvos kultūros taryba, Jurbarko 

rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka

10

II. ĮSTAIGOS TIKSLAI, VEIKLA IR REZULTATAI

2. Bibliotekos veiklos tikslai apibrėžti bibliotekos nuostatuose, patvirtintuose Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-115 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“.

2020-ieji bibliotekoje buvo sudėtingi ir iššūkių kupini metai, tačiau bendras bibliotekos

komandos darbas, noras siekti tikslo, leido priimti kūrybiškus sprendimus ir nuveikti prasmingus

darbus. Pavasarį Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus Covid-19 karantiną, prisijungėme prie

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pilietinės akcijos ir 3D spausdintuvais gaminome

apsaugos skydelius Šilalės medikams. Juos aprūpinę, skydelius dovanojome Šilalės savivaldybės

kultūros centro, Vlado Statkevičiaus muziejaus ir kitų įstaigų darbuotojams. Atspausdinta ir dovanota

– 210 apsauginių veido skydelių.

Įgyvendindami Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tikslus ir uždavinius

plėtojome kultūrines, informacines, elektronines paslaugas, sudarėme sąlygas savivaldybės

gyventojams naudotis ne tik universaliu dokumentų fondu, bet ir skaitmeninėmis technologijomis,
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ugdėme gyventojų skaitmeninį raštingumą, organizavome kultūrinius renginius tiek gyvu, tiek

nuotoliniu bendravimu. 

Viena svarbiausių bibliotekos veiklos krypčių yra skaitymo skatinimo veiklos. Vykdėme

projektus, rengėme renginius, pristatančius knygas, rašytojus, kvietėme įvairaus amžiaus gyventojus

dalyvauti nacionalinėse skaitymo akcijose „Vasara su knyga, „Skaitymo iššūkis“. Iššūkyje dalyvavo

401, įveikė 303, mūsų rajono bibliotekų lankytojai, jie perskaitė 1845 knygas, Šilalės rajono

savivaldybės viešoji biblioteka užėmė 4 vietą Vakarų regione.

Skaitymo šventė „Lietuva skaito!“ yra skirta gegužės 7-ajai – Spaudos atgavimo, kalbos ir

knygos dienai. Pernai „Lietuva skaito!“ kvietė neįprastai, kadangi gyvai susitikti negalėjome, teko

ieškoti kitų būdų planuotiems susitikimams ir skaitymams, tačiau skaityti galime visur, o namuose

ypač. Tad pasitikdami skaitytojus šūkiu „Atrask klasikus!“ kvietėme dalytis skaitymo smagumu

nuotoliniu būdu, juk gera literatūra yra amžina.

Džiaugėmės, nuotoliniu literatūriniu konkursu „Gal puodelio kavos su rašytoju?“ sulaukusiu

knygų mėgėjų ir žinių viktorinų entuziastų susidomėjimo. Gauta daug gražių atsiliepimų apie

originalų ir labai įtraukiantį konkursą. Šis konkursas buvo skirtas paminėti Nacionalinės Lietuvos

bibliotekų savaitės 20-metį. Todėl neatsitiktinai dalyviams teko įveikti 20 užduočių ir atspėti, kuriems

lietuvių ar pasaulio autoriams galėtų priklausyti kavos puodeliai.

Fotografuoti skaitymo akimirkas, diskutuoti apie knygos pažinimą, nusiraminimą, paguodos

ar įkvėpimo šaltinio jausmus, kvietėme skaityti su tėčiu akcijoje „Tėčiai skaito vaikams. Prasmingas

laikas Kalėdų stebuklo beieškant“.  

Vystėme virtualią diskusiją „Ką skaito emigrantai?“ Sulaukėme daug padėkų ir komentarų.

Dalyvavome konkurse „Atsakingas skaitytojas“ – tai šeštus metus vykstantis

aplinkosauginis šalies bibliotekų konkursas. Projektas skirtas šviesti gyventojus apie tinkamą

elektroninių ir baterijų atliekų rūšiavimą. Pajūralio kaimo filialo bibliotekininkė laimėjo 3 vietą

respublikoje ir buvo apdovanota specialiu prizu.

Stiprinant gyventojų skaitmeninius įgūdžius, panaudojome naujai gautą įrangą ir siekiant

užtikrinti kokybiškus užsiėmimus, į pagalbą pasitelkėme jaunus savanorius (e. skautus), kurie

vyresnio amžiaus žmones mokė naudotis internetu ir informacinėmis technologijomis,

bendradarbiavome su Darbo užimtumo tarnyba. Sudarėme sąlygas gyventojams gilinti žinias ir

mokytis visą gyvenimą. 2020 m. surengti 63 skaitmeninio raštingumo mokymai, apmokyta 652

gyventojai. Žmonių, dalyvavusių skaitmeninio raštingumo mokymuose, lyginant su 2019 metais,

skaičius išaugo 2,5 karto. Tokį žymų augimą lėmė sėkmingai įgyvendinami projektai: „Prisijungusi

Lietuva“ ir „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto

prieigos infrastruktūroje“.

Bibliotekos veikloje atsispindėjo ir Lietuvai svarbių datų ir asmenybių atminimo

išsaugojimo veiklos. Organizavome literatūros vakarus, popietes, parodas LR Seimo paskelbtiems

atmintiniems Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio, žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės, Mokyklų

bendruomenių, Tautodailės, Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams bei rašytojų

jubiliejinėms datoms.

