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I  BENDROJI  DALIS 

  

Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka (VSCB) - Vilniaus miesto savivaldybės 

biudžetinė kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, kurioje kaupiami, tvarkomi, saugomi ir 

teikiami visuomenei bei individui naudotis dokumentai - knygos, periodiniai leidiniai, kiti 

spaudiniai, garso, vaizdo, elektroniniai ir kiti dokumentai, sisteminamos ir platinamos juose 

užfiksuotos  žinios,  atsižvelgiant  į  Savivaldybės  ekonominį  ir  kultūrinį  vystymą.  

 

 

Svarbiausias 2014 m. įvykis: 

 

2014 m. gruodžio mėnesį oficialiai atidarytas VSCB Skaitytojų aptarnavimo skyrius , 

esantis Žirmūnų g. 6.   Skaitytojai aptarnaujami nuo 2015 m. sausio 2 d. 

 

Keletas naujosios bibliotekos vaizdų:  

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

2014 m. Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos viešųjų bibliotekų tinklo veiklos 

tikslai ir uždaviniai nekito: 

 

      1.Teikti laisvą prieigą prie elektroninių informacijos šaltinių vilniečiams ir miesto 

svečiams, siekiant aktyviai dalyvauti žinių visuomenės kūrimo procesuose. Aštuoniolikoje  

viešosios interneto prieigos centrų, kuriuose Vilniaus gyventojai ir miesto svečiai nemokamai 

naudojasi internetu, gyventojams ir 2014 m. buvo rengiami kompiuterinio raštingumo mokymai. 

Interneto prieigos centrai ir toliau stiprina ir panaudoja viešųjų bibliotekų pajėgumus, siekiant, 

kad Lietuvos gyventojai žymiai geriau naudotųsi  informacinių technologijų 

galimybėmis naudingos informacijos gavimui ir bendravimui. Vartotojų reikmėms VSCB 

sistemoje skirta 117 kompiuterizuotų darbo vietų, o darbuotojams – 52. Viešos interneto prieigos 

taškuose 2014 m. buvo registruoti 6395 vartotojai, per 2014 m. užfiksuotas interneto seansų 

skaičius: 114,941 . Per 2014 m. kompiuterinio raštingumo apmokyti 913 Vilniaus gyventojų, 

suteiktos konsultacijos 19,110  vartotojų. 

 

2. Skatinti skaitymą, tuo prisidedant prie raštingumo sklaidos informacinėje 

visuomenėje, panaudojant tam tradicines ir naujas skaitymo skatinimo formas. 2014 m. ši veikla 

sėkmingiausiai vyko VSCB Tomo Zano, Justiniškių, Pilaitės, Naujosios Vilnios, „Saulutės“, 

Antakalnio, „Paparčio“, Karoliniškių bibliotekose. Skatinant skaitymą bibliotekos aktyviai 

bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, mokyklomis, bei kitomis švietimo ir 

formalaus bei neformalaus ugdymo įstaigomis.   

 

3. Skleisti informaciją Vilniaus gyventojams, užtikrinti prieigą prie informacijos šaltinių 

visiems gyventojų sluoksniams: buvo komplektuojamas knygų, periodikos ir garsinių bei 

regimųjų dokumentų fondas, suteikiant visiems Vilniaus gyventojams galimybę juo laisvai 

naudotis. Bibliotekų vartotojai skatinami naudotis interneto informacijos šaltiniais, bibliotekų 

lankytojai mokomi naudotis internetu.    

 

4. Organizuoti įvairias turiningo laisvalaikio praleidimo formas, popamokinį užimtumą, 

skatinti ir populiarinti kūrybinę iniciatyvą. 2014 m. buvo organizuojami susitikimai su rašytojais 

ir leidėjais, naujų knygų pristatymai, renginiai bibliotekų bendruomenėms, siekiant telkti 

viešosiose bibliotekose visų bendruomenės grupių atstovus, ypatingai atsižvelgiant į socialinę 

atskirtį patiriančias bendruomenės grupes. Vilniaus miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 

2014 m. vykdė skaitymo skatinimo, kūrybingumo ugdymo, tautinių mažumų integracijos, 

nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos, pilietinio ir tautinio ugdymo bei bendruomenės 

telkimo projektus, kurie buvo remiami Vilniaus m. savivaldybės bei Lietuvos kultūros tarybos.  

Ši veikla sėkmingiausiai vykdyta Antakalnio, Pilaitės ir „Saulutės‘ bibliotekose,  kurios vykdė  

projektus „Mitas kitaip“ ir „Ar skaitei Vilnių?“, bei Naujosios Vilnios bibliotekoje, kur 2014 m. 

pradėta vykdyti programa, skirta Vilniaus romų vaikų skaitymo skatinimui pasitelkus 

biblioterapiją, bei toliau vykdoma sociokultūrinė programa socialiai silpnų šeimų vaikams ir 

paaugliams.  

 

5. Toliau diegti Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemą - LIBIS.  2014 

m. VSCB toliau pildė viešųjų bibliotekų elektroninį katalogą. Šiuo metu bibliotekos 

elektroniniame kataloge iš viso 367,462 bibliografiniai įrašai, per 2014 m. parengti 16,907.     

 

6. Skatinti ir ugdyti VSCB darbuotojų profesionalumą ir darbo motyvaciją. 2014 m. iš 

viso profesinius įgūdžius tobulino 60 VSCB sistemos darbuotojų. Mokymus organizavo Vilniaus 

apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojai, dalis mokymų vyko Vilniaus 

m. savivaldybės centrinės bibliotekos lėšomis, skirtomis kvalifikacijai kelti. 

