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I. BENDROJI DALIS 

 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra įstaiga veikianti informacijos sklaidos, 

kultūros, mokslo ir švietimo srityje. 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrą sudaro 4 skyriai: Skaitytojų 

aptarnavimo skyrius, Vaikų literatūros skyrius, Dokumentų komplektavimo skyrius, Informacijos ir 

bibliografijos skyrius bei Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 25 filialai: 

Akmenynės biblioteka, Baltosios Vokės biblioteka, Butrimonių biblioteka, Čiužakampio biblioteka, 

Dainavos biblioteka, Dieveniškių biblioteka, Didžiųjų Sėlų biblioteka, Eišiškių biblioteka, 

Gerviškių biblioteka, Jančiūnų biblioteka, Jašiūnų biblioteka, Jurgelionių biblioteka, Kalesninkų 

biblioteka, Milkūnų biblioteka, Pabarės biblioteka, Poškonių biblioteka, Purvėnų biblioteka, 

Rūdininkų biblioteka, Skynimų biblioteka, Šalčininkėlių biblioteka, Tabariškių biblioteka, Tetėnų 

biblioteka, Tribonių biblioteka, Turgelių biblioteka, Zavišonių biblioteka.  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. Šalčininkų rajono savivaldybėje 

gyveno 30 338 gyventojai. Iš jų Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų 

vartotojais yra 7 094 asmenys. 2020 m. bibliotekoje apsilankė virš 68 tūkst. lankytojų. Bibliotekų 

fonduose sukaupta 223 045 vnt. dokumentų. 2020 m. fondai papildyti 12 356 vnt. dokumentų. 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos prioritetai:  

 Organizuoti gyventojų  kokybišką bibliotekinį bei informacinį aptarnavimą.  

 Skaitytojų aptarnavimo posistemės (SAP) kūrimas, tobulinimas ir diegimas, bibliotekos 

informacinės ieškos sistemos kūrimas, jos tobulinimas, bibliotekinių procesų 

modernizavimas.  

 Universalaus ir optimalaus bibliotekos fondo formavimas, atsižvelgiant į Šalčininkų 

rajono istorines tradicijas, ekonominę bei kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją bei 

gyventojų poreikius. 

 VB ir filialų darbuotojų profesionalumo skatinimas. 

 Bibliotekos veiklos viešinimas. 

 Bibliotekos filialų infrastruktūros gerinimas. 

 

Ataskaitoje bus naudojamis sutrumpinimai: 

 

SVB – Šalčininkų viešoji biblioteka 

VB – Viešoji biblioteka 

MF – Miesto filialas 

KF – Kaimo filialas 
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II. FONDO FORMAVIMAS 

 

Bibliotekų skaičius 

 Iš viso  - 26 

 VB – 1 

 Miesto filialų – 2 

 Kaimo filialų – 23 

 

Fondo buklė 

 

 Fondo dydis Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiz. vnt.  Pav. Fiz. vnt. Proc. Fiz. 

vnt. 

Proc. 

SVB 223 045 80 314 166 765 74,7 56 280 25,3 

VB 38 204 33 756 23 787 62,2 14 417 37,8 

MF 34 628 15 868 25 716 74,2 8 912 25,8 

KF 150 213 30 690 117 262 78,0 32 951 22,0 

 

 

Dokumentų fondo judėjimas 

 Fondo dydis 2019 

metais 

Gauta per2020 

metus 

Nurašyta per 2020 

metus 

Fondo dydis 2020 

metais 

Iš viso SVB 225 964 12 356 15 275 223 045 

VB 38 626 2 168 2 590 38 204 

MF 33 988 2 041 1 401 34 628 

KF 153 350 8 147 11 284 150 213 

 

2020 metais buvo tvarkomi bibliotekų fondai ir nurašomi pasenę, neaktualus ar 

vartotojų sugadinti dokumentai. Rūpinomės fondo judėjimu ir atnaujinimu, bei kad bibliotekos 

lentynose būtų vietos naujiems leidiniams. 

 

Gauta dokumentų 

 Iš viso Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

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

SVB 12 356 3 240 7 755 1 867 4 601 1 373 

VB 2 168 1 382 886 777 1 282 602 

MF 2 041 1395 1 279 790 762 343 

KF 8 147 1 323 5 590 1 368 2 557 773 
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Kraštotyros darbas yra viena iš bibliotekos veiklos sričių. Jos pagrindas – informacijos 

(dokumentų) apie kraštą rinkimas, saugojimas ir pateikimas visuomenei. Bibliotekos tikslas – rinkti 

ir išsaugoti rankraštinę bei publikuotą (spausdintinę, garsinę, vaizdinę) informaciją ateities kartoms. 

 

Kraštotyros fondas 2020 m. 

 
Kraštotyros 

fondas 

(fiz. vnt.) 

Kraštotyros įrašų skaičius Kraštotyros darbų skaičius 

Iš viso 
Parengta 

2020 m. 
Iš viso 

Parengta 

2020 m. 

SVB 1 644 27 578 275 320 8 

VB 222 21 403 110 141 0 

MF 202 1 594 40 24 0 

KF 1 220 4 581 125 155 8 

 

Bibliotekos vyr. bibliografė – kraštotyrininkė 2020 metų eigoje parengė apie 10 

monografijų ,,Vilnijos vartai“ svetainėje (išstudijuota ir aprašyta Jašiūnų seniūnija, aprašytos 

vietovės Buikos, Sližiūnai, Dainava, Vaitiešiūnai, Keidžiai, Ožkelaičiai, Gojus atnaujinta, Raveliai 

(Baltosios Vokės seniūnija). A. Mickevičiau apskrities viešosios bliotekos bibliografo leidimo įkelti 

laukia monografija apie Paupį, Naujasodį). Dalys anksčiau įkeltų monografijų atnaujinta. Taip pat 

buvo ruošiama medžiaga bendruomenių kraštotyros svetainei ,,Bičių korys“. 

 

 

Per metus gauta periodinių leidinių 

 SVB – 2 242 fiz.vnt., 114 pav.  