2020 m. vykdėme net 6 projektus įvairaus amžiaus ir poreikių lankytojams, ypatingą dėmesį

skirdami, skaitymo skatinimui, senjorams, vaikų, jaunimo užimtumui ir kūrybiškumui. Tai svarbi

mūsų veiklos sritis, padedanti pritraukti papildomų lėšų, plėsti ir tobulinti paslaugas. Sėkmingai

įvykdžius projektus, įkurtas senjorų kavos kampelis, kuriame jie turės galimybę ne tik skaityti spaudą,

bet ir virti kavą, kurti paveikslus iš kavos pupelių, dekoruoti puodelius, bendrauti. Pakartotinai išleista

Šilalės krašto kulinarinė knyga „Pasmuokavuok, kap skane“ ir projekto „Keliaujanti senoji Šilalės

krašto virtuvė“ pagalba pristatyta Žemaitijos regione. Sukurtas papildytos realybės orientacinis

žaidimas, supažindinantis su Šilalės miesto lankytinomis vietomis. Projektu „Online: pasaulio

šilališkiai“ buvo virtualiai susisiekta su globaliais šilališkiais, savo darbais ir pasiekimais

garsinančiais Šilalės vardą Lietuvoje ir pasaulyje. Įgyvendinta Kultūros paso priemonė mokiniams,

besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas „Įkvėpk gyvybės savo robotui“.

Džiaugiamės atnaujinta Bibliotekos internetine svetaine, kurios rezultatas – sukurta

šiuolaikiška, saugi, funkcionali internetinė svetainė, pritaikyta visoms rezoliucijoms ir žmonėms su

negalia.
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3. Įstaigos veiklos rezultatai:

Tikslo, pasiekimo uždaviniai: Faktiniai rezultatai:

1. Visuomenės poreikius, 

tenkinančio fondo formavimas. 

Uždaviniai:

1.1. Bibliotekos fondo 

komplektavimas

2020 m. pradžiai fondo dydis buvo –179274 vnt. 

Įsigyta – 10023 vnt. dokumentų: knygų – 4578 vnt.; 

periodinių leidinių – 5419 vnt.; garsinių dokumentų –7

vnt.; regimųjų dokumentų – 3 vnt.; spausdintinių natų 

– 1 vnt.; rankraščių – 14 vnt.; tęstinių dok.– 1 vnt. 

Nurašyta – 7838 vnt. nepaklausių, susidėvėjusių 

leidinių: 2409 vnt. knygų ir kitų dokumentų, 5429 vnt. 

periodinių leidinių.

2020 m. 1195 vnt. knygų gauta daugiau negu 2019 m., 

tačiau periodiniams leidiniams gauta 1333 vnt. mažiau 

negu 2019 m. 

1.2. Dokumentų fondo suvedimas į 

elektroninį katalogą LIBIS 

Suvesta į elektroninį katalogą LIBIS programoje – 

4601 knygų ir kitų dokumentų bibliografiniai įrašai.

Panaikinti iš elektroninio katalogo 435 įrašai nurašytų 

dokumentų.

2. Fizinių ir juridinių asmenų 

aptarnavimas. Uždaviniai:

2.1. Dokumentų panauda Išduota dokumentų – 95922 vnt.

2.2. Vartotojų telkimas Sutelkta vartotojų – 4754 žm.

2.3. Bibliotekos lankomumas Apsilankymų skaičius – 73215 žm.

2.4. Bibliografinės informacijos 

teikimas

Pateikta informacinių užklausų – 2519.

Atsakyta į vartotojų užklausas – 2419.

2.5. Vartotojų poreikių tyrimai Dalyvauta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos atliekamame moksliniame tyrime apie 

Lietuvos viešųjų bibliotekų darbą su vartotojais 

karantino režimu.

3. Informacinės visuomenės 

ugdymas, ir interneto prieigos 

paslaugos. Uždaviniai:

3.1 Vieša interneto prieiga 99 kompiuterizuotomis darbo vietomis viešosios 

interneto prieigos paslaugomis naudojosi 990 

vartotojų, interneto seansų sk. – 9684;

prenumeruojamomis duomenų bazėmis naudojosi 40 

vartotojų.

3.2. Informacinio raštingumo 

mokymai.

Apmokyti 652 vartotojai, mokymams skirta 721 

valanda. 2019 m. – 317 vartotojai.

4. Kraštotyros, sociokultūrinės 

edukacijos, skaitymo skatinimas. 

Uždaviniai:

4.1. Kraštotyros veikla Sukurta– 10 naujų kraštotyros aplankų;

Papildyta – 31 kraštotyros aplankas.

4.2. Rašytinio paveldo skaitmeninimas Suskaitmeninta – 80 kultūros paveldo objektų. Sukurti 

metaduomenys 67 kultūros paveldo objektams (Vl. 

Statkevičiaus rankraščiai). Nuskenuota 1978 m (152 

vnt.) ir 1979 (149 vnt.) Šilalės rajono laikraščio 

„Artojas“ komplektai.
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4.3. Dokumentų (knygos ) sklaida renginiai (viso) – 557 t. sk. parodos – 366, juose 

apsilankė – 4188 žm. 191 įvairaus pobūdžio, trukmės, 

vizualizacijos renginiai: 163 fiziniai renginiai, 28 

virtualūs renginiai. 98 renginiai surengti 22 kaimo 

filialuose, 65 – Viešojoje bibliotekoje. Iš 366 

eksponuotų parodų – 231 sudaro dokumentų, 135 – 

įvairaus pobūdžio parodos, t. sk. 69 virtualios parodos.

Vaikams – 93 renginiai t. sk. virtualių 4, parodų –15, 

virtualių – 6.

4.4. Edukacinės programos edukacinės programos – 7.

4.5. Kūrybinės dirbtuvės. kūrybinės dirbtuvės – 13.

5. Kūrybingumo bei vaizduotės 

ugdymas interaktyvioje jaunimo 

erdvėje.

17 jaunų žmonių dalyvavo interaktyviose žiemos 

sporto žaidynėse, robotikos mokymuose 126, kino 

filmų peržiūros – 3 (35 dalyviai), literatūriniai 

protmūšiai – 40 dalyvių, „Senjorų dienos internete“ 

(15 ), Galvosūkių kambarys „Paslaptingais knygnešių 

takais“ (130) ir kt. Viso apsilankė 1185 lankytojų. 

Apsilankymų sk. 706 mažiau negu 2019 m.

