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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 2013m. įvykis: 

 

2013 m. lapkričio mėnesį buvo baigtas renovuoti VSCB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

pastatas, esantis Žirmūnų g. 6. Pastate įsikurs Vilniaus m. savivaldybės centrinė biblioteka.  

 

Rekonstruoto bibliotekos pastato vaizdas: 

 

 

 
 

 

 

2013 m. svarbus įvykis  
 

 

2013 m. vasario 16 d. atidaryta Pilaitės biblioteka.  Biblioteka sėkmingai pradėjo savo 

veiklą. Per metus registruotų vartotojų skaičius -  1 971, lankytojų  skaičius -  20 449 , 

išduota  25586 vienetai spaudinių. Bibliotekos fonde – 6 600 spaudinių. 

 

 

 

 

 

 



 

2013 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 2013 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 129, o darbuotojams - 82 kompiuteriai. Viešos interneto prieigos taškuose 2013 

m. buvo registruoti 6206 vartotojai, per 2013 m. užfiksuotas interneto seansų skaičius: 124 494 . 

Per 2013 m. kompiuterinio raštingumo apmokyti 2 695 Vilniaus gyventojai, suteiktos 

konsultacijos 27 047  vilniečiams. 

 

2. Skatinti skaitymą, tuo prisidedant prie raštingumo sklaidos informacinėje 

visuomenėje, panaudojant tam tradicines ir naujas skaitymo skatinimo formas. 2013 m. ši veikla 

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

Karoliniškių bibliotekose. Skatinant skaitymą bibliotekos aktyviai bendradarbiauja su 

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. 2013 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 

2013 m. vykdė skaitymo skatinimo, nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos, pilietinio ir 

tautinio ugdymo bei bendruomenės telkimo projektus, kurie buvo remiami Vilniaus m. 

savivaldybės, Kultūros ministerijos bei Kultūros rėmimo fondo.  

 

5. Toliau diegti Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemą - LIBIS.  2013 

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

elektroniniame kataloge iš viso 361 334 bibliografiniai įrašai, per 2013 m. sukurti 17 603.   

 

6. Skatinti ir ugdyti VSCB darbuotojų profesionalumą ir darbo motyvaciją. 2013 m. iš 

viso profesinius įgūdžius tobulino 52 VSCB sistemos darbuotojai. 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, Kalvarijų, Tomo Zano, 

Antakalnio ir Muzikos ir meno bibliotekose. Kuriamos bendros veiklos programos, siekiant 

tobulinti paslaugų bendruomenei tinklą.  VSCB ir 2013 m. bendradarbiavo su Rygos centrine 



biblioteka (Latvija), Sankt-Peterburgo Michailo Lermontovo centralizuota viešųjų bibliotekų 

sistema (Rusija). 

 

8. Optimizuoti Vilniaus miesto viešųjų bibliotekų tinklą – 2013 m. buvo vykdomas planas 

Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos viešųjų bibliotekų tinklo reorganizacijai. 

Uždarytos bibliotekoms nepritaikytose patalpose veikusios ir menkai lankomos Trakų Vokės, 

Salininkų, Gelvonų bibliotekos. Dėl avarinės patalpų būklės uždaryta Žvėryno biblioteka, 

Muzikos ir meno biblioteka parengta perkelti į naują pastatą Žirmūnų g. 6.   



 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS STRUKTŪRA 

2013 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, koordinuoja projektą „Bibliotekos 

pažangai“ bibliotekų tinkle. 

 

1. Bibliotekų  skaičius 

 

2013 m.  VSCB tinkle veikė 23 viešosios bibliotekos: 

 

 20 miesto bibliotekų  

 3 vaikų bibliotekos 

 

Iki 2013 m. pabaigos buvo uždarytos 4 bibliotekos (iš jų viena – vaikų), viena biblioteka 

(Muzikos ir meno ) uždaryta perkėlimui į geresnes patalpas.  

 

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.  Salininkų biblioteka (Pupinės g.7) – uždaryta nuo 2013 m. rugsėjo mėn.  

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

18. Trakų Vokės biblioteka (Miško g.5) – uždaryta nuo 2013 m. rugsėjo mėn.  

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

20. Žvėryno biblioteka (S.Moniuškos g.10) – uždaryta nuo 2013 m. rugsėjo mėn. 

 

 



 

 

 

Vaikų bibliotekos: 

 

1. Gelvonų biblioteka (Gelvonų g.5-41) – uždaryta nuo 2013 m. rugsėjo mėn.  

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

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

 

Nestacionaraus aptarnavimo paslaugų 2013 m. nebuvo organizuota, knygnešystės paslauga 

vyko kai kurių bibliotekų darbuotojų asmenine iniciatyva, 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: 537876 fiz.vnt. 

Bibliotekose sukaupta  80 021 pavadinimų leidiniai.  

 

Miesto bibliotekose: 454 538 fiz.vnt., 82 242 pav. 

Vaikų bibliotekose: 23 167 fiz.vnt., 11 320 pav. 

CB (neveikianti): 60 171 fiz. vnt., 2 332pav. 