  



7. Bendradarbiauti su bibliotekų bendruomenėmis, kaimyninių šalių ir Lietuvos 

viešosiomis bibliotekomis. Bendradarbiavimas su vietos savivaldos ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis ypač sėkmingai vykdomas Naujosios Vilnios, Pilaitės,  Tomo Zano, Antakalnio 

ir „Saulutės“ bibliotekose. Kuriamos bendros veiklos programos, siekiant tobulinti paslaugų 

bendruomenei tinklą.  VSCB ir 2014 m. bendradarbiavo su Rygos centrine biblioteka (Latvija), 

Sankt-Peterburgo Michailo Lermontovo centralizuota viešųjų bibliotekų sistema (Rusija). 

 

8. Optimizuoti Vilniaus miesto viešųjų bibliotekų tinklą – 2014 m. buvo vykdomas planas 

Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos viešųjų bibliotekų tinklo reorganizacijai. 

Uždaryta Muzikos ir meno biblioteka, veikusi avarinėse patalpose Arklių g. 20, biblioteka 

įsikūrė naujajame VSCB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus pastate, kaip Muzikos ir meno skyrius.   



 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS STRUKTŪRA 

2014 m. 

 

Bibliotekos administracija:  

 

Organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus m. savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklo veiklą. 

 

Skyriai:  

 

 Dokumentų komplektavimo ir katalogavimo skyrius: komplektuoja tinklo bibliotekų 

fondus, dalyvauja elektroninio katalogo kūrime.  

 Bibliografijos-informacijos skyrius: koordinuoja elektroninio katalogo kūrimą tinklo 

bibliotekose, kuria bibliografinius įrašus, organizuoja gyventojų kompiuterinio . 

 Skaitytojų aptarnavimo skyrius (centrinė biblioteka): kurio sudėtyje yra abonementas, 

periodikos skaitykla, interneto skaitykla, kompiuterių mokymo klasė, muzikos ir 

meno skyrius, teikia viešosios bibliotekos paslaugas, skolina dokumentus į namus,  

teikia informacinės ir kultūrinės veiklos paslaugas bibliotekos vartotojams. 

 

1. Bibliotekų  skaičius 

 

2014 m.  VSCB tinkle veikė 20 viešųjų bibliotekų: 

 

 18 miesto bibliotekų  

 2 vaikų bibliotekos 

 

Iki 2014 m. pabaigos buvo uždarytos 2 bibliotekos: Muzikos ir meno biblioteka perkelta kaip 

VSCB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus padalinys į naujas patalpas; VSCB Britų skaitykla 

perkelta į VSCB Skaitytojų aptarnavimo skyrių į bendrą fondą.  

 

Veikiančios miesto bibliotekos: 

 

1. Antakalnio biblioteka (Antakalnio g.49) 

2. Dvarčionių biblioteka (Keramikų g.4) 

3. Dzūkų biblioteka (Dzūkų g.35) 

4. Britų skaitykla (Ašmenos g. 8) 

5. Gerosios Vilties biblioteka (Savanorių pr.59) 

6. Grigiškių biblioteka (Kovo 11-osios g.28) 

7. Jeruzalės biblioteka (Jeruzalės g.27) 

8. Justiniškių biblioteka (Justiniškių g.62a) 

9. Kalvarijų biblioteka (Kalvarijų g.29) 

10. Karoliniškių biblioteka (A. J. Povilaičio g. 20) 

11. Lazdynų biblioteka (Erfurto g.4-46/48) 

12.  Muzikos ir meno biblioteka (Arklių g.20) – reorganizuojama nuo 2013 m. 

lapkričio mėn.   

13. Naujamiesčio biblioteka (A.Vivulskio g.27) 

14. Naujosios Vilnios biblioteka (Pergalės g.8) 

15. Pavilnio biblioteka (Garsioji g.3) 

16. Pilaitės biblioteka (Nidos g. 2) 

17.  Šeškinės biblioteka (Musninkų g.12-37) 

18. Tomo Zano biblioteka (Šv.Stepono g.23) 



 

Vaikų bibliotekos: 

 

1. Biblioteka „Papartis“ (Architektų g.220) 

2. Biblioteka „Saulutė“ (Žirmūnų g.2) 

 

Nestacionaraus aptarnavimo paslaugų 2014 m. nebuvo sistemingai organizuota, tačiau 

knygnešystės paslaugas vykdo VSCB Grigiškių ir Šeškinės bibliotekų darbuotojai,  tačiau 

atskirai duomenys apie aptarnautų vartotojų skaičių ir išduotų dokumentų skaičių nebuvo 

apskaitomi, t.y. jie atsispindi bendrojoje apskaitoje.  

 

 

II.   BIBLIOTEKOS FONDAS 

 

 

1. Fondo būklė 

 

Bendras Vilniaus m. savivaldybės viešųjų bibliotekų fondų dydis: 540,250 fiz.vnt. 

Bibliotekose sukaupta  330 417 pavadinimų leidiniai.  

 

Miesto bibliotekose: 452,837 fiz.vnt., 305,505 pav. 

Vaikų bibliotekose: 24,343 fiz.vnt., 11,597 pav. 

CB (neveikianti): 63,070 fiz. vnt., 3,843 pav. 

