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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

2020 metais Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka dirbo įgyvendindama savo 

pagrindinius tikslus, didelį dėmesį skyrė: skaitymo skatinimui, gyventojų į bibliotekas sutelkimui, 

savivaldybės bibliotekų fondų komplektavimui, bendradarbiavimui su Trakų rajono savivaldybės 

meno, švietimo, kultūros įstaigomis, jaunimo, senjorų ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, neformalaus vaikų ir suaugusiųjų švietimo plėtojimui, gyventojų 

etnokultūrinių, meninių ir kūrybinių kompetencijų ugdymui. Skatinome kultūros paveldo 

populiarinimą bei saugojimą ir etninės kultūros puoselėjimą, prisidėjome prie meninės kultūros 

sklaidos, sudarėme sąlygas gyventojams naudotis visiems prieinamais informacijos šaltiniais, 

prenumeruojamomis duomenų bazėmis. Kaip ir kiekvienais metais, stengėmės tenkinti informacinius 

gyventojų poreikius, net ir labiausiai nutolę kaimai turi plačiajuostį internetą, vietos gyventojai yra 

mokomi kompiuterinio raštingumo, visi norintys bibliotekoje gali nemokamai naudotis belaidžiu 

interneto (wi-fi) ryšiu – visa tai prisidėjo prie vietos bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimo bei 

skaitmeninės atskirties mažinimo. 

2020 m. svarbus įvykis – pasaulį užklupusi COVID-19 pandemija ir su tuo susiję iššūkiai. 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020-03-25 nutarimu Nr. 264 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo pakeitimo“ direktoriaus nurodymu nuo 2020 m. kovo 30 d. iki balandžio 13 d. Trakų 

rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose lankytojai neaptarnaujami; vadovaujantis 

LR Vyriausybės 2020-04-08 nutarimu Nr. 345 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 

14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo“ 

direktoriaus nurodymų nuo 2020 m. balandžio 14 d. iki balandžio 27 d. Trakų rajono savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose lankytojai neaptarnaujami; vadovaujantis LR Vyriausybės 

2020-10-21 nutarimu Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. 

nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ ir siekiant 

maksimaliai sumažinti galimus padarinius dėl COVID-19 ligos plitimo, direktoriaus nurodymu nuo 

spalio 26 iki lapkričio 8 d. atšaukti renginiai Trakų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos 

padaliniuose bei sustiprinti saugumo reikalavimai aptarnaujant lankytojus. Paskelbto karantino metu, 

nuo kovo 30 d. iki balandžio 27 d., lankytojai Trakų SVB buvo neaptarnaujami, vėliau, palengvinus 

karantino sąlygas, lankytojams knygos išduodamos bekontakčiu būdu, griežtai laikantis saugumo 

nurodymų. 

Paskelbtas karantinas ir įvesti darbo apribojimai darė įtaką Trakų SVB darbui ir veiklų 

pobūdžiui, reikėjo persiorientuoti, veiklos ir paslaugos persikėlė į virtualią erdvę. Didžiausiais 

iššūkiais bibliotekoms karantino laikotarpiu tapo: būtinybė laikytis saugos priemonių, veiklų 

perkėlimas į virtualią erdvę, naujų veiklų ir formų paieška bei praktinis įgyvendinimas. Nors 

lankytojai bibliotekų patalpose buvo neaptarnaujami arba dalinai aptarnaujami, bibliotekų veikla 

nesustojo. Buvo tvarkomi dokumentų fondai, organizuojami nuotoliniai ir virtualūs kultūros 
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renginiai, vedamos edukacijos, pristatomos parodos, sudaromi rekomenduojamos literatūros sąrašai, 

teikiamos konsultacijos telefonu bei elektroniniu paštu. 

2020 m. didelį dėmesį planuojant veiklas, organizuojant renginius kreipėme į Seimo 

nutarimus, kuriais 2020-ieji buvo paskelbti: Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio, Vilniaus Gaono 

ir Lietuvos žydų istorijos, UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Ateitininkų, Eugenijos 

Šimkūnaitės metais. Šiems metams paminėti Trakų SVB bibliotekose vyko įvairūs žodiniai, 

kompleksiniai bei vaizdiniai renginiai. 