 

Grožinė literatūra sudaro 67,5 proc. bibliotekų fondo: 

362 934 fiz.vnt. 

 

Miesto bibliotekose: 282 653 fiz.vnt. 

Vaikų bibliotekose: 9 519 fiz.vnt. 

CB: 33 499 fiz.vnt.  

 

Šakinė literatūra sudaro 38,9 proc., 209 284 fiz.vnt. 

 

Miesto bibliotekose:  178 374 fiz.vnt. 

Vaikų bibliotekose: 4 238 fiz.vnt. 

CB: 26 672 fiz.vnt. 

 

Periodika: 1,30 proc.: 7041 fiz.vnt. 

 

 Fondo dydis Grožinė 

literatūra 

Šakinė literatūra Periodiniai 

leidiniai 

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

Viso 537876 80021 325671 

 

67,5 209284 38,9 7041 1,30 

Miesto 

bibliotekos 

454538 82242 282653 62,1 178374 39,2 7041 1,55 

Vaikų 

bibliotekos 

23167 11320 9519 41,1 4238 18,3 145 0,6 

Centrinė 60171 2332 33499 55,7 26672 44,3 0 0 



biblioteka 

(neveikianti) 

 

 

2. Dokumentų gavimas 

 

2013 m. komplektavimui buvo skirta: : 498 300 Lt 

Bibliotekiniams dokumentams (išskyrus periodiką): 451 300 Lt (LR Kultūros ministerijos lėšos) 

Periodikai: 47 000 Lt (Vilniaus m. savivaldybės - bibliotekos steigėjo lėšos) 

Elektroniniams dokumentams: 20 000 Lt 

Miesto bibliotekos per 2013 m. gavo: 40 770 fiz.vnt. naujų dokumentų (4 493 pav.) 

Vaikų bibliotekos per 2013 m. gavo 2 045 fiz.vnt., 555 pav.naujų dokumentų 

CB per 2013 m. gavo 1 174 fiz.vnt. naujų dokumentų (912 pav.) 

 

  

Per 2013 m. įsigyta 43 989 egz.bibliotekinių dokumentų, pavadinimų: 4 493pav. 

 

 Grožinės literatūros 2013 m. įsigyta:  22 332 egz.. 

 Šakinės literatūros (žodynai, žinynai, mokomoji literatūra) 2013 m. įsigyta:  

7 180 fiz.vnt. 
 

 

3. Aprūpinimas dokumentais: 

 

1 Vilniaus gyventojui tenka dokumentų: 1,02 (Vilniuje 2013 m. duomenimis gyveno  

526 356 gyv.) .  

      1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:  0,08 

      1 vartotojui tenka dokumentų (esančių bibliotekos fonduose): 9,61 

 

4. Už savivaldybės skirtas biudžeto lėšas buvo įsigyta periodika: 

 

Per 2013 m. VSCB sistemoje gauta 142 pavadinimų periodiniai leidiniai  (vidutiniškai viena 

miesto biblioteka/filialas gauna 27 pavadinimų periodinius leidinius).  

 

      5. Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 

 

 Iš viso: 0,94 Lt 

 Iš Kultūros ministerijos skirtų lėšų: 0,85 Lt (knygoms ir kt. bibliotekiniams 

dokumentams) 

 Savivaldybės skirtos lėšos: 0,10 Lt 

 Iš kitų šaltinių: - 

 

 

6. Dokumentų nurašymas  

 

Per 2013 m. nurašyta 82 198 fiz.vnt. susidėvėjusių ir neaktualių dokumentų (1167 pav.) 

 

Miesto bibliotekose: 73 170 fiz.vnt. 1 167 pav. 

Vaikų bibliotekose: 7 725 fiz.vnt., 41pav. 

CB: 1 303 fiz.vnt., 842pav. 

 



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 2013 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, galime pasidžiaugti, vartotojų „skolininkų“ per 2013 m. 

sumažėjo 10 procentų (lyginant su 2012 m.).    

 

IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

Vilniuje 2013 m. gyveno 526 356 gyventojai, VSCB bibliotekose 2013 m. buvo registruoti  

55 969 bibliotekų vartotojai (2012 m. – 54 752)  t.y. ~ 10,3 % miesto gyventojų. Šis skaičius 

beveik nekinta jau eilę metų.  

 

Vienai biblioteka teikia paslaugas vidutiniškai 27 529 miesto gyventojams.  

 

Vartotojų skaičius:  

 

CB: 0 

Miesto bibliotekose: 51 297 

Vaikų bibliotekose: 4 672 

 

 

4.1 Darbas su vartotojais vaikais 

 

Vartotojai vaikai sudaro 26,6 proc. bendro Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos 

viešųjų bibliotekų tinklo vartotojų skaičiaus. 2013 m. bibliotekose registruoti 15 361vartotojai 

vaikai. 