3.1. Projektinė veikla:

Finansavimo šaltinis

(fondo, institucijos pavadinimas)

Teiktų 

projektų

skaičius

Finansuotų 

projektų 

skaičius

Skirtos 

lėšos,

Eurų

Lietuvos kultūros taryba:

1. „Online: pasaulio šilališkiai“

2. „Keliaujanti senoji Šilalės krašto virtuvė“

3. „Nuo aušros iki aušros jos burtų keruos...“

4. „Papildytos realybės orientacinis žaidimas“

5. „Ateities inžinierius šiandien“

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

3000

3000

2200

6300

-

Kultūros paveldo departamentas:

„Upynos krašto etnokultūros paveldas“
1 - -

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras:

Kultūros pasas. „Įkvėpk gyvybės savo robotui“
1 1 515

Šilalės rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros 

programa:

Išleista Šilalės krašto kulinarinio paveldo knyga 

„Pasmuokavuok, kap skane“

1 1 1500

Viso: 8 6 16515

Šilalės rajono savivaldybės prisidėjimas prie projektų - 3 3450

Iš viso: 8 6 19965,0

Projektas „Online: pasaulio šilališkiai“. Jo metu surengti 9 virtualūs susitikimai su

globaliais šilališkiais, savo darbais ir pasiekimais garsinančiais Šilalės vardą Lietuvoje ir pasaulyje.

Šis projektas leido sukurti visiškai naują paslaugą bibliotekoje – pirmą kartą suorganizuoti virtualūs

renginiai ir tiesioginės transliacijos (dalyvių– 934, peržiūrų skaičius – 12382). Tai ženkliai padidino

kultūros paslaugų prieinamumą, ypač karantino laikotarpiu, bei pagerino įstaigos įvaizdį. Virtualūs

renginiai sulaukė didžiulio pasisekimo ir daug puikių lankytojų atsiliepimų. Projektas padėjo pasiekti

dar vieną labai svarbų tikslą – ryšio atnaujinimą su diaspora. Šie nuotoliniai susitikimai su kraštiečiais

leido užmegzti glaudesnį ryšį su gimtuoju kraštu, tuo pačiu suteikė galimybę jiems pasijauti svarbia

Šilalės krašto istorijos dalimi. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono

savivaldybė.

Projektu „Keliaujanti senoji Šilalės krašto virtuvė“ siekta mokyti, kaip pasigaminti

senuosius Šilalės krašto patiekalus. Įvairiose Žemaitijos vietose organizuota 15 edukacinių
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užsiėmimų. Užsiėmimai vyko Pagramančio ir Varnių regioninių parkų direkcijose, Skuodo rajono

savivaldybės Romualdo Granausko viešojoje bibliotekoje bei Šauklių filiale, Tauragės rajono

savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Eidintų filiale ir kitose vietovėse. Šio

projekto edukaciniai užsiėmimai įsipynė į kitus šalyje ir rajone vykusius renginius. Išmokti

pasigaminti ir paragauti senųjų Šilalės krašto patiekalų buvo galima „Žemaitijos bibliotekininkų

spiečiuje 2020“, kuris vyko Jurbarko rajono savivaldybėje esančioje Raudonės pilyje, Klaipėdos

apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos organizuotame Tarptautiniame kultūros

festivalyje „Pasiduok traukai“, VI-oje vaikų ir jaunimo etnokultūrinėje stovykloje prie Paršežerio ir

kt. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė.

Projektas „Nuo aušros iki aušros jos burtų keruos...“. Skirtas Šilalės visuomenės kultūrinio

gyvenimo aktyvinimui per kavos pažinimą. Jo metu organizuotos įvairių kavų edukacijos. Žolininkė

Kristina Šilinskienė supažindino su netradicinių kavų rūšimis ir jų virimo būdais. Baristas Vytautas

iš „Kavos architektai“ edukacinio užsiėmimo metu pristatė tradicinę kavą, išsamiai atskleidė kavos

auginimo istoriją, supažindino su kavos rūšimis, apdorojimo būdais. Virtualaus susitikimo metu

„Lubinų kavos“ atstovė Danguolė Bagdonavičiūtė pristatė Lietuvoje mažai žinoma lubinų kavą,

pasidalino jos ruošimo paslaptimis. Didinant meno sklaidą, pristatytos dvi grožinės literatūros

knygos, kurių pavadinimas susijęs su kava. Šilališkiai susitiko su aktore Juste Zinkevičiūte ir

dalyvavo knygos „Puodelis kavos prie jūros“ pristatyme. Virtualaus susitikimo metu su laidų vedėja,

režisiere, žurnaliste, finansų ministro patarėja Raminta Stanaityte-Česnuliene aptarė jos knygą

„Perlais balinta kava“. Po karantino Skaitytojų aptarnavimo skyriuje laukia „Kavos kampelis“,

kuriame bus organizuojami „Kavadieniai bibliotekoje“. Senjorai turės galimybę ne tik skaityti

spaudą, bet ir virti kavą, vyks kūrybinės dirbtuvės, kuriose lankytojai dekoruos puodelius, gamins

padėkliukus ir kurs paveikslus iš kavos pupelių. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės

rajono savivaldybė.

Projektas „Papildytos realybės orientacinis žaidimas“. Sukurtas papildytos realybės

orientacinis žaidimas, supažindinantis su Šilalės miesto lankytinomis vietomis. Žaidimas suteikia

unikalią galimybę iš naujo atrasti 10 žymiausių Šilalės vietų, nes prie jų pasitinka visiems labai gerai

žinomi virtualūs kalbantys knygų personažai: Pepė Ilgakojinė, Robinzonas Kruzas, Bitė Maja,

Kvazimodas, Undinėlė, Šerlokas Holmsas, Kupriukas muzikantas, Robinas Hudas, Mikė Pūkuotukas

ir Mažasis Princas. O kad būtų įdomiau, prie kiekvieno objekto skiria užduotį. Tai ne tik įtraukiantis

naujos kartos žaidimas ir puikus laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir skatinimas skaityti. Taip pat tai

nauja inovatyvi bibliotekos paslauga, prisidedanti prie kultūrinio turizmo. Projektą finansavo

Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė.