 2020 m. ypatingi ir Trakų viešajai bibliotekai, kuri minėjo savo gyvavimo 80-metį. Šia 

svarbia proga buvo išleista ir visuomenei pristatyta knyga „80 žingsnių iki šiandien“ apie bibliotekos 

istoriją nuo jos įsteigimo 1940-aisiais iki pat šių dienų. 

Kitas labai reikšmingas įvykis – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2020 metų 

Lietuvos kultūros sostine paskelbė istorinį, daugiatautį miestą – Trakus. Trakų SVB savo veiklomis 

įsiliejo į projektą „Trakai – Lietuvos kultūros sostinė 2020“, vykdė visuomenės dėmesį pritraukusius 

projektus, organizavo įvairius renginius, vedė skaitmeninio raštingumo mokymus, organizavo 

akcijas, minėjo svarbias Lietuvai bei Trakams datas ir įvykius. Savo veiklas aktyviai vykdė visus 

metus – tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu virtualioje erdvėje. 

Siekiant stiprinti miesto tapatybės įvaizdžio kūrimą, kultūros ir meno plėtrą, skatinti 

gyventojų kultūrinį aktyvumą ir kūrybingumą, ugdyti menines ir kultūrines kompetencijas, skatinti 

kūrybinių raiškų įvairovę vykdėme projektus: „Migruojantis kinas 2020“, „Trio: 

dailė+muzika+poezija“, „BLYKSTĖ 2020“, „Knygos, kuriančios pasaulius“. 

Siekiant sudaryti sąlygas vaikams turiningai ir prasmingai praleisti laisvalaikį, vyko vasaros 

dienos stovykla „BŪK: besidomintis, unikalus ir kūrybiškas!“. Stovyklos veiklą finansavo Trakų 

rajono savivaldybė. Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje, Lentvario, Aukštadvario, 

Senųjų Trakų, Rūdiškių filialuose buvo vykdoma neformaliojo švietimo programa „Kūrybiškumo 

saviraiškos studija“. 

Trakų rajono bibliotekose 2020 metais skaitė 8 821 vartotojas, išduota 296 841 dokumentas, iš 

viso rajono bibliotekose užregistruota 133 839 lankytojai. 

Trakų rajone gyvena 32 541 gyventojas, iš jų 27,1 % yra bibliotekos vartotojai. 

Metinėje ataskaitoje analizuojama visa bibliotekos veikla, prieinamumas, pateikiami 

bibliotekos uždaviniai, jų vykdymo seka, vartotojų aptarnavimas, fondo būklė, kraštotyrinė bei 

metodinė veikla, bibliotekos renginiai. 

 

 

II. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

 

Bibliotekų skaičius 

TSVB sistemą sudaro 16 bibliotekų: Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: Suaugusių 

vartotojų skyrius, Vaikų literatūros skyrius; 2 miesto filialai: Lentvario, Rūdiškių, ir 13 kaimo filialų: 

Aukštadvario, Bijūnų, Bražuolės, Čižiūnų, Dusmenų, Grendavės, Onuškio, Paluknio, Rykantų, 

Senųjų Trakų, Šklėrių, Šventininkų, Tiltų. 
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Trakų viešosios bibliotekos Suaugusių vartotojų skyrius, Vaikų literatūros skyrius, Lentvario 

ir Rūdiškių filialai skaitytojus aptarnauja 6 darbo dienas per savaitę: pirmadienį – šeštadienį; kaimo 

filialai – 5 darbo dienas per savaitę: antradienį – šeštadienį. 

Remiantis išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Trakų savivaldybėje 

gyveno 32 541 gyventojas (302 daugiau nei 2019 m.), savivaldybės bibliotekų 2020 m. tinklo 

prieinamumo koeficientas – 26, vienai bibliotekai vidutiniškai tenka 2 034 gyventojai. 

Labiau nutolusių kaimų gyventojų galimybės pasinaudoti bibliotekų paslaugomis yra ribotos. 