 

Grožinė literatūra sudaro 67 proc. bibliotekų fondo: 

361 968  fiz.vnt. 

 

Miesto bibliotekose: 316 831 fiz.vnt. 

Vaikų bibliotekose: 9 887 fiz.vnt. 

CB: 35 250 fiz.vnt.  

 

Šakinė literatūra sudaro 38 proc., 205 295 fiz.vnt. 

 

Miesto bibliotekose:  174 022 fiz.vnt. 

Vaikų bibliotekose: 4 441 fiz.vnt. 

CB: 26 832 fiz.vnt. 

 

Periodika: 1,5 proc.: 7082 fiz.vnt. 

 

 

2. Dokumentų gavimas 

 

2014 m. komplektavimui buvo skirta: 509 750 Lt 

Bibliotekiniams dokumentams (išskyrus periodiką): 469 750 Lt (LR Kultūros ministerijos lėšos) 

Periodikai: 40 000 Lt (Vilniaus m. savivaldybės - bibliotekos steigėjo lėšos) 

Elektroniniams dokumentams: 7 000 Lt 

Miesto bibliotekos per 2014 m. gavo: 29 511 fiz.vnt. naujų dokumentų, 16 797 pav. 

Vaikų bibliotekos per 2014 m. gavo 1742 fiz.vnt., 189 pav.naujų dokumentų 

CB per 2014 m. gavo 2 899  fiz.vnt. naujų dokumentų, 1 511 pav. 

 

  

Per 2014 m. įsigyta 34 152  egz.bibliotekinių dokumentų, pavadinimų: 19 079 



 

 Grožinės literatūros 2014 m. įsigyta: 26 584  egz.. 

 Šakinės literatūros (žodynai, žinynai, mokomoji literatūra) 2014 m. įsigyta:  

7 568  fiz.vnt. 
 

 

3. Aprūpinimas dokumentais: 

 

1 Vilniaus gyventojui tenka dokumentų: 1,0  (Vilniuje 2014 m. duomenimis gyveno  

539 939 gyv.) .  

      1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:  0,06 

      1 vartotojui tenka dokumentų (esančių bibliotekos fonduose): 10,46 

 

3. Už savivaldybės skirtas biudžeto lėšas buvo įsigyta periodika: 

 

Per 2014 m. VSCB sistemoje gauta 149 pavadinimų periodiniai leidiniai  (vidutiniškai viena 

miesto biblioteka/filialas gauna iki 10 pavadinimų periodinius leidinius).  Mažiau periodikos 

prenumeruojama atsižvelgiant, kad daug periodinių leidinių yra interneto svetainėse, todėl 

bibliotekų vartotojams pasiūloma skaityti periodinius leidinius naudojantis nemokamomis 

interneto paslaugomis.  

 

      5. Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 

 

 Iš viso: 0,94 Lt (nesikeitė nuo 2013 m.) 

 Iš Kultūros ministerijos skirtų lėšų: 0,87 Lt (knygoms ir kt. bibliotekiniams 

dokumentams) 

 Savivaldybės skirtos lėšos: 0,08 Lt 

 Iš kitų šaltinių: - 

 

 

6. Dokumentų nurašymas  

 

Per 2014 m. nurašyta 31 778 fiz.vnt. susidėvėjusių ir neaktualių dokumentų (17 641 pav.) 

 

Miesto bibliotekose: 31 212 fiz.vnt. 17 448  pav. 

Vaikų bibliotekose: 566 fiz.vnt., 189 pav. 

CB: 0 fiz.vnt., 0 pav. 

 

Fondo apsauga: kompiuterizuotose sistemos bibliotekose įvesta signalizacija, VSCB 

Antakalnio, Karoliniškių ir „Saulutės“ bibliotekose, kurios automatizuotai aptarnauja 

vartotojus, veikia magnetinių vartelių sistemos. Situacija su vartotojais-skolininkais nesikeitė 

ir 2014 m. – bibliotekos neturi galimybių susigrąžinti paskolintų ir negrąžinamų knygų, 

paprastai vartotojai „skolininkai“ raginami telefonu, tačiau šiuo būdu grąžinama tik iki 28 

proc. laiku negrąžintų knygų.  

 

 

IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

Vilniuje 2014 m. gyveno 539 939 gyventojai, VSCB bibliotekose 2014 m. buvo registruoti  

51 643 bibliotekų vartotojai,   t.y. ~ 10,5 % miesto gyventojų. Šis skaičius beveik nekinta jau eilę 

metų.  

 



Viena biblioteka teikia paslaugas vidutiniškai 26 997  miesto gyventojams.  

 

Vartotojų skaičius:  

 

CB: 0 

Miesto bibliotekose: 47 442 

Vaikų bibliotekose: 4 201 

 

 

4.1 Darbas su vartotojais vaikais 

 

Vartotojai vaikai sudaro 26,3 proc. bendro Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos 

viešųjų bibliotekų tinklo vartotojų skaičiaus. 2014 m. bibliotekose registruoti 13 611 vartotojų 

vaikų 

CB: 0 

Miesto bibliotekose: 11 345 

Vaikų bibliotekose: 2 266 

 

Didžioji renginių ir netradicinių darbo formų dalis sistemos bibliotekose skiriama vaikams (žr. 