CB: 0 

Miesto bibliotekose: 12 803 

Vaikų bibliotekose: 2 558 

 

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

„Renginiai“). Tendencija skaityti nedaug būdinga ir 2013 m. Bibliotekų vartotojai  vaikai ir 2013 

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

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

Karoliniškių, Kalvarijų 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 2013 m. vartotojai vaikai bibliotekose apsilankė  263 690 kartų: 

CB:0 

Miesto bibliotekose: 223 446 lankytojai vaikai 

Vaikų bibliotekose: 40 244 lankytojų vaikų 

 

Vartotojams vaikams per 2013 m. išduota: 281 938 fiz.vnt. bibliotekinių dokumentų.  

CB:0 

Miesto bibliotekose: 240 228 fiz.vnt. 

Vaikų bibliotekose: 41 710 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) 

 

Grožinės literatūros išduotis vartotojams vaikams: 157 231 fiz.vnt. (vyrauja programinė 

literatūra, kurią būtina perskaityti mokykloje) 

Šakinės literatūros išduotis vartotojams vaikams: 29 914 fiz.vnt.  

Periodikos išduotis vartotojams vaikams: 137 535 fiz.vnt.  

 

 

V. LANKOMUMAS IR IŠDUOTIS 

 

Apsilankymų skaičius 

 

2013 m. VSCB bibliotekose apsilankė 810 051  lankytojai  (2012 m. – 804 333)  

 

 Miesto bibliotekose: 743 001 (2012 m. – 734049) 

 Vaikų bibliotekose: 67 050 (2012 m. – 70284) 

 CB:0 

 

Dokumentų išduotis 

 

2013 m. VSCB bibliotekose išduota 1 370 050 fiz.vnt. bibliotekinių dokumentų (2012 m. – 

1 391 068 fiz.vnt. įvairių bibliotekinių dokumentų ) 

 

Išduota:   

 

Miesto bibliotekose: 125 0357 fiz.vnt. 

Vaikų bibliotekose: 119 693 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  

 

2013 m. bendras VSCB vartotojams skirtų darbo vietų skaičius (įskaitant 

kompiuterizuotas): 389 

 

 Miesto bibliotekose: 354 

 Vaikų bibliotekose: 35 

 

2013 m. bendras VSCB vartotojams ir darbuotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų 

skaičius: 211, iš jų 82– darbuotojams.   

 

  

VII. PRIEIGA IR SĄLYGOS  

 

Darbo valandos   

 

2013 m. pagrindinės bibliotekų paslaugos, prieinamos vartotojui per savaitę: 

 



 Miesto bibliotekose: 54 val. 

 Vaikų bibliotekose: 48 val. 

 

 

 

Darbo dienos 

 

2013 m. dienų skaičius, kada pagrindinės bibliotekų paslaugos buvo prieinamos vartotojams - 

304 dienos per metus: 

 

VII. BIBLIOTEKŲ RENGINIAI  

 

Per 2013 m. VSCB sistemoje surengta 1 154 renginiai bibliotekų lankytojams: susitikimai su 

rašytojais, skaitymo skatinimo programos užsiėmimai vaikams, parodos. Sėkmingiausiai 

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

Muzikos ir meno, Kalvarijų, Karoliniškių, Šeškinės bibliotekos.  Informacija apie renginius : 

http://www.vcb.lt/index.php/pageid/784  . Viso renginiuose per 2013 m. apsilankė iki 17 310 

lankytojų.   

 

Trumpai: 

Bibliotekų renginiai tradiciškai atspindėjo metų literatūros veikėjų jubiliejus (2013 m. – 

M.Lukšienės 100-osios gimimo metinės, Dariaus ir Girėno skrydžio jubiliejus, Tarmių metai, 

Sveikatingumo metai ), buvo rengiami parodų pristatymai, knygų pristatymai, renginiai vaikams. 

 

VSCB Justiniškių bibliotekoje vyko popietės senjorams, literatūrinės valandėlės, buvo 

pristatytas almanachas ,, Vingis“ – eilėraščių ir prozos rinkinys. Rinkinyje kūriniai lietuvių ir 

rusų kalbomis. Knygos pristatyme dalyvavo 8 Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nariai. Surengta 

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

populiarūs buvo edukacinio pobūdžio renginiai - viktorinos vaikams „Klausimų gija“, „Skrenda 

vėjų pasaka“, kuriuose dalyvavo Justiniškių mikrorajono mokyklų moksleiviai ir darželių 

auklėtiniai.  

 

VSCB Antakalnio bibliotekoje per 2013 m. buvo surengta 81 žodinis bei vaizdinis renginys. 

Juose apsilankė apie 6 023 lankytojų. Tarmių metams  kartu su meno mokyklėle „Debesėliai“ 

surengta šventė koncertas „Kalba kalbu atveda“,  rytmetys  „Aš kalbu tarmiškai“. Bibliotekoje 

vyko skaitytojos B. Kėdikienės poezijos knygelės „Gyvenimo melodijos“ sutiktuvės, lankėsi 

rašytojas V. Račickas.  Per 2013 m. surengta eilė meno parodų: tautodailininkės Laimutės 

Benešiūnaitės Fedosejevos karpinių paroda, SMK dailės studijos darbų ekspozicija „Kitoks 

požiūris“, veikė dailininko J.Samuko karikatūrų paroda „Pasaulis pro padidinamąjį stiklą...“, A. 