Nestacionarinis aptarnavimas  

 

 Išdavimo punktų nėra, gyventojus, turinčius judėjimo negalią ar dėl kitų priežasčių 

negalinčius atvykti į biblioteką, nestacionariai aptarnauja knygnešiai. Knygnešiai – dažniausiai 

skaitytojai, padedantys bibliotekos darbuotojams aptarnauti skaitytojus namuose. 

Knygnešystė  

 

Lyginamoji 2020 m. ir 2019 m. analizė 

 

 

 

Knygnešių skaičius Aptarnauta 

vartotojų  

Išduota 

dokumentų 

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

SVB 293 248 547 401 9 386 9407 

VB 90 81 121 112 4 171 4183 

Miesto 

filialai 

29 25 93 86 1 778 1768 

Kaimo 

filialai 

174 142 333 203 3 437 3456 

 

2020 m. bibliotekininkams talkino 293 knygnešiai (lyginant su 2019 metais – 45 knygnešiais 

daugiau). Tarp kaimo filialų daugiausiai: knygnešių Aukštadvario filiale – 65; aptarnauta vartotojų 

Čižiūnų filiale – 94; išduota dokumentų Paluknio filiale – 756.  

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas 

SVB darbuotojai, talkinant savanoriams, šeimos nariams, namuose aptarnavo 27 neįgalius ir 

senyvo amžiaus skaitytojus, aprūpindami juos periodika, knygomis ir kitais dokumentais. 

Trakų viešojoje bibliotekoje veikia Lietuvos aklųjų bibliotekos kilnojamoji bibliotekėlė, kuri 

aptarnauja akluosius bei silpnaregius skaitytojus. Iš viso 2020 m. skaitė 3 skaitytojai, kurie apsilankė 

10 kartų, jiems buvo išduotos 206 garsinės knygos. Garsinių knygų fondas yra nuolat atnaujinamas, 

atsižvelgiant į aklųjų skaitytojų poreikius ir galimybes, todėl nuolat vyksta bendradarbiavimas su 

Lietuvos aklųjų biblioteka. 
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III. FONDO FORMAVIMAS 

 

Fondo būklė  

 

Iš viso SVB fonde 2020 m. pabaigoje yra 206 491 fiz. vnt. dokumentų 33 182 pavadinimais.  

 

 

Fondo dydis Grožinė literatūra Šakinė literatūra (be 

periodikos) 

Periodiniai 

leidiniai 

 Fiz. 

vnt. 

Pav. Fiz. 

vnt. 

% Pav. Fiz. 

vnt. 

% Pav. Fiz. 

vnt. 

% Pav. 

SVB 

 

 

206 

491 

33 182 133 

655 

65 20 885 63 336 31 12 173 9 500 4 124 

VB 

 

56 412 30 225 29 641 52,5 17 372 21 965 39 12 734 4 806 8,5 119 

Miesto 

filialuose 

 

55 825 26 116 32 995 59,1 14 961 20 308 36,4 11 054 2 522 4,5 101 

Kaimo 

filialuose 

94 254 7 384 71 019 75,4 3 083 21 063 22,3 4 212 2 172 2,3  89 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyventojų aprūpinimas esamais dokumentais: 

Vienam rajono 

gyventojui tenka 

dokumentų 

Vienam VB 

gyventojui tenka 

dokumentų 

Vienam miesto 

gyventojui tenka 

dokumentų 

Vienam kaimo 

gyventojui tenka 

dokumentų 

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

6,4 6,4 7,2 7,0 4,4 4,4 7,9  8,2 

 

 

 

 

65% 

31% 

4% 

Grožinė lit-ra

Šakinė lit-ra

Periodiniai leidiniai
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Vartotojų aprūpinimas esamais dokumentais: 

  

Vienam rajono 

vartotojui tenka 

dokumentų 

Vienam VB 

vartotojui tenka 

dokumentų 

Vienam miesto 

vartotojui tenka 

dokumentų 

Vienam kaimo 

vartotojui tenka 

dokumentų 

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

m. 

2020 m. 2019 m. 

23,4 23,0 28,8 29,8 16,5 16,8 27,1 25,0 

 

Vienam rajono vartotojui tenka garsinių ir regimųjų elektroninių dokumentų – 0,2 (iš viso 1 

592 fiz. vnt.). 