Iš Šilalės rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros programos buvo pakartotinai išleista

Šilalės krašto kulinarinio paveldo knyga „Pasmuokavuok, kap skane“.

Įgyvendinta Kultūros paso priemonė mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo

programas „Įkvėpk gyvybės savo robotui“, kuri stiprina jaunų žmonių kūrybingumą, kritinį mąstymą

ir Bibliotekos siekį teikti aukštesnės kokybės paslaugas. Kultūros paso paslauga pasinaudojo 103

moksleiviai.

3.2. Fondų apskaitos rodikliai:

Eil.

Nr.

Bibliotekos

pavadinimas

Likutis

2020 m.

pradžiai

2020 m.

gavimas

2020 m.

nurašymas

Likutis

2021 m.

pradžiai

Fondo

pokytis

1. Viešoji biblioteka 39873 1401 784 40490 +617

2.
Struktūriniai

padaliniai (filialai)
139401 8615 7054 140962 +1574

3. Viso rajone: 179274 10023 7838 181459 +2185

2020 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija naujoms knygoms pirkti skyrė 22043

eurų. Dar 16251 eurų ministerija paskyrė papildomai, įgyvendinant programą „Viešosios bibliotekos

finansavimas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų dokumentams įsigyti“. Šioms papildomoms lėšoms

įsisavinti, naujoms knygoms nupirkti buvo skirtas labai trumpas laikotarpis – vos 1,5 mėn. Per
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pusantro mėnesio leidyklos išleidžia nedaug naujų knygų. Teko pirkti daugiau egzempliorių jau

turimų knygų ir išdalinti juos struktūrinių padalinių fondams, todėl juos labai atnaujinome.

3.3. Vartotojų apskaitos rodikliai:

Eil.

Nr.

Bibliotekos

pavadinimas

Vartotojų skaičius

(skaitytojai)

Vartotojų

skaičiaus

pokytis

Gyventojų

skaičius

Gyventojų

sutelkimo

proc.2019 m. 2020 m.

1. Viešoji biblioteka 1869 1498 -371 4647 33,2

2. Struktūriniai padaliniai

(filialai)

3656 3256 -400 17187 18,9

3. Viso rajone: 5525 4754 -771 21834 21,8

2020 m. dirbome pasikeitusiomis sąlygomis, bet džiaugiamės, kad ir esant ribojimams,

lankytojus galėjome aptarnauti bekontakčiu būdu ir buvome reikalingi bendruomenei. Užsisakyti

leidinius kvietėme telefonu, el. paštu, rezervuoti el. kataloge. Naujienas buvo galima sekti mūsų

bibliotekos interneto svetainėje, Facebook profilyje. Tiems, savivaldybės gyventojams, kuriems buvo

sunku ateiti į biblioteką (neįgalūs, senyvo amžiaus žmonės), teikėme knygnešystės paslaugą.

Bibliotekos darbuotojai knygas, žurnalus pristatė į namus.

2020 m. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis naudojosi 21,8 proc.

rajono gyventojų: mieste – 33,2 proc., kaimo filialuose – 18,9 proc.

2019 m. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis naudojosi 25,0 proc.

rajono gyventojų: mieste – 40,0 proc., kaimo filialuose – 21,0 proc. 

3.4. Lankytojų ir dokumentų išduotiems rodikliai:

Eil.

Nr.

Bibliotekos

pavadinimas

Lankytojų skaičius Pokytis Išduotis Pokytis

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m.

1. Viešoji biblioteka 34938 37424 +2486 45186 30843 -14343

2. Struktūriniai

padaliniai (filialai)

57733 35791 -21942 94510 65079 -29431

3. Viso rajone: 92671 73215 -19456 139701 95922 -43779

Dėl Covid-19 pandemijos ir Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino sumažėjo

lankytojų ir leidinių išdavimų skaičius. Net penkis mėnesius į Viešąją biblioteką nebuvo įleidžiami

lankytojai, dėl darbuotojų ir vartotojų saugumo buvo ribojamas naudojimasis kompiuteriais,

neišduodama periodinė spauda, nevyko fiziniai renginiai, kad išvengti dažno lankymosi ir kontaktų

ŠSVB, nuo kovo 16 d. knygų vienam vartotojui buvo išduodama daugiau nei įprastai. Todėl

vidutiniškai per 2020 m. vienas rajono gyventojas Bibliotekoje apsilankė 15,4 kartų, perskaitė 20,2

dokumentus (knygas, periodinius leidinius ir kt.), kai tuo tarpu 2019 m. vienas rajono gyventojas

ŠSVB vidutiniškai apsilankė 16 kartų ir perskaitė 25 dokumentus (knygas, periodinius leidinius ir

kt.).

3.5. Renginių organizavimo rodikliai:

Eil.

Nr.

Pavadinimas Renginių skaičius Iš viso

(3+4+5 

stulpelių

reikšmės)
Virtu

alūs

Kaimo

filialuo

se

Šilalėje Lietu

voje

Užsie

nyje

1. Projektai - 5 1 - 6

2. Parodos 69 241 56 - - 366

3. Kiti renginiai (knygų 

pristatymai, susitikimai su 

autoriais, kūrybinės dirbtuvės, 

paskaitos ir seminarai)

28 98 65 - - 191
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4. Renginių skaičius iš viso: 97 339 126 1 557

Biblioteka kiekvieną mėnesį kvietė į renginius, susitikimus, o karantino metu į pokalbius su

įdomiais žmonėmis ir kitas veiklas virtualiu būdu.