Skamarakienės verbų paroda „Žolynų sakmės verbose“, R. Skorupskio tapybos darbų paroda, 

tautodailininkės  B. Kėdikienės  atvirukų paroda, S.Bielskytės ir E.Masaitienės tapybos paroda 

„Vizijos“, L.Brogos fotografijų paroda „Lietuvos sakralinės skulptūros“, S Petrovskajos grafikos 

darbų paroda, romų vaikų piešinių paroda „Žvilgsnis pro taboro langą“. Surengėme 4 parodų 

pristatymus, veikė kūrybinės koliažų ir karpinių dirbtuvės, kurioms vadovavo tautodailininkė L. 

Benešiūnaitė Fedosejeva. Nuolat veikė literatūros paroda skirta Lietuvos pirmininkavimui 

Europos sąjungos tarybai „Atrasti savyje Europą“, tiesiogiai transliavome Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai atidarymo ceremoniją. 

 

VSCB „Saulutės“ biblioteka ir 2013 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“. Konkursai – 3 

http://www.vcb.lt/index.php/pageid/784


(Vaikų piešinių konkursas Vilniaus miesto ir rajono ikimokyklinukams ir moksleiviams ,,Aš piešiu 

pasaką“ kartu su UAB ,,Architektūros laboratorija“; Respublikinė karpinių paroda ,,Nuostabūs 

karpinių raštai“ kartu su lopšeliu/darželiu „Vaidilutė“, Respublikinis piešinių konkursas 

,,Apšerkšniję mūsų žiemos“ kartu su VšĮ ,,Linksmos spalvos“. 

Projektiniai renginiai  -  (,,Klausome ir piešiame pasakas iš LRT archyvų mobiliosioms programėlėms 

kurti“). 2013 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, LRT ir VšĮ ,,Linksmos 

spalvos” organizuotame projekte  ,,Klausome ir piešiame pasakas LRT mobiliosioms programėlėms 

kurti”. Vaikus suintrigavo tai, kad jų visų piešiniai buvo nuskenuoti ir bus panaudoti mobiliosioms 

programėlėms kurti. Gruodžio mėnesį kartu su savo partneriu, VšĮ ,,Linksmos spalvos“  skelbėme 

respublikinį vaikų piešinių konkursą „APŠERKŠNIJĘ MŪSŲ ŽIEMOS“, kuris buvo skirtas 4-19 

metų Lietuvos vaikams ir moksleiviams. 

 

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

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

rinkimai. Renginys „Išgirsk pasaulį“, skirtas Baltosios lazdelės dienai. Lietuvoje pasaulinė 

baltosios lazdelės diena pradėta minėti nuo 1992 metų. Šiemet sukanka 50 metų lietuviškai 

garsinei knygai.  Dabar šiuolaikinė kompiuterinė technika gali padėti akliesiems ir skaityti, ir 

bendrauti. Apie visa tai ir buvo pasakojama renginyje.  Knygas pristatė Lietuvos aklųjų 

bibliotekos darbuotojai. Sigutės Ach darbų parodos „Sparnuotai ir nerimtai“  atidarymas. 

Leidyklos „Nieko rimto“ knygų pristatymas. Leidykla „Nieko rimto" paruošė po Lietuvos 

bibliotekas keliaujančią parodą „Sparnuotai ir nerimtai" , kurioje galima pamatyti dailininkės 

Sigutės Ach pieštas vaikiškų knygų iliustracijas. Autorinių darbų parodą sudarė 15 eksponatų, 

kurie buvo nupiešti skirtingais dailininkės kūrybos laikotarpiais. Kartu su paroda bibliotekoje 

veikė ir leidyklos „Nieko rimto“ mini  knygų mugė. Literatūros popietė „Skaitome Šiaurės šalių 

literatūrą“.  Bibliotekoje vyko Šiaurės šalių savaitė. Renginio metu vaikai turėjo galimybę 

susipažinti su šiaurės šalių autorių knygomis, paskaityti ištraukas iš knygos J. Wieslander 

'Mamulė Mū čiuožinėja nuo čiuožyklos", pažiūrėti filmuką "Mažylis ir Karlsonas" bei nupiešti 

įdomiausias žiemos akimirkas. Savaitės uždarymą lydėjo vaikų darbelių, piešinių parodos ir 

dalyvių apdovanojimai. 

 

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.  2013 m. spalio mėnesio 2 dieną VMSCB Kalvarijų 

bibliotekoje vyko susitikimas su rašytoja, vertėja, publiciste Jelena Čižova iš Sankt-Peterburgo. 

Autorė yra išleidusi septynis romanus, už tris gavusi ,,Ruskij Buker’’ premiją. Renginio metu 

autorė pristatė savo naują romaną „Orestas ir sūnus“, pasakojo apie savo kūrybą, dalinosi ateities 

planais. Bibliotekos lankytojai šiltai bendravo su viešnia. Susitikimas įvyko pagal VMSCB 

Kalvarijų bibliotekos tarptautinio bendradarbiavimo  projektą su Sankt-Peterburgo M. 