„Renginiai“). Tendencija skaityti nedaug būdinga ir 2014 m. Bibliotekų vartotojai  vaikai ir 2014 

m. domėjosi daugiausia informacija internete ar periodiniais leidiniais. Siekiant skatinti tradicinį 

skaitymą VSCB Antakalnio, Naujosios Vilnios, Tomo Zano, „Saulutės“, Justiniškių,  

Karoliniškių, Pilaitės bibliotekos nuolat rengia ilgalaikes programas, bendradarbiauja su 

bibliotekų mikrorajonų mokyklomis ir ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, tačiau puikiais 

rezultatais pasidžiaugti negalime. Į bibliotekų renginius vaikai ir paaugliai daugiausia ateina 

paraginti mokytojo ar auklėtojo, tačiau retai tampa aktyviais bibliotekų lankytojais.   

 

Per 2014  m. vartotojai vaikai bibliotekose apsilankė  247 972 kartų: 

CB:0 

Miesto bibliotekose: 205 860 lankytojai vaikai 

Vaikų bibliotekose: 42 112 lankytojų vaikų 

 

Vartotojams vaikams per 2014 m. išduota: 376 727 fiz.vnt. bibliotekinių dokumentų.  

CB:0 

Miesto bibliotekose: 310 132 fiz.vnt. 

Vaikų bibliotekose: 66 595 fiz.vnt. 

 

Išduotis vaikams sudaro ~ 20,9 proc. visos VSCB išduoties skaičiaus, tačiau ir šiuo atveju 

didžiausią dalį sudaro periodiniai leidiniai (~ 42,4 proc. viso išduoties skaičiaus) 

 

 

 

V. LANKOMUMAS IR IŠDUOTIS 

 

Apsilankymų skaičius 

 

2014 m. VSCB bibliotekose apsilankė 754 909  lankytojai   
 

 Miesto bibliotekose: 691 693 

 Vaikų bibliotekose:  63 216 

 CB:0 

 



Dokumentų išduotis 

 

2014  m. VSCB bibliotekose išduota 1 175 987 fiz.vnt. bibliotekinių dokumentų  

 

Išduota:   

 

Miesto bibliotekose: 1 076 350 fiz.vnt. 

Vaikų bibliotekose: 99 637 fiz.vnt.  

CB:0 

 

Grožinės literatūros išduotis: 700 010 fiz.vnt. 

Šakinės literatūros išduotis: 162 605 fiz.vnt. 

Periodikos išduotis: 507 435 fiz.vnt. 

                                     

VI. VARTOTOJAMS SKIRTŲ DARBO VIETŲ SKAIČIUS  

 

2014 m. bendras VSCB vartotojams skirtų darbo vietų skaičius (įskaitant 

kompiuterizuotas): 327 

 

 Miesto bibliotekose: 292 

 Vaikų bibliotekose: 35 

 

2014 m. bendras VSCB vartotojams ir darbuotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų 

skaičius: 169 , iš jų 52– darbuotojams.   

 

  

VII. PRIEIGA IR SĄLYGOS  

 

Darbo valandos   

 

2014 m. pagrindinės bibliotekų paslaugos, prieinamos vartotojui per savaitę: 

 

 Miesto bibliotekose: 54 val. 

 Vaikų bibliotekose: 48 val. 

 

 

 

Darbo dienos 

 

2014 m. dienų skaičius, kada pagrindinės bibliotekų paslaugos buvo prieinamos vartotojams – 

303 dienos per metus: 

 

VII. BIBLIOTEKŲ RENGINIAI  

 

Per 2014 m. VSCB sistemoje surengta 1 020 renginių bibliotekų lankytojams: susitikimai su 

rašytojais, skaitymo skatinimo programos užsiėmimai vaikams, parodos. Sėkmingiausiai 

renginius organizavo Antakalnio, Justiniškių, „Saulutės“, Tomo Zano, Naujosios Vilnios, 

Piliatės, Karoliniškių, Šeškinės, Lazdynų  bibliotekos. Įsimintinas renginys vyko VSCB 

Naujosios Vilnios bibliotekoje, kur Lietuvos respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbė 

apie „Knygų Kalėdas“ visoms Lietuvos bibliotekoms. Informacija apie renginius : 

http://vcb.lt/index.php/pageid/775  Viso renginiuose per 2014 m. apsilankė iki 20 000 lankytojų.   

 

http://vcb.lt/index.php/pageid/775


Trumpai: 

Bibliotekų renginiai tradiciškai atspindėjo metų literatūros veikėjų jubiliejus, vyko knygų 

pristatymai, susitikimai su rašytojais.  

 

VSCB Justiniškių bibliotekoje vyko popietės senjorams, literatūrinės valandėlės. Surengta daug 

renginių vaikams, pažymint kalendorines šventes: Užgavėnes, Velykas, Kalėdas. Taip pat 

populiarūs buvo edukacinio pobūdžio renginiai - viktorinos vaikams, kuriuose dalyvavo 

Justiniškių mikrorajono mokyklų moksleiviai ir darželių auklėtiniai.  

 

VSCB Antakalnio bibliotekoje per 2014 m. buvo surengta 85 renginiai: meno parodos, 

susitikimai su knygų autoriais ir leidėjais, didelio pasisekimo sulaukė projekto „Ar skaitei 

Vilnių?“ renginiai, kai jaunimo grupė fotografavo Vilniaus vietas, minimas A. Tapino knygoje 

„Vilko valanda“ ir vėliau surengė foto darbų parodą. Taip pat vyko įdomūs projekto „Mitas 

kitaip“ renginiai – bibliotekos lankytojų vaikų ir jaunio grupė kūrė animacinius filmukus pagal 

lietuvių liaudies mitus, pristatė šią veiklą ir Studijų parodoje. Abu projektai dalinai finansuoti 

Lietuvos kultūros tarybos. Antakalnio bibliotekos renginiuose kasmet apsilanko iki 8 000 

lankytojų. Biblioteka garsėja populiarumu vietos bendruomenėje.  