Renginiai:

Bibliotekos veikloje atsispindėjo ir Lietuvai svarbių datų ir asmenybių atminimo

išsaugojimo veiklos. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Viešojoje bibliotekoje:

vyko Teresės Ūksienės knygos „Erškėčiu keliu VII“, kurioje sutalpinti šilališkių, politinių

kalinių, tremtinių rezistentų prisiminimai apie okupacijos padarytas žaizdas, pristatymas;

             pristatyta žurnalisto M. Milinio knyga apie įvykius Šilalės rajone „Partizanas II“;

autoriai Paulius Saudargas ir Goda Krukauskienė pristatė trumpametražinį dokumentinį filmą

ir knygą „Kalinio riba“;

             vyko susitikimas su I kadencijos Šilalės rajono Tarybos nariais;

iš ypatingojo archyvo parvežta ir parengta Plakatų paroda „Sovietų valdžios represuoti Lietuvos

Nepriklausomybės akto signatarai“, skirta paminėti Lietuvos Prezidento Aleksandro Stulginskio

135-ąsias gim. metines;

Lietuvos Steigiamojo Seimo100-metį ir Lietuvos Valstybės atkūrimo ir Lietuvos

Nepriklausomybės dienoms paminėti Bilionyse, Didkiemyje, Kaltinėnuose ir Kvėdarnoje surengti

protmūšiai;

             Požerės kaimo filiale parodytas meninis filmas „Purpurinis rūkas“;

Žadeikių struktūriniame padalinyje (filiale), vyko susitikimas su Lietuvos Nepriklausomybės

akto signataru Jonu Šimėnu, Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose vyko kūrybinės dirbtuvės:

„Laisvė malūnėliai“ ir kt.

Organizavome literatūros vakarus, popietes, parodas, vaistininkės, žolininkės Eugenijos

Šimkūnaitės,  Tautodailės, bei rašytojų jubiliejinėms datoms:

minėdami habilituotos biologijos mokslų daktarės, vaistininkės, žolininkės Eugenijos

Šimkūnaitės 100 gimimo metines, surengėme susitikimus Viešojoje bibliotekoje ir Šiauduvos kaimo

filiale su žolininke Giedre Bružiene, kuri pristatė savo knygą „Ir ateis ta diena. Pasakojimai apie

žoleles“;

minint poeto Pauliaus Širvio 100 gimimo metines, vyko literatūrinis vakaras „Amžinai,

amžinai neramus...“. Poeto gyvenimą apžvelgė lituanistė Aušra Baublienė. Meninę programą,

parengtą pagal Pauliaus Širvio ir Salomėjos Nėries kūrybą, atliko Utenos kamerinis teatras

„Žaliaduoniai“;

vyko susitikimai su rašytoja Juste Zinkevičiūte ir jos knyga „Puodelis kavos prie jūros“;

geriausia 2019 metų vaikiškos knygos autore Igne Zarambaite ir knygų „Stebuklingi senelio batai“ ir

„Juodavandeniai“ personažais, filosofu, Lietuvos politiku, rašytoju Arvydu Juozaičiu, fotografu

Andriumi Lizonenko. Obelyno struktūriniame padalinyje skaitytojai bendravo su Šilalės krašto poete

Dalia Petkevičiene. Virtualaus susitikimo metu rašytoja Raminta Stanaitytė-Česnulienė pristatė

knygą „Perlais balinta kava“. Apie netradicinės kavos ypatumus, jos ruošimo subtilybes pasakojo

žolininkė Kristina Šilinskienė, bei „Ekologiška lubinų kava“ įkūrėja Danguolė Bagdonavičiūtė.

Tautodailės metams Viešojoje bibliotekoje buvo surengta Petro Balsio personalinė drožtų

darbų paroda „Išvaduoti“, eksponuoti 43 įvairios tematikos darbai. Laukuvos struktūriniame

padalinyje pristatyta Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario Vytauto Jaugėlos kūrybinių darbų

paroda. Obelyniškio tautodailininko Jono Gerkės drožybos darbai pristatyti Obelyno struktūriniame

padalinyje. Žadeikiškio medžio drožėjo Alfonso Stasyčio paroda surengta Žadeikių struktūriniame

padalinyje. Upynos, Palentinio, Tenenių, Jomantų, Didkiemio Jucaičių, Kaltinėnų, Pajūralio,

Palentinio, Bilionių, ir kt. filialuose Tautodailės metams skirtas parodas eksponavo virtualioje erdvėje

(Bibliotekos facebook profilyje).

Puoselėjant lietuvybę, Lietuvių kalbos dienai surengtas protmūšis „Žaidžiu žodžiu“, kurį

vedė Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazijos muziejininkė Aušra Baublienė. Net 11-koje Šilalės viešosios

bibliotekos struktūrinių padalinių (filialų) buvo rašomas Nacionalinis diktantas. Vykdytos edukacinės

programos „Avikės siūlai“, „Molio ABC“, „Origami menas“, Užgavėnių kaukės“, „Kalėdiniai

vainikai“ ir kt. Paruošta dokumentų parodų, skirtų rašytojų jubiliejams, Mokyklų bendruomenių,
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Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams: Antanui Baranauskui „Anykščių šilelio dainiui

185“, Pauliui Širviui -100 „Ir nusinešė saulę miškai“, Viktorijai Daujotytei – Pakerienei – 75

„Rašymas – meditacija, džiaugsmas ir paguoda“, Ričardo Gavelio – 70 „Fizikas pagal išsilavinimą,

rašytojas pagal pašaukimą“, „Žydų namai Laukuvoje“, „Mano mokykla“ ir kt. Eksponuota plakatų

paroda „Zamenhof“, skirta esperanto kalbos kūrėjui Liudvikui Zamenhofui. Parodoje atskleista

esperanto kalbos istorija ir svarbiausi jos kūrėjo gyvenimo įvykiai. Šilalės Meno mokyklos mokinių

parodos „Naujuosius pasitinkant“, „Linksmieji gyvūnėliai“, „Mano namas“ 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. Bibliotekos katalogas papildytas 512 analiziniais įrašais „Šilalės

artojo“ straipsnių bibliografiniais aprašais. Jie eksportuoti į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo

bibliotekos duomenų banką.