Lermontovo centralizuotų bibliotekų sistema. 

 

 

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).  Renginiai organizuojami atsižvelgiant į 

visų bendruomenės grupių poreikius ir interesus, skatinant jaunuomenės ir suaugusiųjų aktyvo 

iniciatyvą dalyvauti bendruomeniniame gyvenime. Propaguojant literatūrą ir kitas meno sritis, 

stiprinant valstybinės kalbos įgūdžius kitataučiams bibliotekoje pastoviai vykdoma „Skaitymo 

skatinimo“ programa visų N.Vilnios mikrorajono pradinių klasių kitakalbių mokyklų mokiniams, 



bei vaikų darželių parengiamųjų grupių mokyklai auklėtiniams. Bibliotekoje  tęsiama skaitymo 

skatinimo programa kaip papildomo ugdymo pamokėlės įvairių sričių mokslų pagilinimui. 

Skatinant skaitymą, bei vaikų ir jaunimo socialinių įgūdžių stiprinimą 1-ą kartą per savaitę  

vyksta  biblioterapijos  užsiėmimai vaikams ir paaugliams lankantiems bibliotekoje dienos 

centrą.  , vaikai grupelėse mokosi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, pozityvaus elgesio ir 

emocijų valdymo.  Bibliotekoje visą vasarą buvo organizuojama vasaros dienos stovykla 

socialinės rizikos vaikams. Bibliotekoje paminėta tarptautinė vaikų knygos diena, kalendorinės 

šventės, bei žymios datos ir valstybinės šventės. 

 

 

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

klubu „Kregždutė“ įgyvendino 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 įgyvendinome trumpą, bet naudingą ir įdomų 

projektą „Keliaujame po senąjį Vilnių“, kurio metu bibliotekos bendruomenės skaitytojai vaikai 

su profesionale gide keliavo po Vilnių, aplankė tokias žymias vietas kaip: skulptūrą „Laisvės 

kelias“, „Literatų“ gatvę, Trijų kryžių paminklą, paminklą Karaliui Mindaugui, paminklą 

Adomui Mickevičiui. Gilino istorines žinias apie šiuos garsius veikėjus, sužinojo aplankytų 

paminklų  atsiradimo istorijas, diskutavo apie Lietuvos istoriją. 

 

Bibliotekų renginiai ir 2013 m. buvo organizuojami atsižvelgiant į bibliotekų bendruomenės 

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

 

Mokamos paslaugos: 2013 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 

 

 

Straipsnių apie VSCB bibliotekų veiklą 2013 m. sąrašas 

 

Straipsniai spaudoje: 

 

1. Atėmė mokyklas, atims ir bibliotekas [apie nepasitenkinimą dėl uždaromų keturių VCB 

bibliotekų] // Vakaro žinios.- 2013, rugpj.10, p.4. 

2. Atidaryta biblioteka: [žinutė apie Pilaitės bibliotekos atidarymą] // Respublika.-2013, vas.18, 

p.3. 

3. Birutis, Šarūnas. Ministras mėgsta provokacijas, kultūra - nelabai : [pokalbis su kultūros 

ministru Šarūnu Biručiu, minima Žvėryno biblioteka / kalbėjosi] Danutė Šepetytė. - Portr. // 

Respublika.  - 2013, rugpj. 1, p. 1, 3. 

4. Yra šviesesnių žinių nei du meteoritai būtų užkritę : redakcijos skiltis: [ apie po 28 m. 

pertraukos Vilniuje, Saulėtekyje atidarytą naują modernią Vilniaus universiteto biblioteką bei 

Pilaitės mikrorajone atidarytą taip pat naują biblioteką] // Respublika.- 2013, vas.19, p. 4. 

5. Januševičienė, Rasa, Juchnevič, Laura. Tarptautinė Krymo konferencija: [Krymas, Sudakas, 

2013 m. birželio 8-16 d.] / Rasa Januševičienė, Laura Juchnevič : [minima  VMSCB direktorė 

R.Gražienė] //Tarp knygų . - 2013, Nr. 7/8 (liepa-rugpjūtis), p. 21-23. 

6. Januševičienė, Rasa. Konferencija „Crimea 2013“ / Rasa Januševičienė :[minima VMSCB 

direktorė R.Gražienė ] // Mūsų žodis.- 2013, Nr. 7, p. 15-16. 
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7. Juknevičiūtė, Rūta. Tik gražios bibliotekos išliks: [apie Vilniuje ketinamas uždaryti 4 VMSCB 

bibliotekas ] / Rūta Juknevičiūtė // Respublika.- 2013, liep. 8, p. 11. 

8. Kalinkaitė, Vaida. Į biblioteką - kaip į namus:[ apie Justiniškių biblioteką] / Vaida Kalinkaitė 

// Vilniaus diena.- 2013, bal. 18-24 (Nr. 16), priedas “Justiniškės“, p. 4. 