 VB –  713 fiz. vnt., 111 pav.  

 MF –  341 fiz. vnt., 50 pav.  

 KF –  11 88 fiz. vnt., 71 pav.  

 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2020 m. prenumeravo sekančius leidinius: 

 

 Žurnalai:1. Edita; 2. Ji; 3. Justė; 4. Kultūros barai; 5. Laimė; 6. Lututė; 7. Magazyn 

Wileński; 8. Mįslės ir faktai;  9. Moteris; 10. Naminukas; 11. Penki; 12. Prie kavos; 

13. Rubinaitis; 14. Sodo spalvos; 15. Tarp knygų; 16. Аргументы и факты; 17. 

Вокруг света; 18. Домашний очаг; 19. Загадки истории;  20. Караван истории; 21. 

Лиза; 22. Poradnik domowy; 23. Kobieta i życie, 24. Claudia; 25. Oliwia; 26. Dobre 

rady; 27. Pani domu; 28. Moje mieszkanie; 29. Dbam o zdrowie; 30. Cogito; 31. 

Cztery kąty; 32. Hobby; 32. Przyjaciółka; 33. Victor Junior. 

 

 Laikraščiai:1. Kurier Wileński; 2. Tygodnik Wileńszczyzny; 3. Lietuvos rytas; 4. Mūsų 

Respublika; 5. Vakaro žinios; 6. Vilniaus krašto savaitraštis; 7. Šalčios žinios; 8. Вести 

Шальчи; 9. Шальчя; 10. Домашний доктор в Литве; 11. Литовский курьерь; 12. Наша 

кухня в Литве; 13. Пенсионер 14. Экспрнсс неделя 

 

Paramos būdu gauti: 

 Žurnalai:1. Archiforma; 2. Artuma; 3. Ateitis; 4. Bitutė; 5. Būdas; 6. Cikados; 7. Dailė; 8. 

Donelaičio žemė; 9. Durys; 10. Eskizai; 11. Geologijos akiračiai; 12. Gimtasis kraštas; 13. 
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Indraja; 14. Kariūnas; 15. Kelionė; 16. Kinas; 17. Krantai; 18. Kultūros barai; 19. Labas, 

vaikai; 20. Laimiukas; 21. Lietuvos fotografija; 22. Logos; 23. Lututė; 24. Magazyn 

Wileński; 25. Metai; 26. Miškai; 27. Muzikos barai; 28. Naujasis židinys-Aidai; 29. Naujoji 

Romuva; 30. Nemunas; 31. Nepriklausomybės sąsiuviniai; 32. Padubysio kronikos; 33. 

Pašvaistė; 34. Paukščiai; 35. Prie Nemunėlio; 36. Rambynas; 37. Rubinaitis; 38. Santara, 39. 

Senvagė; 40. Spectrum; 41. Šiaurietiški atsivėrimai; 42. Tautodaililės metraštis; 43. Teatro 

žurnalas; 44. Tipu Tapu; 45. Vakaro žvaigždelė; 45. Varpai; 46. Varpas; 47. Viltis; 48. Znad 

Wilii; 49. Žiemgala; 50. Žurnalistika. 

 

 Laikraščiai: 1. 370; 2. 7 meno dienos; 3. Akiratis; 4. Bičiulystė; 5. Literatūra i menas; 6. 

Mokslo Lietuva; 7. Šiaurės Atėnai; 8. Tremtinys; 9. Voruta; 10. XXI amžius; 11. Вести 

Шальчи; 12. Домашний доктор в Литве; 13. Литовский курьерь. 

 

 

Naujai gautų dokumentų proc. fonde 

 

 SVB – 5,5 

 VB – 5,6 

 MF – 5,8 

 KF – 5,4 

 

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 

 Gauta lėšų iš viso, 

EUR 

Tenka lėšų vienam gyventojui, EUR 

LR kultūros ministerijos 53 026,00 1,75 Eur 

Savivaldybės 5 164,62 0,17 Eur 

Kitų šaltinių 8 940,41 0,29 Eur 

Iš viso: 67 131,03 2,21 Eur 

 

 

2020 metų pradžioje Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka iš Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos bibliotekos dokumentams įsigyti metams buvo gavusi 30523 

Eur, dėl pandemijos gegužės mėnesį Ministerija papildomai skyrė dokumentams įsigyti 22503 

Eur, kuriuos reikėjo panaudoti iki 2020 m. liepos 1 d. Birželio mėnesį bibliotekos darbuotojai 

intensyviai dirbo, nes per mėnesį turėjome panaudoti visas lėšas knygoms įsigyti,  o po to jas 

dar aprašyti ir paskirstyti po bibliotekos filialus. Taip pat pavasarį turėjome galimybę už dalį šių 

lėšų bibliotekai nupirkti stalo žaidimų, kaip trimačių dokumentų ir sukurti bibliotekos žaisloteką 

(buvo nupirkta 49 stalo žaidimai). 

2020 metais Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialus papildė 

dovanuoti ar paramos būdu gauti dokumentai: knygos bei periodika iš leidyklų, skaitytojų, 

autorių, įmonių, įstaigų. Iš viso gauta: 4 171  fiz. vnt. Šalčininkų biblioteka bendradarbiauja su 
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Lenkijos nacionaline biblioteka, kuri nuolat siunčia naujas lenkiškas knygas Šalčinikų 

bibliotekai, o Šalčininkų biblioteka naujai išleistas knygas bei žurnalus apie Šalčininkų rajoną. 

Parama Pavadinimai 

(vnt.) 

Egzempliorių 

(vnt.) 