Paslauga 2019 2020 Skirtumas

Vnt. Paieškos/Peržiūros,

Elektroninio katalogo panauda 981 2004 1023

Nuotoliniai skaitmeninio 

raštingumo mokymai - 9 9 116 žm.

Virtualios parodos 3 69 63 47817

Sukurta video 4 10 6 17203

Tiesioginės transliacijos - 12 12 14549

Virtualios edukacijos, 

viktorinos, diskusijos 1 6 5 8299

Publikuota facebook įrašų 303 542 239 -

Bibliotekos facebook sekėjų sk. 1489 1805 316 -

3.7. Įstaigos veiklos rezultatų palyginimas su ankstesnių metų rezultatais:

Rodiklio reikšmė 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Vartotojai 5828 5525 4754

Apsilankymai 96749 92671 73215

Dokumentų išduotis 144195 139701 95922

Bibliotekos renginiai 671 622 557

Atsakytų užklausų skaičius 3025 2683 2519

Konsultuotų ir apmokytų gyventojų skaičius 415 493 1058

Fondo dydis 178212 179274 181459

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.

Viešinimo

/reklamos/ priemonė

/būdas

Skaičius/kiek kartų naudota/kokia trukmė Poveikis (tinkamumas)

1. Įstaigos leidiniai Sumaketuoti skelbimai, kvietimai, 

padėkos, koliažai, skrajutės – 69 vnt.

Išplatinta 117 skelbimų į renginius;

Išdalintos 333 padėkos

Išviešinama informacija

apie veiklas tinkama
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2. Reklamos kanalai Reklama vietinėje ir respublikinėje 

spaudoje; socialinis tinklas facebook, 

interneto svetainės

2.1. Spaudoje Pranešimai apie renginius, publikacijos: 

Šilalės rajono laikraštyje „Šilalės 

artojas“: 8; respublikinėje – „Žurnalas 

tarp knygų“ -1; 5 (bibliotekos 

darbuotojų); 10 (ne bibliotekos 

darbuotojų)

Pasiekiama didelė 

auditorija tinkama

2.2. Televizijoje Interviu – Lietuvos ryto televizija – 1 

(apie 7 min.); Tauragės televizija – 2 

(apie 15 min.)

Pasiekta potenciali 

auditorija tinkama

2.3. Radijuje Interviu – Klaipėdos krašto radijas 

RadioGama -1 apie 10 min.

Pasiekiama didelė 

auditorija tinkama

2.4. Internete www.silalesbiblioteka.lt; 

www.silalesnaujienos.lt

www.regionunaujienos.lt

www.welovelithuania.lt

www.tvk.lt ; www.lrt.lt; 

www.manokrastas.lt ; www.kuryboslab.lt

www.pozityvussprendimai.lt

www.silales-artojas.lt ; www.silale.lt

http://bibliotekos.klavb.lt

http://www.svb.lt/lt

http://www.tauragevb.lt

https://www.anyksciuvb.lt/

Bendras apsilankymų skaičius bibliotekos

interneto svetainėje 

www.silalesbiblioteka.lt per 2020 m. – 

287 282

Pasiekiama didelė 

auditorija tinkama

2.5. Socialiniuose 

tinkluose

Šilalės viešosios bibliotekos facebook 

puslapyje publikuota įrašų 542:

tiesioginių facebook transliacijų – 12. 

Vidutinė trukmė – apie 60 min. Sukurta 

video ir virtualių parodų -79.

Publikacijos facebook puslapyje 

www.welovelithuania.lt – 1.

Socialinių partnerių interneto svetainės ir 

facebook puslapiai, pranešėjų, lektorių 

asmeninės facebook paskyros

Pasiekiama tikslinė ir 

netikslinė auditorija

3. Tiesioginis 

informavimas apie 

renginius

Asmeniniai kvietimai (440) Pasiekiama potenciali ir

tikslinė auditorija

tinkama

4. Kita Mobiliųjų programėlių parduotuvės: 

GOOGLE PLAY ir Apps store – 1;

Sukurtas papildytos realybės žaidimas-

mobili aplikacija – 1

Sukurta nauja paslauga,

prisidėta prie kultūrinio 

turizmo, viešinama 

įstaigos veikla

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos veiklą:

Pagal Bibliotekos nuostatus bibliotekos direktorius organizuoja ir koordinuoja bibliotekos

darbą ir atsako už jos veiklą. 2020 m. direktoriaus pagrindiniai veiklos uždaviniai: tęsti Lietuvos

integralios bibliotekų sistemos (toliau – LIBIS) skaitytojų aptarnavimo posistemės diegimą viešosios

bibliotekos kaimo filialuose, koordinuoti projektinę veiklą, organizuoti darbuotojų kvalifikacijos

http://www.silalesbiblioteka.lt
http://www.silalesnaujienos.lt
http://www.regionunaujienos.lt
http://www.welovelithuania.lt
http://www.tvk.lt
http://www.lrt.lt
http://www.manokrastas.lt
http://www.kuryboslab.lt
http://www.pozityvussprendimai.lt
http://www.silales-artojas.lt
http://www.silale.lt
http://bibliotekos.klavb.lt
http://www.svb.lt/lt
http://www.tauragevb.lt
https://www.anyksciuvb.lt/
http://www.silalesbiblioteka.lt
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kėlimą, koordinuoti materialinės bazės gerinimo ir finansinės ūkinės veiklos darbus, organizuoti

kompiuterinio raštingumo mokymus viešojoje bibliotekoje ir kaimo bibliotekose, organizuoti

renginius, dalyvauti projekte, „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje

viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“.

2020 m. Bibliotekos direktorė organizavo Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS)

skaitytojų posistemio įdiegimą Laukuvos, Kvėdarnos, Kaltinėnų, Pajūrio ir Upynos struktūriniuose

padaliniuose (filialuose).

Inicijavo projektus „Online pasaulio šilališkiai“, „Nuo aušros iki aušros, jos burtų keruos“,

„Keliaujanti Šilalės krašto senoviška virtuvė“, 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 konferencijoje, kėlė

kvalifikaciją, gilino žinias ir vadybinius gebėjimus.