9. Marcinkevičius, Arūnas. Atgimsta pagrindinė Lietuvos biblioteka: [M.Mažvydo bibliotekai – 

50; minima Lazdynų biblioteka] // Savaitė.- 2013, Nr.50, p.5. 

10. Nauja biblioteka: [žinutė apie Pilaitės bibliotekos atidarymą] // Vakaro žinios.- 2013, vas. 18, 

p.4. 

11. Naujosios Vilnios biblioteka : parodos [Žvilgsnis pro taboro langą] //Literatūra ir menas.- 

2013, Nr.37, p. 42. 

12. Paliesius, Alfredas. Pristatyta Aušros Žigutytės poezijos knyga :[ apie Vilniaus miesto 

savivaldybės centrinės bibliotekos Justiniškių filiale pristatytą Aušros Žigutytės poezijos knygą 

"Mano širdies daina"] / Alfredas Paliesius // Kaišiadorių aidai.-2013, vas. 19,p.1, 4. 

13. Po 28 metų Vilniuje atidaryta  nauja biblioteka / S.Žiuros nuotr.// Vilniaus diena.-2013, vas. 

21-27, p.5. 

14. Pupeikytė, Virginija. Skaitymas kaip kūryba:[Minima Vilniaus m. SCB Pilaitės biblioteka] // 

Tarp knygų.- 2013, Nr.9, p.12-14. 

15. Vilniaus "kurorte" veiklos apstu: [ Pilaitės seniūno A. Šniro pasakojimas apie mikrorajono 

įvykius - kultūros centrą "Beepart", poliklinikos ir bibliotekos atidarymus, kt.] // Vilniaus diena. 

-2013, kovo 28 - bal. 3, priedas “Pilaitė“, p. 4. 

16. Vyšniauskaitė, Birutė. Bibliotekų mažiau, bet jos – šiuolaikiškesnės :[apie VMSCB] / Birutė 

Vyšniauskaitė // Liet.rytas.- 2013, liep. 20, priedas“Sostinė“, p. 8. 

17. Paluszkiewicz, Jolanta. Ludzie niezadowoleni planami władz zamykania bibliotek [apie 

Vilniaus savivaldybės ketinimus uždaryti 4 viešąsias bibliotekas] / Jolanta Paluszkiewicz// 

Kurier Wileński.-2013, 1 sierpnia, p. 5. 

18. Илькевич,  Виолета. Крупинки золота в песке : [беседа с заведующей филиала 

Вильнюсской городской центральной библтотеки В. Илькевич / беседовала] Людмила 

Левина.// Литовскiй курьеръ . - 2013, 28 марта - 3 апр. (№ 13), p. 4. 

 

Straipsniai apie VMSCB (internete) 

 
1. Audenienė, Rugilė. Atėmė mokyklas, atims ir bibliotekas: skaitytojų laiškai  [interaktyvus]. 

2013 [žiūrėta 2013-12-31]. Prieiga per internetą : < http://www.vcb.lt/index.php/pageid/775 >;   

<http://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/skaitytoju_laiskai/ateme_moky

klas_atims_ir_bibliotekas/ >. 

      2. Audenienė, Rugilė „Netinkamos“ knygos vaikams ar per jautrūs tėvai? [interviu su VMSCB  

“Paparčio” bibliotekos vyr. bibliotekininke R.Kliziene [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013 -03-

09]. Prieiga per internetą: 

<http://www.alfa.lt/straipsnis/15081925/Netinkamos.knygos.vaikams.ar.per.jautrus.tevai.=2013-

03-09_08-04/>;<http://www.vcb.lt/index.php/pageid/775 >.  

 3. Audenienė, Rugilė. Pasiūlymas uždaromos bibliotekos lankytojams leidinių ieškoti knygyne?  

[interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-03-13]. Prieiga per internetą: 

http://www.alfa.lt/straipsnis/15160996/Pasiulymas.uzdaromos.bibliotekos.lankytojams..leidiniu.i

eskoti.knygyne=2013-10-29_17-58 >; 

< http://www.publicistika.revoprojects.com/uncategorized/naujienos-pasiulymas-uzdaromos-

bibliotekos-lankytojams-leidiniu-ieskoti-knygyne/ >.  

4. Audenienė, Ruginė. Sostinės bibliotekos: viena kainavo 5 milijonus, kitai reikia remonto už 2 

milijonus [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-12-31]. Prieiga per internetą: 

<http://www.alfa.lt/straipsnis/15155844/Sostines.bibliotekos..viena.kainavo.5.milijonus..kitai.rei

kia.remonto.uz.2.milijonus=2013-09-26_07-00/#ixzz2npd7dD4x >; 

< http://www.vcb.lt/index.php/pageid/775 >. 
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5. A.Ažubalis: Planuojamas bibliotekų uždarymas - tai spjūvis Vilniaus gyventojams 

[interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-12-31]. Prieiga per internetą: < 

http://www.vcb.lt/index.php/pageid/775 >;   <http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/a-

azubalis-planuojamas-biblioteku-uzdarymas-tai-spjuvis-vilniaus-gyventojams.htm >. 