 

VSCB „Saulutės“ biblioteka ir 2014 m. bendradarbiavo su VŠĮ ,,Raganiukės teatras", 
Tuskulėnų vid. mokykla, Žirmūnų gimnazija, VŠĮ ,,Vaikystės sodas“, vaikų lopšeliu – darželiu ,,Pasaka“, 

Lopšeliu – darželiu ,,Rūta“. Tęsėsi bendradarbiavimas su dailininke Žimante Žinduliene ir jos dailės 

studija ,,Linksmos spalvos“, vaikų lopšeliais – darželiais ,,Žirmūnėliai“ bei ,,Vaidilutė“. Tęsiasi 

sėkmingas bendradarbiavimas su  VšĮ ,,Linksmos spalvos“. 

2014 metais bibliotekoje buvo parašyti  keli projektai, vienas jų - tęstinis projektas, skirtas vaikų vasaros 

poilsiui  ,,Aš skaitau, piešiu, kuriu – gatvei laiko neturiu”,  kuriam, deja, finansavimas nebuvo gautas. 

Nepaisant to, vasarą į biblioteką rinkosi vaikai ir dalyvavo bibliotekos ir VšĮ ,,Linksmos spalvos” 

organizuotame projekte. 

 

VSCB Karoliniškių bibliotekoje vyko tradiciniai su skaitymu susiję renginiai: susitikimai su 

rašytojais, knygų pristatymai, parodos, viktorinos, konkursai, garsiniai skaitymai, Metų knygos 

rinkimai.  

 

VSCB Kalvarijų bibliotekoje sėkmingai tęsia veiklą „Hario Poterio“ klubas, organizuojamos 

pasakų popietės mažiausiems bibliotekos lankytojams, viktorinos. Suaugusiems bibliotekos 

lankytojams organizuojami renginiai bibliotekai bendradarbiaujant su Sankt-Peterburgo (Rusija) 

Michailo Lermontovo biblioteka.   

 

 

VSCB Naujosios Vilnios biblioteka organizavo renginius pagal  vykdomų projektų programas ir 

individualius kitų bendradarbiaujančių organizacijų bei pavienių asmenų pasiūlymus. Didesnė 

dalis bibliotekoje organizuojamų renginių vaikams ir jaunimui vykdomi per tikslinę vaikų ir 

jaunimo dienos centro lankytojų grupę (40 lankytojų). Per metus bibliotekoje organizuojama iki 

90 renginių, kuriuos aplanko 7 000 lankytojų. Renginiai organizuojami atsižvelgiant į visų 

bendruomenės grupių poreikius ir interesus, skatinant jaunuomenės ir suaugusiųjų aktyvo 

iniciatyvą dalyvauti bendruomeniniame gyvenime. 2014 m. Lietuvos kultūros taryba dalinai 

finansavo bibliotekos projektą „Biblioterapija, kaip skaitymo skatinimo priemonė, romų vaikams 

ir jaunimui“. Pradėta sėkmingai bendradarbiauti su VšĮ „Romų visuomenės centras“. 

Bibliotekoje taip pat tęsiama vaikų ir jaunimo dienos centro programa, vykdomos skaitymo 

skatinimo programos bendradarbiaujant su mikrorajono mokyklomis, darželiais, seniūnija, 

nevyriausybinėmis organizacijomis. Gausu meno parodų.  

 

VSCB Tomo Zano biblioteka kartu su VšĮ Tautinių bendrijų namais ir Senamiesčio jaunimo 

klubu „Kregždutė“ tęsė kultūros paveldo tęstinį projektą „Po Vilnių su knyga“, kurio tikslas 



drauge su tautinių  bendrijų atstovais, moksleiviais ir bibliotekos bendruomene kuo daugiau 

aplankyti vilniečių kitataučių ir lietuvių rašytojų muziejų ir kitų su jais susijusių vietų (skverų, 

paminklinių lentų ir pan.). Taip pat toliau tęsė projektą „Keliaujame po senąjį Vilnių“, kurio 

metu bibliotekos bendruomenės skaitytojai vaikai su profesionale gide keliavo po Vilnių. 

Projektas buvo dalinai finansuotas iš Vilniaus m. savivaldybės.   

VSCB Pilaitės biblioteka sėkmingai pradėjo renginių organizavimo veiklą. Bibliotekoje įsikūrė 

jaunų mamų klubas, renginius organizuoja ir senjorų dienos centro „Diemedis“ nariai.  

 

Bibliotekų renginiai ir 2014 m. buvo organizuojami atsižvelgiant į bibliotekų bendruomenės 

poreikius, siekiama populiarinti skaitymą, ieškoma kūrybingų laisvalaikio praleidimo formų.  

 

Mokamos paslaugos: 2014 m. VSCB sistemos viešųjų bibliotekų teikiamos paslaugos buvo 

nemokamos, išskyrus dokumentų kopijavimą ir spausdinimą: 0,15 Lt už kopiją ar A4 formato 

puslapį. 

 

 

VIII. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS 

 

Apie VSCB darbą 2014 m. spaudoje:  

 
1. Aptarti į biblioteką: [Apie biblioterapiją  Naujosios Vilnios  bibliotekoje]//Edita.- 2014, 

Nr.1, p.65. 

