VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
ĮSTAIGOS PRISTATYMAS
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau viešoji biblioteka) – Varėnos rajono
savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdanti bibliotekų veiklą ir veikianti informacijos sklaidos,
kultūros ir švietimo srityse. Viešoji biblioteka kaupia, tvarko ir saugo savivaldybės gyventojų
poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, aptarnauja vartotojus, dalyvauja formuojant
Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą. Juridinis statusas –
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Vytauto g. 19,
LT-65189 Varėna, tel. (8 310) 31 639, e. paštas biblioteka@varena.lt, interneto svetainė
biblioteka.varena.lt) pagrindinė veiklos rūšis – bibliotekų veikla, kodas 91.0100. Įstaigos vadovas
Eitaras Kazimieras Krupovičius, vadybinis stažas 14 m. Viešosios bibliotekos tinklą sudaro
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir 24 struktūriniai teritoriniai padaliniai (Dargužių,
Dubičių, Gudakiemio, Gudžių, Kabelių, Kibyšių, Krivilių, Marcinkonių, Matuizų, Merkinės,
Naujųjų Valkininkų, Nedzingės, Panaros, Panočių, Perlojos, Pilvingių, Puodžių, Sarapiniškių,
Senosios Varėnos, Tolkūnų, Valkininkų, Vilkiautinio, Vydenių, Žilinų).
Įstaigos darbuotojai
Vadovai
(direktorius ir
pavaduotojas)
(A2 lygis)

Specialistai
kultūros ir meno
darbuotojai
(A2 ir B lygis)

Specialistai ne
kultūros ir meno
darbuotojai
(B lygis)

Kvalifikuoti
darbuotojai
(C lygis)

Darbininkai
(D lygis)

Etatų
skaičius

Darbuotojų
skaičius

Etatų
skaičius

Darbuotojų
skaičius

Etatų
skaičius

Darbuotojų
skaičius

Etatų
skaičius

Darbuotojų
skaičius

Etatų
skaičius

Darbuotojų
skaičius

2

1

41,75

44

1,5

1

2

1

3

4

Įstaigos veiklos finansavimas
Finansiniai šaltiniai
1. Savivaldybės biudžetas
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos
1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos
2. Kiti šaltiniai
2.1. ES paramos lėšos
2.2. Valstybės biudžeto lėšos
2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (fiz., juridinių asmenų parama ir t.t.)

2018 m.
(Eur.)

2017 m.
(Eur.)

600690
7200
642

560473
634

25851
7341

18132
6024

Savivaldybės ir valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų panaudojimas
Išlaidų pavadinimai
Darbo užmokestis ir socialinio
draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
Ilgalaikis turtas

2018 m.
Savivaldybės
Valstybės
biudžeto lėšos biudžeto lėšos
487165

-

112125
1400

7200
-

2017 m.
Savivaldybės Valstybės
biudžeto lėšos biudžeto lėšos
470651

-

88233
1589

-
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Iš viso:

600690

-

560473

-

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas – organizuoti rajono savivaldybės gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą,
teikti tradicines, elektronines ir viešosios erdvės (bendruomenės centro) bibliotekos paslaugas
visuomenei.
Uždaviniai:
kaupti, tvarkyti ir saugoti universalų dokumentų fondą, atitinkantį Varėnos rajono literatūrines
ir istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų reikmes;
skleisti dokumentuose užfiksuotas žinias, idėjas ir informaciją, tokiu būdu prisidėti prie žinių
visuomenės gyvenimo, skatinant nuolatinį mokymąsi, žinių atsinaujinimą, kultūrinę veiklą ir
kūrybiškumą;
teikti tradicines paslaugas, kurių pagrindinis tikslas – išsaugoti rašytinį paveldą ir skatinti
skaitymą, sudaryti sąlygas visuomenės savišvietai ir savikūrai, ugdyti kūrybingumą bei vaizduotę;
siekti, kad viešoji biblioteka, bibliotekos taptų šiuolaikiniu bendruomenės informacijos,
kultūros, neformalaus ugdymo ir laisvalaikio centru;
plėtoti elektronines bibliotekų paslaugas, kurios apima kultūros paveldo skaitmeninimą,
skaitmeninės vietos informacijos duomenų bazių kūrimą (organizavimą, įtraukiant suinteresuotas
bendruomenes), gyventojų informacinės kompetencijos ugdymą ir kitas elektroninėmis
priemonėmis teikiamas bibliotekų paslaugas;
kaupti kraštotyros dokumentų fondą bei informaciją apie dokumentus, susijusius su regionu,
rengti kraštotyros darbus;
tvarkyti fondų apskaitą ir saugoti spaudinius bei kitus dokumentus, vadovaujantis Bibliotekos
fondo apsaugos nuostatais;
vykdyti informacijos sklaidą kultūros, mokslo ir švietimo srityse, skatinti gyventojų skaitymą;
teikti metodinę pagalbą savivaldybės teritorijoje esančioms kitoms bibliotekoms;
diegti naujas technologijas, įtraukiant viešąją biblioteką į Lietuvos integralios bibliotekų
sistemos (LIBIS) programą;
skatinti darbuotojų profesionalumo ugdymą, sistemingą kvalifikacijos kėlimą;
gerinti ir plėsti viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas gyventojams, atsižvelgiant į jų
poreikius ir lūkesčius.
dalyvauti įvairiose programose, projektuose, organizuoti su viešosios bibliotekos veikla
susijusius kultūrinius, švietėjiškus renginius.
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VEIKLA IR REZULTATAI
Viešoji biblioteka rūpinosi paslaugų vartotojams plėtra ir vartotojų poreikių tenkinimu.
Vykdė projektinę veiklą, įsisavino 8600 eurų projektinės paramos lėšų. Svarbiausias 2018 m.
projektas – „6-asis respublikinis vaikų meninės kūrybos festivalis „Susitikimas ežio dvare“, skirtas
Anzelmo Matučio 95-osioms ir Martyno Vainilaičio 85-osioms gimimo metinėms“. Projekto
rėmuose vyko 28 renginiai rajono bibliotekose; 21pažintinė ekskursija „A. Matučio takais: Rudnia–
Kriokšlys–Lynežeris–Pauosupė“ (dalyvavo 360 žmonių iš Alytaus, Druskininkų, Vilniaus,
Varėnos), 5 pažintinės ekskursijos po M. Vainilaičio sodybą-muziejų, skulptūrų parką Vaitakarčmio
kaime (235 dalyviai iš Birštono, Kauno, Panevėžio, Vilniaus).
Biblioteka dalyvavo kitų institucijų projektuose:
1) Varėnos r. savivaldybės „Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste“
(II etapas), įsigyti nauji baldai, techninė įranga: 20 stacionarių, 5 nešiojami, 5 planšetiniai
kompiuteriai, 2 televizoriai, interaktyvi lenta, interaktyvi skelbimų lenta.
2) Varėnos r. savivaldybės „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
Varėnos rajono savivaldybėje“ parengta specifikacija mikroautobuso įsigijimui.
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3) Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis
internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“: gautas kūrybinis paketas
(negatyvų ir nuotraukų skaitmeninimo skeneris, rašalinis spausdintuvas nuotraukoms, darbo stotis,
ausinės gaubiančios ausis įrašų perklausymui, mikrofonas balso įrašams su USB jungtimi, 360
laipsnių kamera, Web tipo FHD kamera su srautinių transliacijų (streamining) funkcija, planšetinio
tipo kompiuteris, grafinė planšetė dizainui, programinė įranga Vaizdų apdorojimui, programinė
įranga Video apdorojimui), programavimo paketas (mikrokompiuterių, mikrokontrolerių rinkinys,
LEGO kaladėlės), inžinerinis paketas – (3D spausdintuvas, 2 dronai), atnaujintas bevielio tinklo
maršrutizatorius. Parengta specifikacija kaimo bibliotekų VIPT atnaujinimui.
4) ES fondų investicijų veiksmų programos projekte „Prisijungusi Lietuva“ (vyko senjorų
dienos internete, skaitmeninių lyderių bendruomenėse rinkimai, aptarti bendruomenės mokymo
klausimai 2019 m.).
Bibliotekai suteiktas EST (Europos savanorių tarnybos) savanorius priimančios organizacijos
statusas, todėl beveik metus bibliotekinę, kultūrinę, socialinę veiklą vykdė ir patirties sėmėsi 10
nacionalinių savanorių. Veikė Atviras jaunimo centras, Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo
taškas.
Viešosios bibliotekos tinklas, suformuotas seniūnijų centruose ir didesniuose kaimuose, yra
prieinamas rajono bibliotekų skaitytojams ir informacijos vartotojams. Rajone metų pradžioje
gyveno 21764 gyventojai, vienai bibliotekai teko 870 gyventojų. (Palyginus su 2017 m., rajono
gyventojų skaičius 2018 m. sumažėjo net 635). Dėl didelio atstumo kaimo bibliotekos neaptarnauja
visų rajono kaimų: Merkinės seniūnijoje lieka neaptarnauta – 8, Kaniavos seniūnijoje – 7,
Valkininkų – 6, kitur – po mažiau kaimų. 2018 m. viešojoje ir kaimo bibliotekose užregistruota
7501 vartotojai, o įvairiomis bibliotekų paslaugomis per metus pasinaudojo 131298 lankytojai.
Rajono bibliotekose buvo išduota 221442 fiz. vnt. įvairių dokumentų.
Rajono gyventojų skaičius:
Gyventojai
Mieste
Kaime
Rajone

2018 m.
8195
13569
21764

2017 m.
8444
13955
22399

2016 m.
8777
14232
23009

2015 m.
8921
14836
23757

2014 m.
8974
14976
23950

Vartotojų skaičius rajono bibliotekose:
Vartotojai
Viešojoje bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Iš viso:

2018 m.
3208
4293
7501

2017 m.
3152
4480
7632

2016 m.
3392
4463
7855

2015 m.
3475
4811
8286

2014 m.
3649
5064
8713

Lankytojų skaičius rajono bibliotekose:
Lankytojai
Viešojoje bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Iš viso:

2018 m.
63001
68297
131298

2017 m.
55903
71708
127611

2016 m.
65891
69261
135152

2015 m.
69309
80719
150028

2014 m.
73306
91597
164903

2015 m.
1231

2014 m.
981

Vartotojų vaikų skaičius rajono bibliotekose:
Vartotojai vaikai
Viešojoje bibliotekoje

2018 m.
1001

2017 m.
893

2016 m.
1010
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Kaimo bibliotekose
Iš viso:

980
1981

1075
1968

1092
2102

1004
2235

1464
2445

Dokumentų fondas
Bibliotekose sukauptas 174757 vnt. knygų, periodinių leidinių ir elektroninių dokumentų
fondas. Viešosios bibliotekos universalus fondas formuojamas atsižvelgiant į savivaldybės
teritorijos istorines ištakas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, gyventojų reikmes, turimas finansines
lėšas. Kultūros ministerija 2018 metais skyrė 18651 eurų naujų dokumentų įsigijimui. Periodinių
leidinių prenumeratai rajono savivaldybė skyrė 10339 eurus. Dėl sparčiai augančios leidinių kainos,
susiduriama su fondo komplektavimo sunkumais. Jaučiamas naujų knygų trūkumas. O senų ir
susidėvėjusių knygų pakeisti naujomis neįmanoma dėl lėšų stygiaus. Tad dokumentų fondai
viešojoje bibliotekoje nepakankamai atnaujinami, o kaimo bibliotekose sensta. Parama ar dovanotos
knygos papildo bibliotekos fondus, tačiau ne pačia geriausia dalimi, jos ne visada džiugina, nes
labai dažnai dovanojamos senos, nepatrauklios išvaizdos, skaitytojų nedominančios knygos.
Lėšos dokumentų įsigijimui:
Lėšos
Kultūros ministerija
Varėnos rajono savivaldybė

2018 m.
(Eur.)
18651
10339

2017 m.
(Eur)
18132
13500

2016 m.
(Eur)
18004
18097

2015 m.
(Eur)
16028
10284

2014m.
(Eur)
16065
5740

Rajono bibliotekų dokumentų fondas (vnt.):
Visas fondas
Viešojoje bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Iš viso:

2018 m.
61642
113115
174757

2017 m.
64259
113648
177907

2016 m.
65739
113724
179463

2015 m.
67991
114741
182732

2014 m.
67614
118494
186108

Per metus įsigyta dokumentų (vnt.):
Gautis
Viešojoje bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Iš viso:

2018 m.
2511
5696
8207

2017 m.
2625
6287
8912

2016 m.
2749
6091
8840

2015 m.
2701
5152
7853

2014 m.
3038
5025
8063

2015 m.
131898
97714
229612

2014 m.
134439
98505
232944

2015 m.
314
1297
1611

2014 m.
626
1013
1639

Išduota dokumentų:
Išduotis
Viešojoje bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Iš viso:

2018 m.
127448
93994
221442

2017 m.
113613
94666
208279

2016 m.
130691
90852
221543

Per metus įsigyta dokumentų vaikams:
Dokumentų gautis
Viešojoje bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Iš viso:

2018 m.
536
1644
2180

2017 m.
478
1510
1988

2016 m.
618
1552
2170
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Išduota dokumentų vaikams:
Dokumentų išduotis
Viešojoje bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Iš viso:

2018 m.
24063
21783
45846

2017 m.
19918
22834
42752

2016 m.
23807
23754
47561

2015 m.
24123
26126
50249

2014 m.
23736
31091
54827

Vartotojų mokymas

Viešojoje bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Iš viso:

Elektroninėms paslaugoms skirti
mokymai
Mokymų
Dalyvių
trukmė, val.
skaičius
179
453
199
420
378
873

Kompiuterinio raštingumo
mokymai
Mokymų
Dalyvių
trukmė, val.
skaičius
85
85
221
366
306
451

Naujausių informacinių technologijų dėka informacija operatyviai pasiekia vartotojus,
sudaromos palankios sąlygos jų švietimui ir saviugdai. Viešojoje bibliotekoje ir 22 kaimo
bibliotekose yra 91 kompiuterizuota darbo vieta vartotojams, per metus interneto paslaugomis
pasinaudojo vartotojų 2316 (viešojoje bibliotekoje – 641, kaimo bibliotekose – 1675).

Viešojoje bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Iš viso:

Interneto vartotojų skaičius
2018 m.
2017 m.
641
634
1675
1814
2316
2448

Interneto lankytojų skaičius
2018 m.
2017 m.
4757
5120
25988
28271
30745
33391

Pagrindinis LIBIS (Lietuvos integralios informacijos sistemos) tikslas – vartotojų
informacinis aprūpinimas. Su LIBIS programine įranga Viešoji biblioteka pradėjo dirbti 2004 m.
Viešojoje bibliotekoje veikia komplektavimo, katalogavimo, skaitytojų aptarnavimo, TBA,
statistikos posistemiai. VB informacijos vartotojai naudojosi Nacionalinės bibliografijos duomenų
banku (NBDB) bei teisės aktų paieškos sistema „INFOLEX. Teisės aktai“ ir teismų praktikos
paieškos sistema „INFOLEX. Praktika“.
Rajono bendruomenė apie naujus leidinius buvo informuojama bibliotekos tinklapyje
http://biblioteka.varena.lt.
Viešojoje bibliotekoje neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimui skirtos 8 darbo
vietos, 2 iš jų – kompiuterizuotos. Viena kompiuterizuota darbo vieta skirta norintiems naudotis
JAWS – ekrano skaitymo (neregiams) ir MAGIC – ekrano didinimo (silpnaregiams) programomis.
Materialinės bazės gerinimas ir ūkinės veiklos vykdymas
2018 m. pakeistas Varėnos viešosios bibliotekos stogas, pirmame aukšte ir rūsyje įrengtos
slankiojančios lentynų sistemos, pakeistos knygų lentynos, stalai kėdės, atnaujinta interneto
skaitykla. Remontuojamas pastatas, kuriame įsikūrusi Naujųjų Valkininkų biblioteka, todėl
biblioteka laikinai perkelta į nuomojamas patalpas. Į naujas suremontuotas patalpas persikėlė
Merkinės biblioteka. Krivilių ir Tolkūnų bibliotekoje įrengti sieniniai šilumos siurbliai.
Žmogiškieji ištekliai. Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas.
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Per metus kvalifikaciją kėlė 43 Varėnos viešosios ir kaimo bibliotekų bibliotekininkai
(Viešosios bibliotekos – 20 darbuotojų, kaimo bibliotekų – 23 darbuotojas).
Dalyvavo: Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos medijų ir informacinio
raštingumo seminaruose „Kaip atpažinti netikras naujienas ir išvengti jų poveikio“ (lektorius dr.
Viktoras Denisenko), „Kritinis mąstymas ir žiniasklaidos vertinimas“ (Rimvydas Valatka), „Google
pradangino mano senelę“ (Vincas Grigas), „Biblioterapija: literatūros atranka“, „3D modelių
kūrimas ir virtuali realybė“, „Produkto dizaino kūrimas“, „Skaitmeninių tendencijų apžvalga ir
įgūdžių tobulinimas pasitelkiant virtualios realybės įrankį COSpace“, „Bibliotekininkystės
pagrindai“, savižudybių prevencijos mokymuose „Safe TALK“;
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos moksliniame-praktiniame seminare
„Biblioteka – skirtingas kultūras jungianti erdvė“;
Šilutės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos seminare „Atrask Šilutę su krašto paveldo gidu“;
Lietuvos kraštotyros draugijos konferencijoje „Kraštotyros judėjimo šimto metų istorija: reikšmė, ir
ateities perspektyvos“;
projekto „Prisijungusi Lietuva“ seminare „Prisijungusi Lietuva bendruomenei“;
Krizių tyrimo centro mokymuose „Pagalbos teikimas staigios mirties ištiktam žmogui“,
„Reagavimo į savižudybių riziką algoritmo diegimas“;
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo pasitarimuose, kaip parengti knygą apie
Nepriklausomybės Akto signatarą Juozą Dringelį;
Trakų švietimo centro seminare „Elektroninių mokymosi aplinkų panaudojimas ugdymui“;
Varėnos technologijų ir verslo mokyklos seminare „Šiuolaikinės medijos ir informacija“;
Šeimos santykių instituto seminare – „Saugios mokymo ir mokymosi aplinkos mokykloje kūrimas“;
Psichinės sveikatos centro projekte „Vaikų ir paauglių savižudybių prevencijos mokymai šalies
pedagogų bendruomenėms“;
Kėlė kvalifikaciją Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos interneto seminaruose „Inovatoriai ir
ugdytojai bibliotekose“, „Senjorų dienos internete“.
2018 m. Lietuvos kultūros tarybai parengti projektai: „Leidinio „Varėnos krašto dienoraščiai:
gamtos ritmu” leidyba bei sklaida“, „Jubiliejinė 20-oji moksleivių meninės kūrybos šventė
„Poezijos pavasarėlis“ (projektas finansuotas, laukiama sąmatos patvirtinimo); Varėnos rajono
savivaldybei: „Varėnos kraštas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šviesoje“, „Biblioteka ir
skaitymo malonumas“, „Vaikų knygų kūrėjai vyksta į kaimus“, 6-asis respublikinis vaikų meninės
kūrybos festivalis „Susitikimas ežio dvare“; „Skaitau kūrybiškai“ (gauta 1400 Eur); Nacionalinei
M. Mažvydo bibliotekai „Metų knygos rinkimai 2017“ (lankėsi knygų autoriai Mindaugas
Kvietkauskas, Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė), parengta projekto „Daryk su džiaugsmu“
paraiška „INTERREG V-A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programa“ (projektas finansuotas).