6. Baltakytė,Tautvilė. Įspūdžiai iš Skandinavijos bibliotekų sugrįžus [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 

2013- 12- 31]. Prieiga per internetą: < http://www.vcb.lt/index.php/pageid/743 >.  

7. Bibliotekos lankytojams -300 naujų knygų[interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-12-31]. Prieiga 

per internetą: < https://www.virsuliskiubustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-

virsuliskes/bibliotekos-lankytojams-300-nauju-knygu/44343 >;  < 

http://karoliniskiubustas.lt/index.php/kalba-karoliniskes/bibliotekos-lankytojams-300-nauju-

knygu/44339 >. 

8. Bibliotekų uždarymas – antausis skaitytojams[interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013- 08-30]. 

Prieiga per internetą: < http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/2013/08/01/biblioteku-uzdarymas-

antausis-skaitytojams/22163 >. 

9. Derenčienė, Rasa. Konferencija „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti“ 

[interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-12-31]. Prieiga per internetą:< 

http://www.vcb.lt/index.php/pageid/743 >. 

10. Didžiųjų metų švenčių išvakarėse pagerbti sostinės kultūros įstaigų ir organizacijų 

darbuotojai[interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013- 08-30]. Prieiga per internetą: 

< http://www.vilnius.lt/index.php?3744095019 >. 

11. 2013 m. Modernaus meno centro ir Vilniaus miesto centrinės bibliotekos projektas 

[interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013- 08-30]. Prieiga per internetą: < 

http://www.vcb.lt/index.php/pageid/856 >. 

12. Gražienė, Rima. Iš IFLA konferencijos „Future Libraries: Infinite Possibilities“ sugrįžus 

[interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-12-31]. Prieiga per internetą: 

< http://www.vcb.lt/index.php/pageid/743 >. 

13. Gražienė, Rima. Iš tarptautinės konferencijos “Crimea 2013” sugrįžus [interaktyvus]. 2013 

[žiūrėta 2013-06-25]. Prieiga per internetą: 

< http://www.amb.lt/lt/bibliotekos-naujienos/466-is-tarptautines-konferencijos-crimea-2013-

sugrizus >; 

<http://www.labiblioteka.lt/lt/naujienos/462-is-tarptautines-konferencijos-crimea-2013-

sugrizus>; 

< http://www.amb.lt/lt/bibliotekos-naujienos/466-is-tarptautines-konferencijos-crimea-2013-

sugrizus >;  < http://bukbibliotekininku.blogspot.com >; < 

http://www.vcb.lt/index.php/pageid/743 >. 

14. Grigaliūnaitė,Violeta.Vilniuje – pasipiktinimas dėl ketinimų uždaryti keturias bibliotekas 

[interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-12-31]. Prieiga per internetą: 

< http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vilniuje-pasipiktinimas-del-ketinimu-uzdaryti-

keturias-bibliotekas 56357535#ixzz2npZaB7Wm >; < http://www.vcb.lt/index.php/pageid/775 

>. 

15. Grigolytė,Rūta. Išgelbėti Žvėryno bibliotekai pinigų neatsirado[interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 

2013-12-31]. Prieiga per internetą: < http://www.vcb.lt/index.php/pageid/775 >;  

<http://lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-krastas/isgelbeti-zveryno-bibliotekai-pinigu-neatsirado/159927 

>. 
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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, 

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

skyriaus darbuotojos dalyvauja Vilniaus apskrities kraštotyros internetinės svetainės „Vilnijos 

vartai“ kūrime: www.vilnijosvartai.lt . 

 

2013 m. Kraštotyros fondas 325 fiz. vnt., viso sistemoje 1900 fiz.vnt.  

Kraštotyrinė medžiaga aprašoma ir kaupiama VSCB duomenų bazėje LIBIS sistemoje. Šiuo 

metu bazėje yra 241 įrašai. 6 filialai tęsia bibliotekų metraščių rašymą. 

Gerosios Vilties, Kalvarijų, Pavilnio, Lazdynų, Naujamiesčio, Naujosios Vilnios, Šeškinės 

bibliotekų ir Bibliografijos-informacijos sektoriaus darbuotojos dalyvauja Vilniaus apskrities 

kraštotyros internetinio puslapio „Vilnijos vartai“ kūrime: www.vilnijosvartai.lt 

 

9.1 Informacinė veikla 

                                                   

Informacinį fondą VSCB bibliotekose sudaro: 21 674 fiz.vnt. 

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

žinynai).   

Miesto bibliotekose: 19 188 fiz.vnt. 

Vaikų bibliotekose: 686 fiz.vnt. 

 

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

           

LIBIS PĮ diegimas 
 

2013 m. prie LIBIS prisijungė naujai atidaryta Pilaitės biblioteka. Šiuo metu bibliotekos fondą 

rekataloguoja 2 filialai ( Jeruzalės ir Grigiškių). Iki metų pabaigos CB elektroniniame kataloge 

viso yra 133 903 bibliografiniai įrašai.  Iš “Vakaro žinių” aprašyti 3 702 straipsniai. 