Iš organizacijų akcija ,,Knygų Kalėdos“ 32 73 

Skaitytojai akcija „Knygų Kalėdos“ 400 487 

Autorius 5 42 

„Švieskime vaikus“ labdaros ir paramos fondas 6 504 

Lietuvos bibliotekininkų draugija 1 1 

Biblioteka Narodowa  72 81 

Lenkijos institutas Vilniuje 899 1012 

Baltarusių ambasada Vilniuje 25 29 

Lenkija, Gožovo miestas (Gorzów) 11 37 

Šalčininkų baltarusų kultūros centras „Ranica“ 14 14 

Goethe-Institut 10 10 

Lenkija, Tomicos (Tomice) miestas 95 104 

UAB „Patogu pirkti“ 5 5 

Lietuvos paštas 65 937 

UAB „Baltų lankų“ leidyba 1 10 

Šalčininkų rajono savivaldybė 1 224 

Skaitytojai 365 601 

 

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

 

Vartotojų telkimas 

Lietuvos  Respublikos  statistikos  departamento duomenimis Šalčininkų rajone 2020 m. gyveno 

30 338 gyventojų. 

 

Vartotojų aptarnavimas 

 

Visi vartotojai aptarnaujami automatzuotai. Vartotojams išduodamas LIBIS vieningas 

skaitytojo pažymėjimas, kuris galioja ir visose kitose Lietuvos viešuosiose bibliotekose. 

 

Vartotojų skaičius: 

 SVB – 7 094 

 VB – 1 682 

 MF – 1 200 

 KF – 4 212 

Palyginus bendrą skaičių vartotojų 2019 metais buvo 7044, o 2020 metais – 7094, padidėjo 50 

vartotojais. Padidėjimas įvyko Jašiūnų bibliotekoje, Šalčininkėlių bibliotekoje dėl darbuotojų 
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aktyvesnės veiklos, taip pat Eišiškių vaikų skyriaus bibliotekoje dėl bibliotekos erdvių atnaujinimo 

kas pritraukia žmones. 

 

Apsilankymų skaičius 

 

Apsilankymų skaičius 2020 m. 

 SVB – 68 140 

 VB – 11 054 

 MF – 18 280 

 KF – 38 806 

 

Dėl pandemijos ir ribojimų apsilankymų skaičius bibliotekose sumažėjo, 2019 metais buvo 

91344. Tai lėmė tai, kad 2020 metais vienu metu išvis buvo uždrausta lankytis bibliotekose, vėliau 

karantino metu skaitytojų ateidavo mažiau, bet imdavo knygų daugiau bei dar papildomai už savo 

giminačius ar pažistamus, kurie negalėjo patys atvykti, taip būdami knygnešiais. Taip pat vienu 

laikotarpiu negalėjome rengti renginių ir tai viskas lėmė tokius pasikeitusius skaičius. 

 Bibliotekos pandemijos metu prisitaikė prie esamos situacijos ir knygas išdavinėjo 

bekontakčiu būdu, grąžintas knygas karantinavo 72 val., nes iki tiek laiko pagal mokslinius tyrimus 

virusas gali laikytis ant popieriaus, taip saugodami darbuotojų ir vartotojų sveikatą. 

 

Išduotis 
 

Dokumentų išduotis 2020 m. 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje  

Fiz. vnt. 2020 Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 129 207 91 502 70,81 37 705 29,18 

VB 26 011 19 744 75,9 6 267 24,1 

MF 33 871 21 209 62,60 12 662 37,4 

KF 69 325 50 549 73 18 776 27 

 
 

Knygnešystė 2020 m. 

 Knygnešių skaičius  Aptarnauta vartotojų  Išduota dokumentų 

2020  2019  2020  2019  2020  2019 

SVB 370  215  629  394  10 437  6 517 

VB 7  5  8  7  240  270 

MF 42  20  90  28  1 941  739 

KF 321  190  531  359  8 556  5 508 

 

2020 metais knygnešių skaičiaus padidėjimas lėmė pandemija, skaitytojai ateidami į 

biblioteką dažniau ėmė knygas ir savo giminačiams ar kaimynams, kurie tuo laikotarpiu negalėjo 

patys atvykti į biblioteką. 
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Vartotojams skirtos darbo vietos  

 

Vartotojams skirtos darbo vietos 2020 m. 

 Darbo vietų skaičius vartotojams Kompiuterizuotų 

darbo vietų skaičius 

darbuotojams 
Iš viso Iš jų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

 Iš viso Prijungtų prie 

tinklo 

Su interneto 

prieiga 

SVB 314 110 110 110 45 

VB 47 13 13 13 15 

MF 48 13 13 13 6  

KF 219 84 84 84 24 

 

Palyginus su praeitais metais darbo vietų skaičius vartotojams padidėjo, nes Eišiškių 

biblioteka persikraustė į erdvesnes patalpas, kur buvo užprojektuota daugiau vietų, Tribonių 

biblioteka persikėlė į didesnės patalpas, kur nupirkome naujus baldus bei Purvėnų biblioteka perėjo 

į didesnes patapas, o baldus bei darbo stalus atsivežėme likusius gerus po Eišiškių bibliotekos. 

 

Kompiuteriai ir dauginimo priemonės 

 Kompiuterių skaičius Kopijavimo ir 

spausdinimo 

aparatai 

vartotojams 

Iš viso Skirta 

vartotojams 

Skirta 

darbuotojams 

SVB  156 111 45 45 

VB  28 13  15  7 

MF  19 13 6 5 

KF 109 85  23  
 

24 33 

 

Internetas 

Bibliotekų turinčių prieigą prie interneto, skaičius – 26 

Interneto vartotojų skaičius – 7 149 

Seansų skaičius – 10 507 

Seansų trukmė – 10 427 val. 

 

 422 val. vyko kompiuterinio ir skaitmeninio raštingumo mokymai. Mokymai vyko 

kontaktiniu ir nuotoliniu būdu visuose bibliotekose. Dalyvavo 364 vartotojai. Bibliotekoje yra 

prieiga prie EBSCO Publishing, INFOLEX, NAXOS Music Library duomenų bazių. 

 

  
Jurgelionių biblioteka                             Rūdninkų biblioteka                        Eišiškių biblioteka                                       Šalčininkų biblioteka 

https://www.nml3.naxosmusiclibrary.com/login
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Nuo 2019 m. bei visus 2020 metus Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

dalyvauja projekte „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“. Projektu siekiama skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, 

įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas 

aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. Skaitmeninio raštingumo 

mokymai vyksta visuose Šalčininkų rajono bibliotekose. 2020 metais 

pandemijos metu dalis skiatmeninių mokymų vyko nuotolinius būdu. 