Vienam viešosios bibliotekos (VB) vartotojui tenka garsinių ir regimųjų elektroninių 

dokumentų – 0,3 (iš viso 571 fiz. vnt.).  

Vienam miesto vartotojui tenka garsinių ir regimųjų elektroninių dokumentų – 0,1 (iš viso 

349 fiz. vnt.).  

Vienam kaimo vartotojui tenka garsinių ir regimųjų elektroninių dokumentų – 0,2 (iš viso 

672 fiz. vnt.). 

Naujų dokumentų įsigijimas  

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2020 m. iš viso įsigijo 11 280 egz. dokumentų 1 

528 naujais pavadinimais (iš jų knygų – 8 114 egz.). 

 

 

Gauta iš viso Grožinės 

literatūros 

Šakinės literatūros 

(be periodikos) 

Periodinių 

leidinių 

 Fiz. vnt. Pavad. Fiz. vnt. Pavad. Fiz. vnt. Pavad. Fiz. vnt. Pavad. 

SVB 11 280 1 528 5 757 931 2 427 589 3 096 8 

Viešojoje 

bibliotekoje 

1 764 1 138 730 694 492 440 542 4 

Miesto 

filialuose 

2 878 1 185 1 477 768 689 409 712 8 

Kaimo 

filialuose 

6 638 713 3 550 469 1 246 236 1 842 8 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

Viso yra…
Gauta naujų
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Vienas miesto filialas naujų dokumentų vidutiniškai gavo 1 439 fiz. vnt. (2019 m. – 970 fiz. 

vnt.), vienas kaimo filialas – vidutiniškai 511 fiz. vnt. (2019 m. – 366 fiz. vnt.). Periodinių leidinių 

vienas miesto filialas vidutiniškai gavo 356 fiz. vnt. (2019 m. – 310 fiz. vnt.), o kaimo filialas – 

vidutiniškai 142 fiz. vnt. (2019 m. – 103 fiz. vnt.).  

 Rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje naujai gautų dokumentų procentas visame 

dokumentų fonde sudaro 5,5 proc. (2019 m. – 4,0 %), iš jų: 

 VB – 3,1 proc. (2019 m. – 2,8 %), 

 miesto filialuose – 5,2 proc. (2019 m. – 3,5 %), 

 kaimo filialuose – 7,0 proc. (2019 m. – 5,1 %). 

Gyventojų aprūpinimas naujai gautais dokumentais 

Vienam rajono 

gyventojui teko 

naujai gautų 

dokumentų 

Vienam VB 

gyventojui teko 

naujai gautų 

dokumentų 

Vienam miesto 

gyventojui teko naujai 

gautų  

dokumentų 

Vienam kaimo 

gyventojui teko 

naujai gaunamų 

dokumentų 

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

0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,4 

 

Taigi, 2020 m. naujai gautų dokumentų kiekis padidėjo 1 procentu, lyginant su 2019 metais. 

Taip įvyko dėl papildomai skirtų (valstybės skolintų) lėšų. 

Visi dokumentai įsigyti centralizuotai, iš jų: 

 už lėšas, skirtas iš Kultūros ministerijos, 2020 metais nupirkta iš viso 6 510 egz.;  

 neatlygintinai gauta 155 egz.;  

 labdaros/paramos – 66 egz.; 

 iš kitų šaltinių (anonim. dovanų, iš skaitytojų vietoje pamestų, kt.) gauta 1 453 egz.; 

 periodinių leidinių įsigyta 3 096 egz.  

Kultūros ministerija dokumentų fondams komplektuoti 2020 metais skyrė 55 635 Eur 

(palyginimui 2019 m. – 27 527 Eur). 2020 metais skirta 28 108 eurais daugiau nei 2019 metais. 

Trakų rajono teritorijoje nemažą gyventojų dalį sudaro lenkų bei rusų tautybių atstovai, 

pageidaujantys naujausios literatūros jų gimtąja kalba, todėl šiais metais bent dalinai galėjome 

patenkinti šių skaitytojų poreikius. 