2. Daujotytė ,Viktorija. Veldėti, paveldėti ir saugoti : [minima L.Brogos paroda Vilniaus m. 

SCB Antakalnio bibliotekoje] / Viktorija Daujotytė // Metai.- 2014, Nr.2, p. 3-7. 

3. Kabakaitė, Justina. 5 milijonų vertės tyla sostinėje/Justina Kabakaitė:[apie VSCB].-Portr. 

//Vak.žinios.- 2014, kovo 28, p.1, 4 

4. Kontrimaitė, Ieva.Meilė knygai gimsta šeimoje/Ieva Kontrimaitė; Sauliaus Venckaus 

nuotr.: [apie Tarptautinę vaikiškos knygos dieną, mintį, jog "susidomėjimas knyga ateina 

iš šeimos", apie knygų skaitymą pasakoja Vilniuje veikiančios vaikų bibliotekos 

"Saulutė" bibliotekininkė R.Lipskienė bei poetės V.Palčinskaitės susirūpinimą, jog 

trūksta kokybiškų knygų vaikams].-Portr.//Vak.žinios.- 2014, bal. 2, p.1, 4 

5. Modernus skaitytojų aptarnavimo centras / informaciją parengė Vilniaus m. savivaldybė:[ 

apie iš Vilniaus savivaldybės biudžeto lėšų atnaujintą Vilniaus miesto centrinę biblioteką 

Žirmūnuose (Žirmūnų g. 6)].-Iliustr.//Vilniaus krašto savaitraštis.- 2014,saus.1-7,p.3 

6. Mudėnaitė, Veronika, Venskūnienė , Rita. Biblioterapijos galimybės padėti vaikams ir 

paaugliams / Veronika Mudėnaitė, Rita Venckūnienė // Šiandien aktualu.- 2014, 

Nr.2(51), p.37-46.  

7. Pasirašykite už Lino Balsio kandidatavimą prezidento rinkimuose: [minima Karoliniškių 

biblioteka] // Vak.žinios. - 2014, kovo 15, p. 4 

8. Paskelbė akciją: [N.Vilnios bibliotekoje prezidentė D.Grybauskaitė paskelbė 

akciją”Knygų Kalėdos”, kuri skirta geriau pažinti Lietuvos autorių kūrybą] // Lietuvos 

rytas.- 2014, lapkr.19, p. 4 



9. Kabakaitė, Justina. Тишина в столице - за 5 миллионов / Юстина Кабакайте:[ apie 

Žirmūnų gyventojų nerimą dėl suremontuotos bibliotekos, prie bibliotekos prisišliejusio 

neestetiško statinio, vakarais tampančio užuovėja girtaujantiems jaunuoliams] // 

Республика .- 2014, 4 апр., p.6 

10. Romanova-Papečkienė,Lidija. Праздник подарила библиотека/Лидия Романова-

Папечкене: [ apie renginį VMSCB Justiniškių bibliotekoje] //Обзор.- 2014, No. 3, p. 26. 

11. Žilienė,Simona.Интернет в библиотеке – кратчайший путь к знаниям] / Симона 

Жилиене : [pokalbis su Vilniaus m. SCB direktorės pavaduotoja Simona Žiliene]  // 

Литовский курьер.-  2014, No.45, p. 40. 

12. Zdjęcie dnia:[žinutė apie N.Vilnios bibliotekoje prezidentės D.Grybauskaitės paskelbtą 

akciją“Knygų Kalėdos“].-Iliustr.//Kurier Wilenski.- 2014, 19 listopada, p.3 
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internetą: <http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articleid/1239/articlepage/4/articleid/1239>  

 

8. Animatorės Jūratės Leikaitės-Aškinienės kūrybos paroda [interaktyvus]. 2014 [žiūrėta 

2014.12.31]. Prieiga per internetą: 

<http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articleid/1231/articlepage/4/articleid/1231> 

 

9. Antakalnio bibliotekoje – susitikimas su Audrone Urbonaite [interaktyvus]. 2014 [žiūrėta 

2014.12.31]. Prieiga per internetą: <https://www.antakalniobustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-

antakalnis/naujienos/antakalnio-bibliotekoje-susitikimas-su-audrone-urbonaite/132451 > 

 

http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articleid/1210/articlepage/7/articleid/1210
http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articleid/1210/articlepage/7/articleid/1210
http://www.vcb.lt/index.php/pageid/909
http://www.vcb.lt/index.php/pageid/909
http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articleid/1116/articlepage/16/articleid/1116
http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articleid/1116/articlepage/16/articleid/1116
http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articleid/1132/articlepage/14/articleid/1132
http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articleid/1132/articlepage/14/articleid/1132
http://3erdve.lt/naujienos/projekto-bp2-naujienos/297-andrius-tapinas-bibliotekos-nebera-tik-knygu-isdavimo-vieta
http://3erdve.lt/naujienos/projekto-bp2-naujienos/297-andrius-tapinas-bibliotekos-nebera-tik-knygu-isdavimo-vieta
http://www.lnb.lt/naujienos/1898-andrius-tapinas-bibliotekos-nebera-tik-knygu-isdavimo-vieta
http://www.lnb.lt/naujienos/1898-andrius-tapinas-bibliotekos-nebera-tik-knygu-isdavimo-vieta
http://www.vcb.lt/index.php/pageid/775
http://www.vilniausg.lt/andrius-tapinas-nepakluso-raginimui-patyleti/
http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articleid/1239/articlepage/4/articleid/1239
http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articleid/1239/articlepage/4/articleid/1239%3e
http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articleid/1231/articlepage/4/articleid/1231
http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articleid/1231/articlepage/4/articleid/1231
https://www.antakalniobustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-antakalnis/naujienos/antakalnio-bibliotekoje-susitikimas-su-audrone-urbonaite/132451
https://www.antakalniobustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-antakalnis/naujienos/antakalnio-bibliotekoje-susitikimas-su-audrone-urbonaite/132451