Iš projekto gavome 2 planšetinius kompiuterius dovanų mūsų 

skaitytojams mokyniams, kurie yra e.skautai bei karantino metu su 

jais galės mokytis namuose. Planšetinius kompiuterius gavo 

Angelina Komiago bei Agneška Ginevič. 

2019-2020 m.m. pagal projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ Šalčininkų rajono visuose bibliotekose 

buvo įrengtos apsauginės bei priešgaisrinės signalizacijos, bei gauta nauja kompiuterinė technika 

skaitytojams: 103 kompiuteriai, 26 signalizacijos, 28 daugiafunkciniai įrenginiai (spausdintuvai), 28 

projektoriai, 28 bevielio ryšio įrenginiai, 1 liečiamas terminalas. Bei 4 specifiniai paketai:  

 Inžineris paketas – 3D spausdintuvas, darbo stotis, konstruktoriai 5 vnt. 

 Eksperimentinis (dar turi atvežti) – Darbo stotis, virtualios realybės akiniai. 

 Kūrybinis paketas – negatyvų ir nuotraukų skaitmeninimo skeneris, rašalinis spausdintuvas 

nuotraukoms, darbo stotis, ausinės, mikrofonas, 360 laipsnių kamera, web tipo FHD kamera, 

planšetinio tipo kompiuteris, grafinė planšetė, programinė įranga. 

 Programavimo paketas – stacionarus kompiuteris AiO tipo, planšetinio tipo kompiuteris su 

programine įranga, konstruktoriai 6 vnt., mikrokompiuterio  rinkiniai 2 vnt., programuojamo 

mikrokontrolerio rinkiniai 3 vnt., kompiuteriuko rinkiniai 2 vnt., edukaciniai programuojami 

dronai 2 vnt.  

 

Biblioteka šiemet gavo techniką matymo negalia turintiems asmenims: 

 JAWS kompiuterinę programą, kurią gali pasinaudoti vartotojas (aklasis arba silpnaregis).  

Programa įgarsina vartotojo atliekamus veiksmus prie kompiuterio. 

 BRUNO skaitymo įrenginys. Tai yra skeneris, kuris įgarsiną nuskenuotą tekstą (pvz.: 

knygą, žurnalą ar dokumentą).  

 Brailio rašto spausdintuvas (kartu su įlaminavimo įrenginiu ir puslapių susegėju). 

 

Mokamos paslaugos 

 

2020 metais mokamas paslaugas teikė visos bibliotekos. Buvo teikiamos mokamos 

kopijavimo ir dokumentų spausdinimo paslaugos, dokumentų įrišimo, skaitytojų pažymėjimų 

pardavimas. Iš viso už mokamas paslaugas per 2020 metus buvo surinkta 130 eurų.  
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Renginiai 

 

2020 m. renginiai 

 Renginiai 

 
Lankytojų 

skaičius 

 Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

SVB 552 128 150 274 8 152 

VB 82   18 10 54 430 

MF 106   38 15 53 3 161 

KF 364 72 125 167 4 561 

 

 

2020 metais prasidėjus pandemijai, biblioteka susidūrė ir su naujais iššūkiais bei 

darbais. Šalčininkų biblioteka prisidėjo prie visuotinės Lietuvos bibliotekų iniciatyvos bei 3D 

spausdintuvu spausdino apsauginius akinius-skydelius Šalčininkų rajono savivaldybės viuomenės 

sveikatos biurui bei visiems Šalčininkų rajono savivaldybės bibliotekos darbuotojams. 

 

 

 

 

 

 

2020 m. kai nebuvo veiklos apribojimų Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka suorganizavo nemažai renginių. Bendradarbiaujant su Šalčininkų visuomenes sveikatos 

biuru Akmenynės, Rūdninkų, Tribonių, Dieveniškių bei Eišiškių bibliotekose buvo suorganizuota 

meno terapija vaikams. 
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Taip pat Milkūnų, Pabarės bei Eišiškių bibliotekose vyko renginys tema „Burnos higiena“. 

Užsiėmimas vyko pagal projektą „Sveikatos ugdymo priemonių gerinimas Šalčininkų rajone“. 

 

 

 

 

 

 

2020 m. vasario mėnesį Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų 

literatūros skyriuje buvo minimas vokiečių rašytojo Valdemaro Bonzelso 140-osios gimimo 

metinės. Šia proga lėlių teatras „Motiejukas“, vadovaujamas vyr. bibliotekininkės Alinos Juchnevič, 

paruošė labai spalvingą, pamokantį ir šmaikštų spektaklį apie visų mylimą ir puikiai pažįstamą 

bitutę Mają. Valdemaro Bonzelso pasaka „Bitė Maja ir jos nuotykiai“ tapo tikra literatūros klasika. 

Tai istorija apie vabzdžių išmintį, narsą, smalsumą, apie mokėjimą džiaugtis gyvenimu ir jo 

grožėtis. Susitikimas baigėsi viktorina bei dovanėlėmis. Vaikai su malonumu fotografavosi su 

pasakos personažais, kurie buvo pasipuošę ryškiais kostiumais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šalčininkų biblioteka kaip partneris dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos Lietuvos kultūros tarybos finansuojamame projekte ,,Pažinimo stovykl@2020“ bei 

liepos mėnesį Šalčininkų bibliotekos teatras „Motiejukas“ Švenčionyse turėjo rodyti spektaklį „Bitė 

Maja“, bet dėl viruso grėsmės ne visi tėvai norėjo išleisti vaikus, todėl spektaklis mūsų bibliotekoje 

buvo nufilmuotas ir nusiustas į Švenčionių biblioteką, kur jie jį žiūrėjo. 