Trakų rajono savivaldybė 2020 m. periodinių leidinių prenumeratai skyrė 9 300 Eur (2019 m. 

– 9 300 Eur). 

2020 m. vienam gyventojui rajone dokumentams įsigyti teko (Eur): 

iš viso – 1,94 Eur (2019 m. – 1,17 Eur); 

iš Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 1,71 Eur (2019 m. – 0,85 Eur); 

iš savivaldybės skirtų lėšų (periodiniams leid.) – 0,29 Eur (2019 m. – 0,29 Eur). 
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Dokumentų nurašymas  

Trakų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 2020 m. iš viso nurašyta 11 833 fiz. vnt. 

dokumentų 2 711 pavadinimų.  

 

 

Nurašyta iš viso Grožinės 

literatūros 

Šakinės literatūros 

(be periodikos) 

Periodinių 

leidinių 

 Fiz. 

vnt. 

Pavad. Fiz. vnt. Pavad. Fiz. vnt. Pavad. Fiz. vnt. Pavad. 

SVB 11 833 2 711 6 443 2 219 2 360 489 3 030 3 

Viešojoje 

bibliotekoje 

2 979 1 161 1 488 1 007 500 151 991 3 

Miesto 

filialuose 

2 995 902 1 475 800 595 90 925 12 

Kaimo 

filialuose 

5 859 703 3 480 609 1 265 92 1 114 2 

 

Nurašymo priežastys: 

susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai – 7 425 fiz. vnt. (62,7 %); 

praradę aktualumą dokumentai – 3 631 fiz. vnt. (30,7 %); 

dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai – 777 fiz. vnt. (6,6 %). 

Rajono bibliotekos nuolat nurašo daug praradusių aktualumą bei susidėvėjusių leidinių, ir tai 

bus daroma ateityje, kadangi bibliotekų fondai turi atsinaujinti ir dominti skaitytojus bei lankytojus 

savo aktualiais, inovatyviais leidiniais. 

Fondo panaudojimas 

Bendras fondo apyvartos rodiklis – 1,42 (2019 m. – 1,6), iš jų: 

Viešosios bibliotekos – 1,4 (2019 m. – 1,5); 

miesto filialuose – 2,4 (2019 m. – 2,4); 

kaimo filialuose – 0,8 (2019 m. – 1,1). 

IV.VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

Vartotojų telkimas 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2020 Trakų rajono savivaldybės teritorijoje iš 

viso gyveno 32 541 gyventojas (2019 m. – 32 489 gyv.). Miestuose buvo registruoti 20 534 

gyventojai, kaimuose – 12 007 gyventojai. Vidutiniškai vienai bibliotekai tenka 2 033 gyventojai. 

Gyventojų sutelkimo procentas – 27,1. 

Vartotojų skaičius 

2020 m. SVB užregistruota 8 821 vartotojas, iš jų perregistruoti 7 258 vartotojai, naujai 

užregistruoti 1 563 vartotojai.  



8 
 

Vartotojų lyginamoji 2020 m. ir 2019 m. analizė 

 Vartotojų skaičius Skirtumas 

2020 m. 2019 m. 

SVB 8 821 8 984 -163 

VB 1 957 1 930 +27 

Miesto 

filialuose 

3 386 3 322 +64 

Kaimo 

filialuose 

3 478 3 732 -254 

 

2020 m. kaimų filialuose, lyginant su 2019 m., užsiregistravo 254 vartotojais mažiau, tai lėmė 

bendrą mažesnį vartotojų skaičių.  

Vartotojų vaikų telkimas 

Trakų SVB užregistruoti 2 868 vartotojai vaikai (2019 m. – 2 881). Vienai bibliotekai 

vidutiniškai tenka 179 vartotojai.  

Vaikų vartotojų lyginamoji 2020 m. ir 2019 m. analizė 

 Vaikų vartotojų skaičius  Skirtumas 

2020 m. 2019 m. 

SVB 2 868 2 881 -13 

VB 752 745 +7 

Miesto 

filialuose 

1 241 1 242 -1 

Kaimo 

filialuose 

875 894 -19 

 

Lyginant su 2019 m., 2020 m. vartotojų vaikų iki 14 metų sumažėjo 13. Daugiausiai naujų 

vartotojų pritraukė Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius – 157. 