Elektroninio katalogo statistika : Interneto seansų skaičius-32849 

                                                     Virtualių apsilankymų skaičius-27677 

                                                     Atsisiųstų įrašų skaičius-72085 

LIBIS SAP diegimas 

 

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

automatizuotai. 
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Kuriant interaktyvią biblioteką įgyvendintas Europos struktūrinių fondų finansuojamo projekto 

„Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti 

viešosiose bibliotekose, plėtra“ pirmasis etapas. Pagal projektą prie „Saulutės“ bibliotekos 

įdiegtas dokumentų grąžinimo įrenginys (DGĮ). Juo naudojosi 768 vartotojai. 

Sukurta vartotojų automatinio informavimo sistema, kuri nustatytu periodiškumu skaitytojų 

nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia:  

           perspėjimus skolininkams apie negrąžintus dokumentus  - 11549 vartotojams; 

           priminimus apie artėjančią dokumentų grąžinimo termino pabaigą, su interaktyvia 

galimybe prasitęsti dokumento išdavimą (paslauga pasinaudojo 6868 vartotojai iš 10880, pratęsti 

59282 dokumentai iš 118964). 

Internetinė paslauga „Klausk bibliotekininko“ atsakytos 4 užklausos. 

 

 

Projektas „Bibliotekos pažangai“ 

 

Projekte dalyvavo 18 bibliotekų: T. Zano, Gerosios Vilties, Kalvarijų, Antakalnio, Jeruzalės, 

Pavilnio, Žvėryno, Lazdynų, Naujamiesčio, Naujos Vilnios, „Papartis“, Muzikos ir meno, 

„Saulutė“, Karoliniškių, Justiniškių, Šeškinės, Pilaitės, Britų skaitykla.   

Vartotojų reikmėms 88, o darbuotojams 17 kompiuterių. Viešos interneto prieigos taškuose yra 

registruoti 3677 vartotojai ir 124494 seansų skaičius. 

 

 Pravedami individualūs ir grupiniai gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai (apmokyta 

1452 vartotojų) bei konsultacijos (24 647 vartotojai). 

 

Elektroninės paslaugos: 

Interneto seansų skaičius -124 494 

Atsisiųstų įrašų skaičius -72085 

Virtualių apsilankymų skaičius – 38005 

Atsisiųstų dokumentų skaičius -0 

 

 

9.2 Bibliografinės-informacinės užklausos 

 

Per 2013 m. gauta 396 392 informacinės užklausos, iš jų 19 855 elektroninėmis priemonėmis. 

 

Atsakyta užklausų:  386 948 (elektroninėmis priemonėmis 16 075) 

Miesto bibliotekose: 250 145 

Vaikų bibliotekose: 136 803 

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 2013 m. aplankytos 18 bibliotekos, siekiant geresnės bibliotekinės veiklos apskaitos 

kontrolės. VSCB metodininkė lividuojamuose filialuose konsultavo dokumentų nurašymo ir 

apskaitos klausimais, padėjo atrinkti leidinius rezervui, nes 2014 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 

   

2013 m. VSCB sistemoje dirbo 140 darbuotojų, iš jų 106 – profesionalūs bibliotekininkai.  

 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: 

 

1. Aukštasis:  

Miesto bibliotekose: 75 

Vaikų bibliotekose: 7 

 

2. Aukštesnysis: 

Miesto bibliotekose: 22 

Vaikų bibliotekose:  2                        

 

 

2013 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 6.  

 

XI. TECHNINIS APRŪPINIMAS 

 

2013 m. VSCB sistemoje veikė 211 kompiuterizuotų darbo vietų, darbuotojams skirta 82 

kompiuterizuotos darbo vietos, vartotojams: 129   

Bibliotekose veikia multifunkciniai įrenginiai, skirti dokumentų spausdinimui, skanavimui ir 

kopijavimui. Viso: 21 . 

Kompiuterizuotų darbo vietų: 

Miesto bibliotekose: 174 

Vaikų bibliotekose: 20 

CB: 17 

 

Patalpų plotas: viso 3525 m ², iš jų naudingas plotas: 3217 m ²  

 

Lentynų metrų skaičius: 10 201 m, atvirų fondų lentynų metrų skaičius: 8665 m 

 

 

XII. FINANSAVIMAS 

  

2013 m. VSCB biudžetas: 5 231 100  Lt: 

 

Darbo užmokestis: 3 032 900 Lt 

 

Komunalinės paslaugos: 88 000 Lt 

 

Ryšių paslaugos: 72 000 Lt 

 

Kitoms prekėms: 105 000 Lt 

 

Periodikai: 47 000 Lt 

 



Kitos išlaidos: 129 100 Lt 

 

Iš savivaldybės biudžeto numatyta  Bibliotekų renovacijai ir remontui 2013 m. 4 800 000 Lt   

(pastato Žirmūnų g. 6 renovacijai) 

 

XIII. IŠVADOS 

 

1. 2013 m. VSCB bibliotekų veikla palyginti su 2012 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 9 metai.  

2.  Viešųjų bibliotekų paslaugomis ir 2013 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 2013 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 
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