Ataskaitiniais metais bibliotekose buvo organizuotos įvairios parodos pvz. „Korėjietiška rūmų 

kaligrafija“, Juozo Erlicko eilėraščių knygos „Bijau varlės“ iliustracijų paroda, kuria kūrė dailininkė 

Marija Smirnovaitė, „Rudens spalvos“, taudodailininkės Danutės Dzerklytės nertų interjerinių lėlių 

paroda ir kt. 
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Bibliotekose vyko kūrybą skatinančios edukacijos pvz. Šalčininkų bibliotekoje vyko 

popierinių žibintų kūrymas, popierinių gėlių gamybą vėliau šiuose užsiėmimuose dalyvavo ir 

senjorai Eišiškių bibliotekoje, Baltosios Vokės bibliotekoje vyko vilnos vėlimo užsiėmimai, 

meninių rėmelių kūrymas, Šalčininkėlių biblioteka bedradarbiaujant su Šalčininkėlių bendruomenę 

darė kvepalų gamybos užsiėmimus, kepurių siuvimo užsiėmimus, Zavišonių biblioteka vedė 

edukaciją tapymas ant akmenukų ir medžio ir kt. 
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Bibliotekose vyko garsiniai skaitymai, bei spektaklių inscenizacijos pvz. Poškonių 

bibliotekoje inscenizavo pasaką „Pirštinę“, Zavišonių biblioteka su vaikais insenizavo legendą apie 

Vilnių, Butrimonių bibliotekoje vyko pasakų valandėlė, kurioje buvo pristatyta pasaką „Trys 

paršiukai“, Čiužiakampio bibliotekoje 610-ųjų Žalgirio mūšio metinių proga moksleiviai 

inscenizavo Žalgirio mūšį, Akmenynės bibliotekoje vyko popietė „Gražiausios H. K. Anderseno 

pasakos“, skirta 145-osioms rašytojo gimimo metinėms, popietės metu vaikai vaidino pasaką 

„Bjaurusis Ančiukas“. Baltosios Vokės bibliotekos  lėlių teatras „Gaidelis“ vaikams padovanojo 

ypatingą staigmeną – šešėlių teatro spektaklį pagal lietuvių liaudies 

pasaką „Katinėlis ir gaidelis“.  

 

 

 

 

 

 

2020 m. vasario mėnesį Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų 

literatūros skyriuje vyko susitikimas su rašytoja, menininke, lėlių kūrėja Igne Zarambaite. Į 

susitikimą su populiarių kūrinių „Emilio laiškas“, „Skudurinukė“, „Elzė ir senojo dvaro paslaptis“ 

bei „Stebuklingi senelio batai“ autore sugužėjo 

moksleiviai kartu su savo mokytojomis. 

Rašytoja penktokams pristatė savo knygas 

vaikams, pasakojo, kaip gimsta istorijos ir 

personažai. Viešnia pasakojo ne tik apie savo 

kūrybą, bet ir apie pomėgius. Lėlių kūrimas – 

vienas iš rašytojos pomėgių. Į susitikimą su 

vaikais Ignė atsivežė ir savo didžiausią lėlę, 

knygos „Stebuklingi senelio batai“ personažą 

Enriką. Rašytoja visiems atskleidė gražią 

paslaptį – svarbiausia kuriant lėlę įdėti širdį. 

Garsi knygų autorė papasakojo ir apie savo aistrą futbolui. Ignė Zarambaitė paruošė vaikams 

žaidimų, o laimėtojus pradžiugino knyga „Stebuklingi senelio batai“. Susitikimo metu vaikai ne tik 

klausėsi rašytojos pasakojimo apie kūrybinius procesus, bet ir patys dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse 

bei pasigamino po lėlę.  
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Visuose Šalčininkų rajono bibliotekose buvo minimos valstybinės šventės sausio 13 d., 

vasario 16 d. - Lietuvos valstybės atkūrimo diena, kovo 11 d. - Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. 

 

 

2020 metais Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka buvo  suorganizavusi moksleiviams viktoriną 

„Ar žinai Lietuvos istoriją?“. Dalyviams užduoti klausimai 

apie Lietuvą, jos papročius, tradicijas, gamtą, visuomenę, 

lankytinas vietas. Moksleiviams teko prisiminti valstybės 

istorijos įvykius, datas ir asmenybes. Viktorinos tikslas 

išrinkti tiksliausiai į užduotus klausimus atsakiusį mokinį. 

Džiugu, kad mokiniai buvo aktyvūs, noriai dirbo, 

bendradarbiavo, pagilino žinias apie Lietuvos istoriją. 

Ataskaitiniais metais bibliotekose vyko 

eksursijos po biblioteką, kurių tikslas supažindinti 

naujus lankytojus su bibliotekos veikla. Viena iš 

įdomesnių edukacinių ekskursijų vyko Akmenynės 

bibliotekoje „Kur gyvena knygos“, kurioje dalyvavo 

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos ikimokyklinio 

amžiaus grupės mokiniai. Bibliotekoje mažuosius 

pasitiko personažai iš pasakos „Joniukas ir Grytutė“, 

kurie vaikams papasakojo apie biblioteką. Personažai 

svečius vaišino iškeptais meduoliais. Pasakos veikėjai 

prikaustė dėmesį, vaikai visą susitikimą džiūgavo, 

juokėsi ir linksminosi. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_nepriklausomyb%C4%97s_atk%C5%ABrimo_diena
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_nepriklausomyb%C4%97s_atk%C5%ABrimo_diena
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2020 m. rugpjūčio 17-20 d. Eišiškėse vyko tarptautinės programos Active Citizens projektas 

„Skaitymo erdvės“. Projekto tikslas – skaitymo skatinimas. 

Rugpjūčio 18 d. Eišiškių miesto Vaikų bibliotekos 

darbuotojai dalyvavo bendruomenės susitikime pagal 

Active Citizens programos edukacinį projektą 

„Skaitymo erdvės“. 

Vyr. bibliotekininkė Rita Dovsevičienė kalbėjo apie 

neišmatuojamą skaitymo naudą ir svarbą, apie šio 

įgūdžio formavimą nuo mažų dienų. Per keletą metų 

kito ne tik skaitytojų skonis, bet ir pats skaitytojas. 