Viešosios bibliotekos renginiai
Bibliotekose suorganizuota 818 kompleksinių, žodinių ir vaizdinių renginių (kaimo bibliotekose
687, viešojoje bibliotekoje 131). Renginiuose apsilankė 13.643 lankytojų.
Sausio 9 d. – Aldonos Žydelienės siuvinių parodos „Šimtai valandų su adata ir siūlu“ atidarymas.
Sausio 9 d. – Literatūros, muzikos, teatro popietė Anzelmui Matučiui „Gimęs tarp šilų“.
Sausio 10 d. – valandėlė „Kad knygelės laimingos... kai jas skaito vaikai“.
Sausio 12 d. – pasakų popietė pagal Ilonos Ežerinytės knygą „Šunojaus diena“.
Sausio 16 d. – Gajos Gunos Eklės knygos „Brolis, kurio nereikia“ garsiniai skaitymai.
Sausio 17 d. – susitikimas su knygos „Lapė yra laimė“ autorėmis Evelina Daciūte ir Aušra
Kiudulaite.
Sausio 19 d. – Rebekos Unos knygos „Aš esu Tomas, seklys“ garsiniai skaitymai.
Sausio 23 d. – Mindaugo Kvietkausko knygos „Uosto fuga“ pristatymas.
pasakos“.
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Sausio 26 d. – popietė Martynui Vainilaičiui „Gimtinė jam buvo šventa“ (dalyvavo poeto žmona
Sofija Vainilaitienė, sesuo Antosė Kierienė).
Vasario 2 d. – Virgio Šidlausko knygos „Ulfas ir stebuklinga barzda“ garsiniai skaitymai.
Vasario 7 d. – Saugaus interneto diena bibliotekoje (testai, žaidimai, viktorina).
Vasario 9 d. – Motiejaus Baublio surinktų krepšininkų autografų ir marškinėlių parodos
„Medžioklės ypatumai“ atidarymas.
Vasario 9 d. – Jaunimo vakaras: motyvacinių filmų peržiūra, viktorina „ES kalbos“, stalo žaidimai.
Vasario 19 d. – Patarlių medis „Keli žodžiai daug pasako“ (Lietuvių kalbos dienoms).
Vasario 20 d.– tiesioginė interneto transliacija „Era po tiesos“.
Vasario 21 d. – Kristinos Stalnionytės knygos „Kelias į Santjago de Kompastelą“ pristatymas.
Kovo 1 d. literatų klubo „Jievaras“ vakaras, skirtas Lietuvių kalbos dienoms.
Kovo 2 d. – Nacionalinis diktantas.
Kovo 3 d. – Jaunimo iniciatyva „100 idėjų Lietuvai“.
Kovo 6 d. – tiesioginė interneto transliacija „Skirtingos dezinformacijos taktikos“.
Kovo 7 d. – ekspedicijos „Misija Sibiras 2017“ pristatymas.
Kovo 7 d. – edukacinė programa Kovo 11-osios Akto signatarui Juozui Dringeliui atminti.
Kovo 9 d. – Vytauto Radžvilo knygos „Kiek kartų gali atgimti tauta“ pristatymas.
Kovo 13 d. – Juozo Žitkausko knygos „Sakyciniai ir pilniavociniai“ pristatymas.
Kovo 22 d. – partizanų dainų vakaras, A. Ramanauskui-Vanagui atminti.
Kovo 22 d. – viktorina „Nepaprastos paprasto vandens galios“
Kovo 28 d. – tiesioginė interneto transliacija „Gatvės muzikos diena“.
Balandžio 3 d. – Vaikų knygos diena bibliotekoje.
Balandžio 4 d. – Arvydo Anušausko knygos „Prezidento žvalgas“ pristatymas.
Balandžio 10 d.– tiesioginė interneto transliacija „2018 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų
deklaravimas“
Balandžio 12 d. – Anantara das knygų „Meilės troškulys“, „Santykių menas“ pristatymas.
Balandžio 18 d. – Petro Miliūno knygos „Suvokimo arealas“ pristatymas.
Balandžio 26 d. – Abėcėlės ir knygos šventė „Pažink stebuklingą knygų pasaulį“.
Gegužės 5 d. – paskaita „Atrask savanorystę“.
Gegužės 9 d. – susitikimas su Šveicarijos armijos seržantu Oliveriu Kleru.
Gegužės 10 d. – jaunimo popietė su meru.
Gegužės 12 d. – 6-asisi respublikinis vaikų meninės kūrybos festivalis „Susitikimas ežio dvare“
Vaitakarčmio k., M. Vainilaičio sodyboje-muziejuje.
Gegužės 17 d. – integruota pamoka „Varėnos krašto heraldika“ (Matuizų pagrindinėje m-kloje).
Gegužės 22 d. – tiesioginė interneto transliacija „Darnūs namai“.
Gegužės 24 d. – pėsčiųjų žygis į M. Vainilaičio gimtinę Mergežerio kaimą „į namus, kur gyvena
Strazdanotas berniukas“ (sesers Antosės Kierienės pasakojimas apie poetą, eilėraščių skaitymas,
viktorina, kapo lankymas).
Gegužės 25 d. – 54-asis tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ (Senosios Varėnos
bažnyčioje).
Gegužės 28 d. – Anantara das paskaita „Kaip būti sveikam fiziškai, psichiškai ir dvasiškai?“
Gegužės 30 d. – Žaidimų popietė „Ieškok, rask, žaisk“.
Birželis–rugpjūtis – skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“ (dalyvavo 50 vaikų).
Liepos 7 d. – tiesioginė interneto transliacija „Projektas „Prisijungusi Lietuva“.
Liepos 10 d. – kūrybinės dirbtuvės „Mandalos – sielos gelmių piešinys.
Rugsėjo 18 d. – Benjamini Konrado knygos „Kūrėjų pėdsakais. Varėnos ir Šalčios krašte“
pristatymas.
Rugsėjo 18 d. – tiesioginė interneto transliacija „Tiesioginių išmokų mokėjimo tvarka ir kitos
paramos aktualijos“.
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Rugsėjo 21 d. – aktorius Daliaus Skamarako teatralizuoti A. Matučio poezijos skaitymai poemos