Už profesionalų ir atsakingą vadybinį darbą, inovatyvių viešųjų bibliotekų veiklos metodų

taikymą ir paslaugų plėtrą, bendruomenės telkimą aktyviai visuomeninei ir kultūrinei veiklai,

Direktorė įvertinta Lietuvos Respublikos Kultūros ministro padėka.

III. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

5. Darbuotojų darbo užmokestis:

Darbuotojų vidutinis mėnesinis 2020 metų bruto darbo užmokestis:

Vadovų (kartu su pavaduotojais, jei jų turite) 1376

Kultūros ir meno darbuotojų (be vadovų) 840

Aptarnaujančio personalo 857

6. Finansiniai rodikliai (Eur):

1. Iš viso 651120,28

Iš jų:

1.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai: 594771,34

Darbo užmokestis 496829

Darbo užmokestis (savivaldybės lėšos) 496829

Darbo užmokestis ( valstybės lėšos) -

Socialinio draudimo įmokos 10306

Socialinio draudimo įmokos (savivaldybės lėšos) 10306

Socialinio draudimo įmokos (valstybės lėšos) -

Lėšos turtui įsigyti 3032,34

Lėšos spaudai (laikraščiams ir žurnalams) 12591,35

Renginiams 1000

Kitos išlaidos 71012,65

Kitos išlaidos (savivaldybės lėšos) 68813,65

Kitos išlaidos (valstybės lėšos) 2199

1.2. LR kultūros ministerija iš valstybės biudžeto (knygoms įsigyti) 22043

Valstybės vardu pasiskolintos lėšos dokumentams (knygoms) įsigyti 16251

1.3. Projektų lėšos 16515

Lietuvos kultūros taryba

 „Online: pasaulio šilališkiai“

 „Keliaujanti senoji Šilalės krašto virtuvė“

 „Nuo aušros iki aušros jos burtų keruos...“

 „Papildytos realybės orientacinis žaidimas“

14500

3000

3000

2200

6300

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Kultūros pasas. „Įkvėpk gyvybės savo robotui“

515
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Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimas ir 

įgyvendinimas  Knygos „Šilalės krašto kulinarinis paveldas „Pasmuokavuok,

kap skane“ leidyba

1500

1.4. Parama 349,94

Parama iš fondų 0,2 % 349,94

1.5. Lėšos už teikiamas paslaugas 1190

Kopijavimo, spausdinimo paslaugos 270,62

Už parduotas knygas 304

Skaitytojų pažymėjimai 93,90

Salės nuoma 358

Projektoriaus nuoma 20

TBA 7,48

IV. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

7. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas:

Sulaukėme gražių įvertinimų. Kryptingas, nuoširdus ir atkaklus darbas dėl savo lankytojų –

atsiperka. Tikime, kad sukaupta patirtis ir įgūdžiai, vidinė motyvacija, profesionalumas, kuriuos

darbuotojai parodė šiais metais, taps sėkmės raktu ateities veikloms.

1. Bibliotekoje plečiamos paslaugos, daugėja naujų veiklų. Penki bibliotekos struktūriniai

padaliniai pradėjo aptarnauti skaitytojus LIBIS sistemoje (automatizuotu būdu).

2. Interaktyvioje-edukacinėje erdvėje jaunimui vyksta Robotikos užsiėmimai, pritraukiantys

daugiau vaikų ir jaunimo.

3. Kūrybingai dirba vaikų klubas „Nykštukas“.

4. Bibliotekos veikla, renginiai ne tik aprašomi internetinėje svetainėje ir socialiniuose

tinkluose „facebook“, youtube, bet vyksta ir tiesioginės transliacijos

5. Projektinių veiklų pagalba Biblioteka tampa vis labiau inovatyvi ir kūrybinga.

6. Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2020 m. įvertinta projekto „Prisijungusi

Lietuva“ padėka už bendradarbiavimą organizuojant Saugesnio interneto savaitės veiklas.

7. Respublikinėje akcijos „Skaitymo iššūkis“ tarp Klaipėdos regiono bibliotekų (10

bibliotekų), Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka užėmė 4-ąją vietą.

8. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko padėka direktorei „Už

profesionalų ir atsakingą vadybinį darbą, inovatyvių viešųjų bibliotekų veiklos metodų taikymą ir

paslaugų plėtrą, bendruomenės telkimą aktyviai visuomeninei ir kultūrinei veiklai“.

9. Obelyno struktūrinio padalinio bibliotekininkei Silvijanai Trijonaitienei įteiktas Šilalės

rajono savivaldybės apdovanojimas „Pagarbos lašas“.

10. Šilalės Mero ir Šilalės Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto padėkomis „Už

projektų vykdymą ir didžiausią apmokytų gyventojų skaičių, dalyvaujant projekte „Efektyvi, saugi ir

atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ apdovanotos Rūta Vaitkevičienė ir Judita Vainorienė.

11. Nuotraukų konkurse „Aš žinau kaip būti saugiu internete“ Projekto „Prisijungusi

Lietuva“ padėka Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Obelyno struktūriniam padaliniui

ir bibliotekininkei Silvijanai Trijonaitienei.

12. Padėkomis „Už aktyvią visuomeninę veiklą“ įvertintos Jucaičių, Traksedžio, Pajūrio,

Žadeikių, Jomantų struktūrinių padalinių darbuotojos.

13. „Už dalyvavimą Šiaurės šalių literatūros savaitėje 2019 m.“ padėka iš Asociacijos

Norden įvertinta Obelyno struktūrinio padalinio bibliotekininkė Silvijana Trijonaitienė.

14. Bibliotekos direktorės padėkos „Už ilgametį, pasiaukojantį darbą ir skaitymo skatimą

ugdant jaunąją kartą“ įteiktos Laukuvos, Pajūrio, Požerės struktūrinių padalinių bei viešosios

bibliotekos darbuotojoms. 