Bibliotekininkė atskleidė, kaip bėgant metams kinta 

skaitytojų skonis. Kad ir kokios inovatyvios būtų 

kompiuterinės technologijos, jas labai greitai išstumia kitos, o šiugždančių knygos lapų pakeisti 

negali niekas. Kai kurios knygos išlieka populiarios visais laikais, o kai kurios gana trumpai. 

Dalyviai diskutavo, kokias knygas šiltai prisimena ir norėtų vėl ir vėl skaityti. 

 

2020 m. rugpjūčio 17 d. Šalčininkėlių 

biblioteka organizavo dviračių iškylą iki 

Trakinų kaimo. Ekskursijoje dalyvavo ne tik 

Šalčininkėlių, bet ir Zavišonių bibliotekos 

skaitytojai. Tai buvo antra kraštotyrinė 

pažintinė kelionė, kurios pagrindinis tikslas – 

giliau pažinti savo kraštą, pasigrožėti gamta. 

Dalyviai nuvyko į Trakinų kaimą, kuriame 

išliko Stanislavo Malinovskio dvaro liekanos. 

2020 m. rugpjūčio 12 d. Akmenynės bibliotekoje vyko 

akcija „Bibliotekininkas ir skaitytojai ant dviračio“. Akcijoje dalyvavo knygų 

ir dviračių mylėtojai. Biblitekininkė drauge su vaikais nuvyko pas ūkininką 

Česlavą Olševskį. Vaikai pamatė daug įvairių gyvūnų. Vėliau dalyviai aplankė 

senjorus. Senjorai turėjo galimybę skaityti grožinę literatūrą bei laikraščius 

namuose. Akcijos tikslas – skatinti skaitymą ir gyventojų bendruomeniškumą.  

 

2020 metais Pabarės, 

Tabariškių, Tribonių, Poškonių, 

Akmenynės, Didžiųjų Sėlų, Purvėnų  bibliotekose 

Šalčininkų rajono policijos pareigunai buvo susitike su 

gyventojais ir organizavo renginį „Saugokime vieni kitus 

kelyje“. Pareigūnai kalbėjo apie saugų eismą kelyje, apie 

tinkamą atšvaitų naudojimą, kodėl svarbu yra blaivus ir 

atsakingas vairavimas. Taip pat buvo priminta, kad 

rajone aktuali smurto artimoje aplinkoje problema, todėl 

labai svarbu mokėti jį atpažinti, nebijoti, netylėti  ir 

visada kreiptis pagalbos į specializuotus pagalbos centrus arba į policiją. Buvo paliesta sukčių bei 
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vagystės tema, policijos atstovai pateikė prevencinius patarimus, kaip apsaugoti savo turtą, ir kaip 

nepakliūti į sukčių pinkles. 

 

Rugsėjo mėnesį Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su Lenkų trečiojo 

amžiaus universitetu organizavo visuotinį skaitymą. Prie akcijos prisijungė ir Šalčininkų rajono 

meras Zdzislav Palevič.  

Juliaus Slovackio „Baladina” tapo šių metų visuotinės skaitymo akcijos kūriniu. Kūrinio 

santrauką pristatė Danuta Obločinska. Tuomet universiteto nariai ir bibliotekos skaitytojai skaitė 

„Baladinos“ ištraukas. Vieną iš jų gražiai pristatė Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijos mokinės 

Kamilia Grudinska ir Justyna Kodz, bibliotekoje veikiančio teatro būrelio „Król Maciuś“ dalyvės, 

vadovaujamos Alinos Juchnevič. 

 

 

 

2020 metais bibliotekos skaitytojai dalyvavo „Skaitymo iššūkyje“, leidyklos „Nieko rimto“ 

konkurse, kas daugiausia perskaitė šios leidyklos knygų per nustatytą laiką gavo dovanų, vyko 

festivalio „Nepatogaus kino“ konkursas laimėtojas gavo festivalio pasą ir namuose galėjo 

nemokamai žiūrėti festivalio filmus. Vyko „Senjorų dienos internete 2020“, buvo rodomos 

transliacijos aktualiomis temomis apie e.sveikatą, e.laisvalaikį, e.paslaugos, e.saugumas, e.sodas.  

Ataskaitiniais metais biblioteka dalyvavo Elektronikos platintojų asociacijos akcijoje 

„Atsakingas skaitytojas“, rajono gyventojai registravosi bibliotekoje ir iš jų namų nemokamai būvo 

išvežta sena buitinė technika. 

Be paminėtų renginių bibliotekose vyko įvairios akcijos, parodos, konkursai, popietės, 

ekskursijos ir kt. 
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Šalčininkų biblioteka dalyvauja Kultūros ministerijos finansuojamame projekte, kurio 

tikslas aprūpinti bibliotekas priemoniemis, kurios mažins autizmo spektro sutrikimų turinčių 

asmenų kultūrinę bei socialinę atskirtį bei didins bibliotekų prieinamumą tokiems lankytojams. 

Šalčininkų bibliotekos darbuotojai dalyvavo seminare „Autizmo spektro sutrikimas ir biblioteka 

misija įmanoma“, kuris vyko Šalčininkų bibliotekoje. Gavome sensorinę dėžę su priemonėmis bei 

juodą palapinę apsiraminimui yra sukurta bibliotekos socialinė istorija. 

 

Seminaras „Autizmo spektro sutrikimas ir biblioteka misija įmanoma“                                                               Sensorinė dėžė su priemonėmis  

                  bei juoda palapinė apsiraminimui 

 

 

 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene 

 

Straipsniai apie biblioteką 2020 m. 
 Iš viso 

straip-

snių 

 

Iš 

viso 

Bibliotekų darbuotojų straipsniai  

Iš 

viso 

Ne bibliotekų darbuotojų straipsniai 

 

Respublik. 

spaudoje 

 

Vietinėje 

spaudoje 

Interneti-

niuose 

šaltiniuose 

 

Respublk. 

spaudoje 

 

Vietinėje 

spaudoje 

Interneti-

niuose 

šaltiniuose 

SVB 424 388 1 7 380 36 4 22 10 
VB 87 69 1 0 68 18 4 5 9 
MF 84 81 0 2 79 3 0 2 1 
KF 253 238 0 5 233 15 0 15 0 
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IV. PERSONALAS 

 

 

Darbuotojų skaičius  

SVB darbuotojų skaičius – 52, iš jų profesionalių bibliotekininkų – 44. 