„Girios televizorius“ motyvais, Birutės Švagždienės pasakojimas apie poetą, Drevę, poeto
pasaulėjautą.
Rugsėjo 29 d. – „Knygų ir menų kiemas“ Grybų šventėje veikė prie bibliotekos pastato. Savo
knygas pristatė populiarios Lietuvos leidyklos: „Adrena“, „Raidynėlis“, „Rotas“, „Žara“, „Vedos“,
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras“, asociacija „Slinktys“, indų vedų literatūros
populiarintojai. Sėdmaišių zonoje šventės dalyviai galėjo naudotis internetu, turėjo galimybę
pasikrauti mobiliuosius telefonus, išsirinkti dovanų sau patinkančią knygą. Bibliotekos darbuotojai
dalyvavo šventinėje eisenoje „Žalia. Geltona. Raudona“, todėl eisenos dalyviai buvo pasipuošę
tautine simbolika, nešė 15 metrų ilgio Lietuvos vėliavą. Grojo pučiamųjų kvartetas „Stoties band“.
Rugsėjo 29 d. – Lietuvos žurnalistikos centro, Jaunimo reikalų departamento, Jaunimo mainų
programos „Erazmus +“ atstovų ir Varėnos krašto jaunimą diskusija „Regionų ir kaimo jaunimas:
užimtumo beieškant“.
Spalio 17 d. – antrasis pėsčiųjų žygis į M. Vainilaičio gimtinę Mergežerį (sesers Antosės Kierienės
pasakojimas apie poetą, eilėraščių skaitymas, viktorina, kapo lankymas).
Spalio 3 d. – tiesioginė interneto transliacija „E-paslauga: Skaitmeninio turinio naudojimo teisių
ženklinimo žinynas ir įrankiai“.
Spalio 4 d. – Anantaras das paskaita „Pinigai. Pinigų paskirtis. Šiuolaikinio žmogaus poreikiai“.
Spalio 10 d. – origamio kūrybinės dirbtuvės. Lankstinių meno mokė Varėnos socialinių paslaugų
centro neįgaliųjų grupės ugdytiniai ir darbuotojos.
Spalio 11 d. – medijų ir informacinio raštingumo seminaras „Kaip atpažinti netikras naujienas ir
išvengti jų poveikio“. Lektorius dr. Viktoras Denisenko.
Spalio 19 d. – Sofijos Vainilaitienės 90-ojo jubiliejaus minėjimas: parodos atidarymas, Varėnos
vaikų muzikos vakaras, skirtas dailininkei.
Spalio 20 d. – Alytaus ir Varėnos literatų šventė „Poezijos pavasarėlis“.
Spalio 20 d. – „Taime to move“ Education USA“ (jaunimui).
Spalio 26 d. – literatūros valanda Simonui Daukantui „Berniukas, kuris užaugęs tapo didžiu vyru“.
Spalio 24 d. – medijų ir informacinio raštingumo seminaras „Kritinis mąstymas ir žiniasklaidos
vertinimas“. Lektorius Rimvydas Valatka.
Spalio 24 d. – tiesioginė interneto transliacija „Senjorų dienos internete“.
Spalio 25 d. – Knygos „Klaidžioja kažkas prie Kriūčiaus“ pristatymas. Dalyvavo autoriai Henrikas
Gudavičius ir Algimantas Černiauskas, redaktorius Gediminas Kajėnas, botanikas, gamtos mokslų
dr. Mindaugas Lapelė.
Lapkričio 6 d.– medijų ir informacinio raštingumo seminaras „Google pradangino mano senelę“
Lektorius Vincas Grigas.
Lapkričio 6 d.– tiesioginė interneto transliacija „Parama verslo pradžiai kaime“.
Lapkričio 8 d. – Broniaus Kašelionio knygos „Dainavos krašto partizanai“ pristatymas. Dalyvavo
autorius, „Diemedžio“ leidyklos vyr. redaktorius Danas Kaukėnas, Kauno Vytauto Didžiojo karo
muziejaus muziejininkė Greta Kučinskaitė, ats. plk. Arūnas Dudavičius.
Lapkričio 12 ir 14 d. – Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai tema „Herojai Šiaurėje“ (šviesos,
žodžio ir teatro šventė, kūrybinės dirbtuvės).
Lapkričio 13 d. – Dzūkų kalendoriaus pristatymas. Dalyvavo leidinio sudarytojas Juozas
Žitkauskas.
Lapkričio 15 d. – Konferencija „Varėnos kraštas atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio kontekste“.
Lapkričio 20, 21, 22, 27, 28, 29 d.– medijų ir informacinio raštingumo seminarai: socialiniai tinklai,
saugumas internete ir interneto etika, elektroninės paslaugos (parengė ir vedė E. K. Krupovičius).
Lapkričio 22 d. – aktorius Daliaus Skamarako teatralizuoti A. Matučio poezijos skaitymai poemos
„Girios televizorius“ motyvais, Birutės Švagždienės pasakojimas apie poetą, Drevę, poeto
pasaulėjautą.
Lapkričio 27 d. – edukacinis užsiėmimas „Skaityk. Keliauk. Pažink Lietuvą“.
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Gruodžio 5 d. – akcija „Pasimatuok savanorystę“.
Gruodžio 10 d. – dailininkės Taidos Balčiūnaitės atvirukų parodos atidarymas.
Gruodžio 29 d. – „The Groovy Group“ koncertas.
Kaimo bibliotekų renginiai
Rajono kaimų bibliotekose paminėti svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai, liaudies
kalendorines šventės, nūdienos aktualijos, lietuvių rašytojų jubiliejinės sukaktys. Populiarūs
renginiai, skirti atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui, Motinos dienai, Žemės dienai, Paukščių
dienai, Pasaulinei žaidimų dienai, Tarptautinei vaikų gynimo dienai, Tarptautinei vaikų knygos
dienai ir kt. Dalyvauta tarptautiniuose Saugesnio interneto, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės
projektuose, prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Už saugią Lietuvą. Veiksmo
savaitė be patyčių“, respublikiniame skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“ (50 dalyvių, 225
perskaitytos knygos).
Susitikimai su grožinės literatūros vertėja iš vokiečių kalbos Danute Šaduikiene vyko
Krivilių ir Matuizų, su rašytojais Vytautu Račicku ir Ūla Šimulynaite – Valkininkų bibliotekose.
Psichoterapiautė, soc. m. dr. Agnė Matulaitė savo knygą „Žali sausainiai: knyga sveikiems
neurotikams“ pristatė Kabelių, Evelina Daciūtė ir Aušra Kiudulaitė – Matuizų, Benjaminas
Kondratas „Kūrėjų pėdsakais. Varėnos ir Šalčios žemėje“ – Senosios Varėnos, Naujųjų Valkininkų,
Marcinkonių bibliotekose. Aktorius Dalius Skamarakas teatralizuotus skaitymus „Girios
televizorius“ A. Matučio poezijos motyvais atliko Pauosupės kaime prie poeto Drevės, Valkininkų,
Marcinkonių, Matuizų bibliotekose. „Teatriuko“ aktoriai skaitė M. Vainilaičio pasaką „Kalvio
pasaka“ Panočių ir Matuizų, Birutė Mar ir Gediminas Storpirštis – „Mauliukas“ Merkinės ir Žilinų
bibliotekose.
Vasario 16 – kovo 11 dienomis 18 rajono bibliotekų organizuotos Gimtosios kalbos
dienos, vyko konkursai, viktorinos, teminės popietės, kalbos pamokos, veikė parodos. Populiarūs
kraštotyros pobūdžio reginiai, dažnai jie atspindėjo gimtojo krašto istoriją atkurtos Lietuvos
valstybės šimtmečio šviesoje. Panočių bibliotekoje vyko partizanų dainų vakaras „Oi neverk,
motušėle“, popietė „Aš myliu Lietuvą“, pėsčiųjų žygis „Po Dubičių ąžuolais“, 1918–2018 m.
regiono gyvenimą atspindinčių nuotraukų paroda; Valkininkų – literatūros, muzikos ir teatro
vakaras „Vasario 16-oji Valkininkuose“; Puodžių – konkursas „Aš gimiau Lietuvoje“ (varžėsi
Kareivonių, Žilinų, Puodžių bendruomenės); Pilvingių – piešinių konkursas „Sveikinimai Lietuvos
valstybei“ ir popietės „Lietuvos senovės istorijos pasakos“, „Lietuvos valstybės ženklai ir vėliavos“;
Nedzingės – popietė „Jų darbai nemiršta“ (lietuviška mokykla, mokytojai, Šaulių organizacija,
kultūrinis gyvenimas Nedzingėje), 100 nuotraukų paroda, atspindinti kaimo gyvenimą per šimtą
metų; Krivilių – ekskursija „Pažink savo kraštą“ (Kriviliai-Dubičiai-Paąžuolė-Pauosupė-Barčių
piliakalnis); Dubičių – kraštiečių šventė „Lietuva, švęskime kartu“ ir nuotraukų paroda „Mano
kaimo šimtmečio akimirkos“; Naujųjų Valkininkų – pažintinis dviračių žygis po Valkininkų
apylinkes ir kt.
Itin populiarios kūrybinės dirbtuvės, beveik visose bibliotekose skaitytojai vaikai ir suaugę
mokėsi pynimo iš šiaudų, žaislų gamybos, žvakių liejimo, popieriaus karpymo meno, Advento
vainikų gamybos, siuvinėjimo ir pan. Bibliotekose be spaudinių parodų veikė ir vietos amatininkų,
menininkų darbų parodos.
Netradicinės darbo formos
Viešojoje bibliotekoje ir kaimo bibliotekose veikė:
literatų klubas „Jievaras“ (vyko kūrybos vakarai VB ir kaimo bibliotekose);
indų vedų kultūros klubas (dvasinio vadovo Anantara das paskaitos, literatūros pristatymas,
kioskas Grybų šventės Knygų ir menų kieme);
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Atviras jaunimo centras – vyksta renginiai (administruojama rajono jaunimo interneto
svetainė, koordinuojama savanoriška veikla, vyko 15 jaunimui skirtų renginių);
Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo taškas;
žaisloteka (čia užregistruota 630 vartotojų, kurie apsilankė 8223 kartus. Žaislotekoje
sukaupta žaislinių knygelių, pasakų ir vaikiškų dainelių įrašų, stalo žaidimų, dėlionių, pirštininių
lėlių, piešimo priemonių ir kt.);
jaunųjų knygos bičiulių būrelis (14 4–7 klasių mokinių tvarkė periodinių leidinių ir knygų
fondą, susisiekdavo su skolininkais, atnešdavo jų paimtas knygas);
dailiųjų darbelių klubas „Kaleidoskopas“ (bibliotekos savanoriai mokiniai, mokytojos ir vaikų
darželių auklėtojos 5–10 metų vaikus mokė piešti, kurti žaislus, puošybos detales iš siūlų, gamtinės
medžiagos);
moterų klubas „Smilga“ – Marcinkonių bibliotekoje (narės padėjo organizuoti renginius,
susitikimus, vedė edukacines valandėles, mokė rankdarbių);
dramos būrelis „Nenuoramos” (9 nariai) – Dubičių (dalyvavo vaikų teatrų šventėje „Boružėlė
septyntaškė“ su Aldonos Liepienės pjese „Baltoji skruzdėlytė“;
knygų bičiulių klubas „Smalsučiai“ – Dubičių (veikė šeštadieniais, vyko garsiniai naujausių
knygų skaitymai ir aptarimai, žurnalų „Naminukas“, „Flintas“ kryžiažodžių ir rebusų sprendimai,
stalo žaidimų, mįslių popietės, „Knygelių ligoninė“);
pirštininių lėlių teatras – Gudžių (bendras su kultūros centru, pastatyti spektakliai „Pirštinė“
„Pagrandukas“);
„Knygos bičiulių“ būrelis (5 nariai) – Krivilių (piešimas, žaidimai, mįslės, garsiniai