Apsilankymų skaičius ir lankomumas 

2020 m. SVB apsilankė 133 839 lankytojai (2019 m.– 160 849), vidutiniškai 1 dienai tenka 

558 lankytojai.  

 

 

Apsilankymų skaičius Skirtumas 

2020 m. 2019 m. 

SVB 133 839 160 849 -27 010 

VB 38 667 45 723 -7 056 

Miesto filialuose 46 042 53 106 -7 064 

Kaimo filialuose 49 130 62 020 -12 890 
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Apsilankymų skaičius 2020 m., lyginant su 2019 m., sumažėjo 27 010 apsilankymų. 

Vaikų lankomumas 

2020 m. vaikai SVB apsilankė 59 529 kartus (2019 m. – 69 002), 9 473 kartais mažiau nei 

2019 m. Vienas vaikas bibliotekoje vidutiniškai apsilankė 20 kartų. 

 

 

Apsilankymų skaičius Skirtumas 

2020 m. 2019 m. 

SVB 59 529 69 002 -9473 

VB 16 512 16 911 -399 

Miesto filialuose 20 384 23 791 -3407 

Kaimo filialuose 22 633 28 300 -5667 

 

Dokumentų išduotis ir skaitomumas 

Per ataskaitinius metus SVB išduota 296 841 fiz. vnt. dokumentų (2019 m. – 328 007), iš jų:  

 

 

Viso Išduotis  

į namus  

Išduotis 

vietoje 

SVB 296 841 127 591 169 250 

VB 80 313 33 286 47 027 

Miesto filialuose 133 532 37 220 96 312 

Kaimo filialuose 82 996 57 085 25 911 

 

 Vienam vartotojui vidutiniškai išduota 33,6 fiz. vnt. dokumentų. 

Grožinės lit., šakinės lit. ir periodinių leidinių išduotis 

 

 

Grožinė 

(be periodikos) 

Šakinė 

(be periodikos) 

Periodika 

SVB 144 232 29 784 122 825 

VB 32 284 14 384 33 645 

Miesto 

filialuose 

65 412 10 367 57 753 

Kaimo 

filialuose 

46 536 5 033 31 427 

 

Dokumentų išduotis vaikams 

Iš viso vaikams SVB išduota 98 116 fiz. vnt. dokumentų (2019 m. – 106 368). Vienas 

vartotojas vaikas vidutiniškai paėmė 34 fiz. vnt. dokumentų. 

 

 

Dok. išduotis vaikams Skirtumas  

2020 m. 2019 m. 

SVB 98 116 106 368 -8 252 
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VB 24 398 24 955 -557 

Miesto filialuose 47 130 42 269 +4 861 

Kaimo filialuose 26 588 39 144 -12 556 

 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 

2019 m. SVB vartotojams buvo skirtos 218 (2019 m. – 197) darbo vietos. 

 

 

Vartotojams skirtos darbo 

vietos 

Skirtumas  

2020 m. 2019 m. 

SVB 218 197 +21 

VB 57 57 0 

Miesto filialuose 57 42 +15 

Kaimo filialuose 104 98 +6 

 

Internetas 

Visuose SVB padaliniuose teikiamos nemokamos interneto paslaugos. Įrengtas bevielis 

interneto ryšys, bibliotekos vartotojai turi galimybę naudotis informaciniais šaltiniais savo 

telefonuose, planšetiniuose įrenginiuose, nešiojamuose kompiuteriuose. 

2020 m. iš viso: 

 interneto vartotojų skaičius – 29 178;  

 apsilankymų (seansų internete) skaičius – 33 092;  

 suteikta konsultacijų – 7 485 lankytojams, iš viso – 890 val.  