 

Darbuotojų skaičius 

 Iš viso 

bibliote

kinikų 

Profesionalių 

bibliotekininkų 

dirbančių ne 

visą darbo 

dieną 

Aukštasis Aukštesnysis Spec. Vidurinis 

iki 1995 m. 

Kitas 

 %  %  %  % 

SVB 44 11 17 39 5 11 18 41 4 9 

VB 14 0 8 57 1 7 4 29 1 7 

MF 6 3 2 33 1 17 3 50 0 0 

KF 24 8 7 29 3 13 11 45 3 13 

 

 

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų 

 

2020 m. kvalifikaciją kėlė 44 bibliotekininkai. 

 

Darbuotojai kėlė savo kvalifikacija sekančiose seminaruose: Klientų aptarnavimas ir 

socialinė atsakomybė; Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla - nuo politikos iki praktikos; 

Komunikacija socialiniuose tinkluose; Elektroninės paslaugos bibliotekoje; Andragogika (IV 

dalys); Kompiuterinis raštingumas pažengusiems; Kultūros paveldas ateičiai: atrask, dalinkis ir 

mokykis; Pasakojame istorijas; Biblioterapijos taikymas bibliotekose; Socialinės atsakomybės 

sritys; Ataskaitos rengimo aspektai ir sklaida; Autorių teisių pagrindai; Vieša prieiga bibliotekose – 

specialiųjų paketų įrangos kūrybinis panaudojimas rengiant edukacijas moksleiviams: Inžinerinis 

paketas, Kūrybinis paketas, Programavimo paketas; Dokumentinis regiono paveldas: bibliotekų 

galimybės; Kultūros paveldas ateičiai: atrask, dalinkis ir mokykis; Autizmo spektro sutrikimas ir 

biblioteka: misija įmanoma; Kaip sudominti pauglį knyga?; Skaitmeninių išteklių valdymo 

kompetencijų stiprinimas atminties institucijose; Skaitmeninės humanitarikos problematika ir 

praktika; Komunikacija: bibliotekų, muziejų ir e.paveldo viešinimas; „Ne imti, bet duoti“ 

Informacinis susitikimas; Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir kismo; lapkritį – spalį vyko 

tarptautiniai online 2 mėnesių mokymai bibliotekininkams organizavo „Wspólnota Polska”. 

 

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

 Vartotojų  skaičius tenkantis 1 bibliotekininkui – 161 vartotojų; 

 Lankytojų 1 bibliotekininkui – 1 549 

 Išduotis (fiz. vnt.) 1 bibliotekininkui – 2 937 fiz. vnt. 
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Metodinė veikla 

Metodinės veiklos kryptys 2020 metais buvo dokumentų ruošimas, filialų veiklos 

organizavimas, patikra ir praktinės pagalbos telkimas, bibliotekininkų pasitarimų, mokomųjų 

seminarų, bibliotekos procesų tobulinimo, bibliotekų veiklos apibendrinimas, ataskaitų rengimas. 

Šalčininkų viešosios bibliotekos specialistai teikė metodinę ir praktinę pagalbą filialų 

darbuotojams LIBIS posistėmėje vartotojų ir dokumentų išduoties apskaitos ir kitais klausimais, 

konsultavo bibliotekininkus  vietose,  telefonu, el. paštu bei 2020 metais, kai buvo pasibaigęs 

karantinas buvo organizuotos metodinės išvykos į visus filialus. 

 

V. INFORMACINĖ VEIKLA 

LIBIS PĮ diegimas 

 

Bibliotekoje tęisiamas LIBIS kompiuterinio katalogo pildymas. Suvestiniam katalogui 

pateiktų įrašų statistika –73 433 įrašų, tame tarpe naujų –25 129 įrašų. 

Dokumentų komplektavimo skyriuje per 2020 metus buvo parengta 3 240 įrašų, o 

nurašyta 2 193 įrašų. 

  Į Suvestinį elektroninį Lietuvos katalogą išsiųsta 1 667 įrašų. 

  Automatizuotai parengta 100 % bibliotekos fondo knygų egzempliorių.  

2020 metais toliau kūrėme ir siuntėme savo sukurtus biliografinius analizinius įrašus 

apie Šalčininkų kraštą į Nacionalinės bibliografijos duomenų banka (NBDB). Nuo 2004 metų į 

Nacionalinės bibliografijos duomenų banka (NBDB) eksportuoti 8 926 analizinai bibliografiniai 

įrašai (BĮ). Už 2020 m. eksportuoti 992 bibliografiniai įrašai. Įrašus rengėme iš mūsų rajono 

laikraščių:  

- 270 bibliografiniai įrašai iš rajono laikraščio „Šalčios žinios“,                                                     

- 278 bibliografiniai įrašai iš rajono laikraščio „Шальчя“,  

- 372 bibliografiniai įrašai iš rajono laikraščio „Вести Шальчи“,    

- 72 bibliografiniai įrašai iš rajono žurnalo „Soleczniki“. 

Aprašant kraštotyrinę medžiagą iš regioninės spaudos, atrinkome išliekamąją vertę turinčias 

publikacijas apie Šalčininkų krašto kultūrinį, visuomeninį, politinį, ekonominį gyvenimą. Į LNB 

bibliografinius įrašus siuntėme 4 kartus per savaitę. Jais naudojasi ne tik mūsų bibliotekos, bet ir 

visos Lietuvos vartotojai.  