skaitymai, „Knygelių ligoninė“, teatralizuoti skaitymai);
būrelis „Smalsiukai” veikė Matuizų bibliotekoje (kūrybinės dirbtuvės, darbeliai iš popieriaus,
knygelių skaitymai, informacijos paieška informaciniuose leidiniuose, „Knygelių ligoninė“),
lėlių teatriukas – Nedzingės (teatralizuoti skaitymai);
būrelis „Vyturiukai“ – Nedzingės (padėjo organizuoti viktorinas, parengti literatūros
kompozicijas).
Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.
Pagal Bibliotekos nuostatus bibliotekos direktorius organizuoja ir koordinuoja bibliotekos
darbą ir atsako už jos veiklą. 2018 m. direktoriaus pagrindiniai veiklos uždaviniai: tęsti Lietuvos
integralios bibliotekų sistemos (toliau – LIBIS) skaitytojų aptarnavimo posistemės diegimą
viešojoje bibliotekoje ir kaimo bibliotekose, koordinuoti projektinę veiklą; organizuoti darbuotojų
kvalifikacijos kėlimą; koordinuoti materialinės bazės gerinimo ir finansinės ūkinės veiklos darbus;
organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymus viešojoje bibliotekoje ir kaimo bibliotekose,
organizuoti renginius, dalyvauti projekte „Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos
mieste“, „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono
savivaldybėje“, „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto
prieigos infrastruktūroje“.
Bibliotekos direktorius 2018 m. parengė medijų ir informacinio raštingumo seminarų
programas: „Socialiniai tinklai“, „Saugumas internete ir interneto etika“, „Elektroninės paslaugos“
ir vedė 6 ciklų mokymus senjorams. Dalyvavo 90 miesto bendruomenės narių.
Viešojoje bibliotekoje tęsiamas Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) diegimas.
Kaimo bibliotekose pradėtas fondų rekatalogavimas, t.y. visi dokumentų fondai bus įtraukti į el.
katalogą. 3 kvalifikacijos kėlimo seminarai vyko viešojoje bibliotekoje. Periodiškai organizuojami
darbuotojų pasitarimai darbo problemų sprendimo klausimais. Vienoje kaimo bibliotekoje lankytasi
vidutiniškai 2 kartus, išvykų tikslas – darbo rodikliai, materialinė ir ūkinė veikla.
Vykdant projektus, aktyviai bendradarbiauta su Nacionaline M. Mažvydo biblioteka,
Lietuvos Rašytojų sąjunga, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąja biblioteka, Europos
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komisijos atstovybe Lietuvoje, Lietuvos jaunimo organizacijomis, Šilutės viešąja biblioteka,
Alytaus literatų klubu „Tėkmė“, Dzūkijos nacionaliniu parku, rajono Kultūros centru, „Ryto“
progimnazija, „Šaltinėlio“ pradine mokykla, „Žilvičio“ ir „Pasakos“ lopšeliais-darželiais, labdaros
organizacija „Caritas“ (vaikų dienos centrais „Versmė“ ir „Svajonė“), Varėnos Jadvygos
Čiurlionytės menų mokykla, Moksleivių kūrybos centru, Varėnos Švietimo centru, Savivaldybės
visuomenės sveikatos biuru, Martyno Vainilaičio šeima, UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“, kaimų
bendruomenėmis, rajono laikraščiais, Varėnos krašto vietos veiklos grupe, rajono savivaldybe.
Dalyvauta LR Kultūros ministerijos inicijuotame tyrime „Prenumeruojamų duomenų bazių
panauda viešosiose bibliotekose“.
Sėkmingai įgyvendintas projektas „Varėnos kraštas atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio
kontekste“.
Dalyvauta MB „Buhalterių mokymai“ seminare, „Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės
veiklos vertinimas 2017–2018 m.: teisiniai ir buhalteriniai ypatumai“.
Už indėlį populiarinant grožinę literatūrą, šalies istorines ir kultūrines vertybes, išsaugant ir
puoselėjant Varėnos krašto vertybes 2018 m. bibliotekos direktorius padovanotas Varėnos rajono
savivaldybės Kultūros ir meno tarybos „Sidabrinės bitės“ ženklu.
PROBLEMOS
Kaimo bibliotekose pasenusi kompiuterinė įranga, susidėvėję baldai, labai senos knygų
lentynos, kėdės, stalai.
Lėšų trūkumas apsunkina nuoseklų dokumentų fondų komplektavimo planavimą ir riboja
pasirinkimo galimybes vartotojams.
Viešoji biblioteka neturi salės renginiams ir mokymams, todėl jie organizuojami Vaikų
literatūros skyriuje, dėl ko sumažėja skyriaus darbo rodikliai.
Kaimo bibliotekos susidurė su kompiuterinės įrangos atnaujinimo problema. Esama įranga
pasenusi ir negali užtikrinti kokybiško informacinių paslaugų tiekimo kaimo bibliotekose.
Reikia remontuoti Krivilių, Panaros, Pilvingių bibliotekas. Dargužių bibliotekoje į rengti
šilumos siurblį.
Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitą rasite:
Varėnos rajono savivaldybės interneto puslapyje http://biblioteka.varena.lt/veikla arba Varėnos
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skaitykloje antrame aukšte (Vytauto g. 19, Varėna).
Direktorius

22130 Eitaras Kazimieras Krupovičius