10. Apie energetinių gėrimų žalą [interaktyvus]. 2014 [žiūrėta 2014.12.31]. Prieiga per internetą: 

< 

http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articleid/1193/articlepage/8/articleid/1193 > 
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internetą: <http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articleid/1148/articlepage/13/articleid/1148 
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IX. KRAŠTOTYROS VEIKLA      

 

Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos tinklo viešosios bibliotekos tęsia dalyvavimą 

projekte „Vilnijos vartai“ – renka ir tvarko kraštotyrinę informaciją apie Vilniaus miestą, bei 

publikuoja interneto svetainėje „Vilnijos vartai“ ( projektą koordinuoja ir vadovauja Vilniaus 

apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka). Gerosios Vilties, Kalvarijų, Pavilnio, Pilaitės 

Lazdynų, Naujamiesčio, Naujosios Vilnios, Šeškinės bibliotekų ir Bibliografijos-informacijos 

skyriaus darbuotojos dalyvauja Vilniaus apskrities kraštotyros internetinės svetainės „Vilnijos 

vartai“ kūrime: www.vilnijosvartai.lt . 

 

2014 m. Kraštotyros fondas 330 fiz.vnt.,viso sistemoje 1950 fiz.vnt.. 

http://www.vilnijosvartai.lt/


Kraštotyrinė medžiaga aprašoma ir kaupiama VCB duomenų bazėje. Šiuo metu bazėje yra 374 

įrašai. 6 filialai  tęsia bibliotekų metraščius.  

 

 

LIBIS PĮ diegimas 
 

Nuo 2014 m. Kalvarijų biblioteka pradėjo automatizuotą skaitytojų aptarnavimą. Šiuo metu 

bibliotekos fondą rekataloguoja 2 filialai ( Jeruzalės ir Grigiškių). Iki metų pabaigos CB 

elektroniniame kataloge viso yra 143695 bibliografiniai įrašai.  Iš “Vakaro žinių” aprašyti 3894 

straipsniai. 

Elektroninio katalogo statistika :Interneto seansų skaičius-44 678 

                                                    Virtualių apsilankymų skaičius-35 986 

                                                    Atsisiųstų įrašų skaičius-84 436 

LIBIS SAP diegimas 

 

 „Saulutės“, Karoliniškių, Antakalnio, Pilaitės ir Kalvarijų bibliotekos skaitytojus aptarnauja 

automatizuotai. 

 

Prie „Saulutės“ bibliotekos įdiegtu dokumentų grąžinimo įrenginiu (DGĮ) naudojosi 686 

vartotojai. 

Sukurta vartotojų automatinio informavimo sistema, kuri nustatytu periodiškumu skaitytojų 

nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia:  

           perspėjimus skolininkams apie negrąžintus dokumentus  - 14586 vartotojams; 

           priminimus apie artėjančią dokumentų grąžinimo termino pabaigą, su interaktyvia 

galimybe prasitęsti dokumento išdavimą (paslauga pasinaudojo 7203 vartotojai iš 12144, pratęsti 

51642 dokumentai iš 114258). 

Internetinė paslauga „Klausk bibliotekininko“ atsakytos 87 užklausos. 

 

Organizuojami  individualūs ir grupiniai gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai 

(apmokyta 913 vartotojų) bei konsultacijos (19110 vartotojų). 

 

Elektroninės paslaugos: 

Interneto seansų skaičius -120 742 

Atsisiųstų įrašų skaičius -84 436 

Virtualių apsilankymų skaičius – 39 052 

Atsisiųstų dokumentų skaičius -0 

 

 

 

 

9.1 Informacinė veikla 

                                                   

Informacinį fondą VSCB bibliotekose sudaro: 21 864 fiz.vnt. 

CB: 1 800 fiz.vnt. bibliotekinių dokumentų (enciklopedinio pobūdžio leidiniai, žodynai ir 

žinynai).   

Miesto bibliotekose: 19 350 fiz.vnt. 

Vaikų bibliotekose: 714 fiz.vnt. 

 

Kortelių katalogai mažai naudojami, bibliotekų vartotojai dažnai naudojasi el.katalogu.  

           

 

Projektas „Bibliotekos pažangai – 2“ 



 

Projekto mokymuose bibliotekų darbuotojams dalyvavo 8 VSCB darbuotojai – komanda, kuri 

vėliau rengs projektą, pagal „Bibliotekos pažangai – 2“ reikalavimus.  

 

 

9.2 Bibliografinės-informacinės užklausos 

 

Per 2014 m. gauta 381 106 informacinės užklausos, iš jų 20 890 elektroninėmis priemonėmis. 