 

2020 m. SVB buvo 120 kompiuterizuotų darbo vietų su interneto prieiga, iš jų 81 vartotojams: 

 

 

Vartotojams skirtos kompiuterizuotos darbo 

vietos 

Iš viso  Prijungtų prie 

tinklo  

Su interneto 

prieiga 

SVB 81 0 80 

VB 18 0 18 

Miesto filialuose 14 0 14 

Kaimo filialuose 49 0 48 

 

Prieiga 

2020 m. SVB vartotojai bibliotekos paslaugomis naudojosi vidutiniškai 212 darbo dienų 

(2019 m. – 251), iš jų: 

 VB – 244 d. d. 

 Miesto filialuose – 244 d. d. 
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 Kaimo filialuose – 175 d. d. 

2020 m. vartotojai bibliotekos paslaugomis turėjo galimybes naudotis vidutiniškai 39 d. d. 

mažiau nei 2019 m. 

Vartotojų orientavimas ir mokymas 

2020 m. eigoje naujai užsiregistravę skaitytojai supažindinami su bibliotekos naudojimosi 

taisyklėms, fondais, elektroniniu bibliotekos katalogu ir informacijos paieška, tuo metu veikiančiomis 

parodomis bei kitomis bibliotekos veiklomis. Taip pat vedamos ekskursijos po biblioteką mažiesiems 

skaitytojams, svečiams bei būsimiems skaitytojams. 

Mokymai ir suteiktos konsultacijos gyventojams 

2020 m. buvo vedami nemokami gyventojų kompiuterinio raštingumo ir interneto pradmenų 

mokymai. Kompiuterinio raštingumo kursuose mokėsi pradedantieji ir pažengusieji.  

 Kompiuterinio raštingumo apmokyti 1 830 gyventojų, iš viso suteiktos 7 485 konsultacijos, iš 

jų – 1 830 individualių ir 3 392 bendrinės konsultacijos (skenavimo, kopijavimo, švietimo, 

spausdinimo). Taip pat atsakyta į skaitytojų 131 adresinę, 83 tikslinamąsias ir 1 teminę užklausą.  

 

„Prisijungusios Lietuvos“ projekto mokymai  

 

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

bendruomenė“ kompiuterinio raštingumo kursuose mokėsi pažengusieji. Tobulino žinias Trakų 

rajono įstaigų darbuotojai, senjorai, bedarbiai, savivaldybės gyventojai. Įteikti 699 pažymėjimai, 

mokymams skirtos 776 valandos. 

Trakų SVB vykdė tęstinius mokymus pagal „Prisijungusios Lietuvos“ vykdomą projektą. 

Mokymų grupės susipažino su temomis: 

 „E. bendruomenės TAU: atsakingas turinio publikavimas internete ir saugus naršymas“, 

kurioje skaitytojai, parengę dokumentus, juos įkeldavo į „Google“ dokumentų saugyklą; 

 „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: efektyvus laiko planavimas 

ir bendravimas“, kurioje aiškinosi internetinės tapatybės naudojimą elektroniniame pasaulyje, 

slaptažodžių saugą, duomenų vagystes ir prevenciją; 

 „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: skaitmeninių nuotraukų 

apdorojimas ir saugus dalijimasis“, dalyviai aiškinosi, kaip saugiai naudotis technologijomis, 

redaguoti skaitmenines nuotraukas, kurti jų koliažus, albumus, redaguoti ir įkelti saugiai į 

interneto saugyklą, skenuoti, atsakingai skelbti skaitmeninį turinį ir dalintis juo internete; 

  „E. bendruomenės TAU: būk aktyvus, unikalus ir verslus!“, kurioje analizavo, kaip atskirti 

saugias ir patikimas svetaines, kaip, taupant vietą diske ar dėl kitų sumetimų, galima išvalyti 

laikinuosius interneto failus, naršymo žurnalą (istoriją); 

 „Karjeros galimybės TAU: inovatyvus savęs pristatymas“, kurioje ieškojo gyvenimo 

aprašymo pavyzdžių paieškos sistemose, kūrė savo dokumentus, kuriuose įterpė lenteles, 

nuotraukas, įrašė duomenis apie save, atliko lentelių ir nuotraukų formatavimą ir baigę 

užduotis įrašė dokumentus PDF formatu. 