7.1. Stipriosios įstaigos veiklos sritys:

1. ŠSVB tinkle įrengta 99 kompiuterizuota darbo vieta, 2 Elektroninės knygų skaityklės, 3

planšetiniai kompiuteriai, grafinė planšetė, robotikos rinkiniai, dronai, 3D spausdintuvai, 3D kino
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sistema, Skaitymo didintuvas, skirtas silpnaregiams, bei speciali įranga, padedanti akliesiems ir

silpnaregiams naudotis kompiuteriu, skaityti spausdintus tekstus, o prireikus juos atsispausdinti

Brailio raštu.

2. Dalyvaujant Infrastruktūriniame Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

įgyvendinamame Kultūros ministerijos ir Nacionalinės bibliotekos projekte „Gyventojų skatinimas

išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“, bei projekte

„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, kurie

finansuojami iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos

projekto 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“, Bibliotekos struktūriniuose padaliniuose

atnaujinama kompiuterinė ir programinė įranga, įsigyjami daugiafunkciniai įrenginiai,

konferencijoms skirta įranga, įdiegiama apsaugos (signalizacija) sistema. 2021 m. Viešajai

bibliotekai bus skirtas Eksperimentinis paketas su Darbo stotimi ir Virtualios realybės akiniais.

3. Teikiamos Tarpbibliotekinio Abonemento paslaugos (t.y. parsiuntimas reikiamų

dokumentų iš kitų šalies bibliotekų). 

4. Prenumeruojamos specializuotos duomenų bazės Infolex teismų praktika, ,,EBSCO“, ,,

Grove Music Online“, mokyklinio amžiaus vaikams duomenų bazė „Vyturys“, kurių panauda itin

pravarti gimnazistams, intelektualiajai bendruomenės daliai, miesto svečiams – užsieniečiams.

5. Gyventojams teikiamos „E-paslaugos bibliotekoje“.

6. Vyksta kompiuterinio raštingumo mokymai suaugusiems.

7. Rengiami susitikimai su rašytojais, dailininkais.

8. Biblioteka yra savanorius priimanti akredituota organizacija.

8. Savivaldybės ir valstybinių institucijų atliktos patikros ir jų pateiktos išvados:

2020 m. Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo atliktas Šilalės rajono

savivaldybės Centralizuotas vidaus auditas, kurio tikslas buvo patikrinti ar sukurta vidaus kontrolė,

užtikrinanti racionalų lėšų panaudojimą, bei efektyvų turto naudojimą. ŠSVB Vidaus kontrolė

įvertinta patenkinamai.

V. FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS

     labai ger ai, gerai  , patenkinamai, silpnai, X nevertinta

9. Problemos, susijusios su įstaigos veikla, ir vadovų siūlomi jų sprendimo būdai:

1. Nepakankamos lėšos periodiniams leidiniams, labai trūksta literatūros kaimo filialams.

2. Didelė problema, kad 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.

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus skaitykloje, vaikų skyriaus 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.

3. Lėšų trūksta 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.

4. Gerose patalpose dirba 10 struktūrinių padalinių (filialų), 8 – patenkinamose, 5

struktūrinių padalinių (filialų) (Jomantų, Girdiškės, Gineikių, Jucaičių ir Požerės) patalpų būklė

bloga, reikalingas remontas.

5. Ataskaitiniais metais iš dalies atnaujintos ir suremontuotos Tūbinių struktūrinio padalinio

patalpos (4 tūkst. Eur). 

6. Struktūrinių padalinių (filialų) situacija dėl patalpų apšildymo įvairi: 18 padalinių

apšildoma centralizuotai iš vietinių katilinių, židiniais – krosnelėmis apšildomi Girdiškės, Tūbinių,

Traksėdžio padaliniai, elektra apšildomi Tenenių, Žvingių padaliniai. Sudėtinga situacija struktūrinių

padalinių (filialų), kurios veikia dideliuose panaikintų mokyklų pastatuose ar kitos paskirties
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pastatuose (Tūbinės, Žvingiai, Girdiškė, Teneniai), nes šildymo sezono metu ne visada užtikrinama

komfortiška temperatūra.

7. Tik 3 struktūriniai padaliniai (filialai) (Bijotų, Šiauduvos ir Upynos) aprūpinti geros

kokybės baldais, dar du padaliniai (Obelyno ir Pajūralio) naudojasi mokyklų suteiktais baldais. Kitų

padalinių baldai pasenę ir nusidėvėję. 

8. 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.

9. Struktūriniuose padaliniuose (filialuose) fondo apsaugai būtinos žaliuzės.

10. Trūksta patalpų Viešosios bibliotekos Atsarginio fondo formavimui ir renginiams, dėl

ko kenčia renginių kokybė. 

9.1. Veiklos tobulinimo perspektyvos:

1. Didinti bibliotekos paslaugų prieinamumą, plečiant knygnešystės paslaugas.

2. Organizuoti skaitmeninio raštingumo ir kitus mokomuosius renginius, didinti gyventojų

skaitmeninių įgūdžių tobulinimo galimybes, organizuojant projektus „Prisijungusi Lietuva“,

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos

infrastruktūroje“.

3. Gerinti struktūriniuose padaliniuose materialinę bazę, aptarnavimo kokybę.

4. Ieškoti naujų bibliotekos veiklos finansavimo šaltinių, rašant projektus į įvairius fondus ir

programas.

5. Vykdyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus, didinti jų įvairovę, prieinamumą.

6. Pradėti teikti garsinių leidinių išdavimo paslaugą asmenims, negalintiems skaityti įprasto

spausdinto teksto.

7. Įrengti Biblioterminalą, kuris skaitytojams suteikia galimybę pasiskolinti knygą

savarankiškai, be kontakto su bibliotekininku.

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 ir pagalbos

tarnyba, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, Šilalės savivaldybės kultūros centras, Šilalės rajono

gimnazijos ir pagrindinės mokyklos, Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“, Savivaldybės visuomenės

sveikatos biuras, Šilalės Socialinių paslaugų namai.

___________________________________
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