 

Atsakyta užklausų:  363 771 (elektroninėmis priemonėmis 17 906) 

Miesto bibliotekose: 240 663 

Vaikų bibliotekose:  140 443 

CB: 0 

 

Dažniausiai konsultuojamasi kompiuterinio raštingumo klausimais, dėl paieškos internete, taip 

pat dažnai bibliotekų darbuotojai gauna prašymų pateikti medžiagos įvairiems rašto darbams, 

paprastai ieškoma interneto informacijos šaltinių. Dalį užklausų sudaro prašymai pateikti 

informaciją apie kitose bibliotekose esančius bibliotekinius dokumentus (daugiausia knygas). 

 

9.3 Metodinė veikla 

 

Per 2014 m. aplankyta 12 bibliotekų, siekiant geresnės bibliotekinės veiklos apskaitos kontrolės. 

VSCB metodininkė konsultavo dokumentų nurašymo ir apskaitos klausimais Muzikos ir meno 

bibliotekos darbuotojus, padėjo atrinkti leidinius rezervui, nes 2015 m. pradžioje numatyta 

VSCB skaitytojų aptarnavimo fondą papildyti. 

Metodinių konsultacijų temos daugiausia susijusios su dienos veiklos apskaitos klausimais, 

bibliotekų vartotojų ir lankytojų registravimu.  

 

X. PERSONALAS 

   

2014  m. VSCB sistemoje dirbo 132 darbuotojai, iš jų 106 – profesionalūs bibliotekininkai.  

 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: 

 

1. Aukštasis:  

Miesto bibliotekose: 58 

Vaikų bibliotekose: 8 

 

2. Aukštesnysis: 

Miesto bibliotekose: 32 

Vaikų bibliotekose:  8                       

 

 

2014 m. nebuvo žymesnių darbuotojų kaitos problemų, vidutinis VSCB darbuotojų amžius – 48 

metai,  80 proc. sistemos darbuotojų turi didesnį nei 5 metų darbo stažą vienoje bibliotekoje. 

Jaunų specialistų (iki 30 m. amžiaus) dirba 8.  

 

XI. TECHNINIS APRŪPINIMAS 

 

2014 m. VSCB sistemoje veikė 169 kompiuterizuotos darbo vietos, darbuotojams skirta 52 

kompiuterizuotos darbo vietos, vartotojams: 117   



Bibliotekose veikia multifunkciniai įrenginiai, skirti dokumentų spausdinimui, skanavimui ir 

kopijavimui. Viso: 20 

Kompiuterizuotų darbo vietų: 

Miesto bibliotekose: 139 

Vaikų bibliotekose: 20 

CB: 10 

 

Patalpų plotas: viso 3 525 m ², iš jų naudingas plotas: 3217 m ²  

 

Lentynų metrų skaičius: 10 227 m, atvirų fondų lentynų metrų skaičius: 8 641 m 

 

 

XII. FINANSAVIMAS 

  

2014 m. VSCB biudžetas: 5 230 300  Lt: 

 

Darbo užmokestis: 3 856 400 Lt 

 

Komunalinės paslaugos: 80 000 Lt 

 

Ryšių paslaugos: 72 000 Lt 

 

Kitoms prekėms: 105 000 Lt 

 

Periodikai: 40 000 Lt 

 

Kitos išlaidos: 524 200 Lt 

 

Iš savivaldybės biudžeto numatyta  Bibliotekų renovacijai ir remontui 2014 m. 200 000 Lt   

(Skaitytojų aptarnavimo skyriaus Žirmūnų g. 6 kompiuterinei įrangai) 

 

XIII. IŠVADOS 

 

1. 2014 m. VSCB bibliotekų veikla palyginti su 2013 m. menkai kito: tai įtakoja tiek 

bibliotekos fondų komplektavimui skiriamos lėšos, tiek mažėjantis Vilniaus 

gyventojų susidomėjimas skaitymu ir bibliotekų paslaugomis. Bibliotekose 

sutelkta apie 10 proc. miesto gyventojų – šis skaičius nekinta jau 10 metų.  

2.  Viešųjų bibliotekų paslaugomis ir 2014 m. naudojosi daugiausia vaikai ir 

vyresnio amžiaus žmonės, vartotojų sudėties pokyčių beveik nėra. 30-45 m. 

vilniečiai rečiau lankosi miesto bibliotekose. 

3. Išlieka viešųjų bibliotekų tinklo optimizacijos ir infrastruktūros atnaujinimo 

problemos: dalis miesto mikrorajonų (Fabijoniškės, Pašilaičiai) neturi juose 

veikiančių viešųjų bibliotekų. Esamas bibliotekų tinklas išdėstytas netolygiai, o 

dalį bibliotekų būtina perkelti į tinkamas patalpas, patalpas renovuoti.  

4. Viešosios bibliotekos išlieka svarbios socialiai silpnesniems bendruomenės 

nariams, ir 2014 m. buvo populiarūs kompiuterinio raštingumo mokymai – ypač 

tarp senjorų  ir darbo neturinčių bibliotekų lankytojų.   

5. Nežiūrint į bibliotekų problemas, viešosios bibliotekos Vilniaus mieste bene 

vienintelės institucijos, teikiančiomis nemokamas sociokultūrines paslaugas 

miesto bendruomenei. Daliai miesto gyventojų liekame svarbiais kultūros ir 

socialinės informacijos centrais. Ateityje matome viešųjų bibliotekų, kaip 



bendruomenės centrų viziją, siekiame aktyviai dalyvauti informacinės 

visuomenės kūrimo procesuose.  

 

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                               Simona Žilienė 

 

Tel. 85 262 0292, mob. 8-698-22254 

s.ziliene@vcb.lt  
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