2020 m. pabaigai bibliotekos elektroniniame kataloge buvo 10 509 analizinai bibliografiniai 

įrašai apie mūsų rajoną iš laikrasčių: Šalčios žinios, Шальчя, Наш край, Musų kraštas, Voruta, 

Tygodnik Wileńszczyzny, Kurier Wileński, Lietuvos rytas, Vilniaus krašto savaitraštis, Literatūra ir 

menas, Вести Шальчи, Литовский курьер – žurnalai: Informacinis biliutenis, Soleczniki, Muzikos 

barai, Magazyn Wileński, Kultūros barai, Tarp knygų, Sodo spalvos, Stilius, Veidas, Moteris, 

Naujoji Romuva. 
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VI. MATERIALINĖ BAZĖ 

 

2020 metais bibliotekos patalpų remontai: 

 

Akmenynės bibliotekoje padarytas kosmetinis remontas, išdažytos sienos. Nupirkti nauji baldai. 

 

 

 

 

 

Rūdninkų bibliotekoje padarytas kosmetinis remontas (ant grindų padėtas laminatas, ištapetuotos 

sienos). Nuprikti nauji baldai. 

 

Kalesninkų bibliotekoje padarytas kosmetinis remontas (ant grindų padėtas laminatas, ištapetuotos 

sienos, nudažytos lūbos, sutvarkyta elektros instaliacija, pakeisti šviestuvai). Nuprikti nauji baldai 

bei žaliuzės. 
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Tribonių biblioteka persikelė į kitas didesnes patalpas. Naujose patalpose buvo pakeisti langai, 

įėjimo durys, padarytas elektrinis šildymas, sutvarkytas tualetas, padarytas kosmetinis remontas 

vidaus patalpose, kur biblioteka ant grindų padėtos OSB plokštės bei laminatas, sienos ištapetuotos, 

foje ir pagalbinėse patalpose ant grindų patiestas linoleumas, sienos nudažytos, koridoriuje apdaila 

padaryta dailylentėmis, sutvarkyta elektros instaliacija, pakeisti šviestuvai. Iš lauko pusės 

sutvarkytas įėjimas, sutvarkytos sienos, nudažytos baltai, sutvarkyti įėjimo laiptai bei sutvarkyti 

lauko laiptų turėklai, prie įėjimo padarytas apšvietimas. 

 

Atsinaujino Purvėnų biblioteka, perėjo į išrementuotas patalpas bei atsivežėme gerus baldus, kurie 

liko nuo Eišiškių suaugusiųjų bibliotekos. 

 

 

 

Eišiškių biblioteka perėjo į naujas išrementuotas patalpas su naujais baldais. Bibliotekai užsakėmė 

žaliuzės gruodžio mėnesį jos  buvo sumontuotos. 

 

 

Užsakyti nauji langai su palangėmis Poškonių bibliotekai. 

 

Užsakyti nauji langai su palangėmis bei įėjimo durys Skynimų bibliotekai. 

 

Šalčininkų bibliotekos rūsyje pakeitėme duris. 

 

2020 metais nupirkome 23 naujus kompiuterius darbuotojams vartotojų aptarnavimui. 
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VII. FINANSAVIMAS 

1. Paprastosios išlaidos 

 Darbo užmokesčiui – 529 908,34 Eur 

 Dokumentams įsigyti – 58 190,62 Eur 

 Knygoms – 51656,95Eur 

 Periodikai – 5 164,62 Eur 

 Kitiems dokumentams – 323 Eur 

 Trimačiams dokumentams –1046,05 Eur 

 Pastatų remontas – 12 065,72 Eur 

 Kompiuterinei, programiniai įrangai palaikymui ir ryšio paslaugos – 20 752,43 Eur 

 Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, patalpų nuomai, komunalinės paslaugos, už 

paslaugas, prekės, darbdavio soc. parama ir kt.) – 57 275,54 Eur 

 Ilgalaikio turto įsigijimas – 20 000 Eur (Kompiuterinė technika) 

Iš viso: 698 192,65 Eur 

 

2. Pajamos ir finansavimas 

 Biudžeto lėšos – 625 028,25 Eur 

Iš jų: 

 Iš savivaldybės: periodikai – 5 164,62 Eur 

 Gautos pajamos už mokamas paslaugas – 130 Eur 

 Finansavimas iš kitų šaltinių (parama 2 %) – 8,40 Eur 

 Iš viso: 645 166,65 Eur 

 Iš LR kultūros ministerijos – 53 026 Eur 

Iš viso biudžetas: 698 192,65 Eur 

 

IŠVADOS 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis 2020 metais 

pasinaudojo 7 094 vartotojų. Lankytojų bibliotekose apsilankė 68 140 kartų. Suorganizuota 552 

renginiai, kuriuose apsilankė 8 152 lankytojai. Ataskaitiniais metais gauta 12 356 fiz. vnt. 

dokumentų. Šiuo metu fondas sudaro 223 045 fiz. vnt. dokumentų. 

Dėl pandemijos turėjome darbą organizuoti kitaip. Karantino metu vartotojus 

aptarnavome bekontakčiu būdų, dalis mokymų vyko nuotoliniu būdų. Kai poreikis apsauginėms 

veido priemonėmis buvo ypač didelis biblioteka pati 3D spausdintuvo spausdino apsauginius 

skydelius. 

2020 metais Šalčininkų biblioteka kaip partneris dalyvavo Švenčionių rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos Lietuvos kultūros tarybos finansuojamame projekte ,,Pažinimo 

stovykl@2020“ bei liepos mėnesį Šalčininkų bibliotekos teatras „Motiejukas“ Švenčionyse turėjo 

rodyti spektaklį „Bitė Maja“, bet dėl viruso grėsmės naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis 

spektaklis bibliotekoje buvo nufilmuotas ir nusiustas į Švenčionių biblioteką, kur jie jį žiūrėjo. 

Ataskaitiniais metais atsinaujino bibliotekų kompiuterinė technika, toliau tęsiamas 

bibliotekų erdvių atnaujinimas: 6 bibliotekose buvo padaryti remontai bei 4 bibliotekoms nuprikti 

nauji baldai, 2 bibliotekos persikėlė į geresnes išrementuotas patalpas su naujais baldais taip 

gerinant bibliotekų infrastruktūrą. 
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