 

 

 

https://mokymai.vipt.lt/sites/default/files/inline-files/1-priedas.Skaitmeniniu-nuotrauku-apdorojimas-ir-saugus-dalijimasis_0.pdf
https://mokymai.vipt.lt/sites/default/files/inline-files/1-priedas.Skaitmeniniu-nuotrauku-apdorojimas-ir-saugus-dalijimasis_0.pdf
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Projekto „Prisijungusi Lietuva“ nuotoliniai mokymai 

Prasidėjus karantinui vyko nuotolinio skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems: 

„Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“, „Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su 

kitais“, „Pristatymų rengimas“, „Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“, „Skaičiuoklė darbui ir 

namams“, „Būkime saugūs internete!“, „Būk aktyvus, unikalus ir verslus!“, „Sumaniau apsipirkime ir 

atsiskaitykime internetu“. 

Nuotoliniai mokymai ,,Viešosios paslaugos internetu“ Iš viso apmokyti 95 dalyviai.  

E. skautės Trakų viešojoje bibliotekoje 

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos 1 c ir 2 a klasių gimnazistės, e. skautės Akvilė ir Rytė 

ėmėsi kilnios veiklos – padėti vyresnio amžiaus žmonėms tobulinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius 

ir naudotis išmaniaisiais įrenginiais. Skautės supažindino bibliotekos kursų dalyvius, kaip naudotis 

socialiniais tinklais, internetine prekyba, elektronine bankininkyste, kaip virtualiai keliauti po 

žymiausius muziejus ir meno galerijas, užsisakyti transporto bilietus internetu, išsamiai paaiškino, 

kaip saugiai naršyti internete.  

 

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ tiesioginių transliacijų ciklai  

 Sausio 22 d. vyko transliacija apie elektroninio pristatymo sistemą. Lietuvos pašto, akcinės 

bendrovės atstovės Jolita Paulavičienė ir Irena Juknevič bibliotekų lankytojams paaiškino, 

kaip naudotis „E. pristatymas“ svetaine: užsisakyti, persiųsti, išsiųsti pašto siuntas internetu. 

 Vasario 11 d. internetinės transliacijos „Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“ metu banko 

specialistai pasidalino patarimais, kad netaptume patikliomis sukčių aukomis internete.  

 Vasario 12 d. „E. Ignitis“ specialistai suteikė išsamią informaciją, kaip naudotis savitarnos 

svetaine, deklaruoti ir apmokėti sąskaitas už komunalines paslaugas. 

 Vasario 13 d. organizuotos „Saugesnio interneto savaitės“ metu vyko dokumentinio filmo 

„Interneto valytojai“ peržiūra, kurią pasiūlė asociacija „Langas į ateitį“. 

 

Transliacijų ciklas „Senjorų dienos internete“ spalio 19–22 d.: 

 19 d. „E. sveikata: judėkime ir sau padėkime“; 

 20 d. „E. laisvalaikis: stebėkime ir kurkime“;  

 21 d. „E. paslaugos: patogiai ir saugiai“;  

 22 d. „E. saugumas: draugaukime ir neapsigaukime“;  

 23 d. „E. sodas: planuokime virtualiai, sodinkime realiai“. 

Spalio 19–23 d. projekto „Prisijungusi Lietuva“ tiesioginių transliacijų ciklo „Senjorų dienos 

internete 2020“ renginiuose dalyvavo 69 dalyviai. 

Duomenų bazės  

2020 m. Trakų viešojoje bibliotekoje buvo parengti 8 duomenų bazių pristatymai, vienas iš jų 

– Onuškio bibliotekoje, kuriuose dalyvavo 62 lankytojai.  

Vartotojai naudojosi ir susipažino su 2 užsienio ir 1 lietuviška duomenų baze. 
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 Infolex – teisinė duomenų bazė, kurioje talpinami teisės aktai, teismų nutartys, sprendimai, 

Europos Teisingumo Teismo dokumentai, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai. 

 EBSCO Publishing publikuoja visateksčius elektroninius žinynus, socialinių ir humanitarinių 

mokslų, medicinos, sveikatos, švietimo, verslo ir ekonomikos žurnalus, elektroninius 

laikraščius. 

 NAXOS Music Library pateikia klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės 

populiariosios, roko muzikos įrašus. Duomenų bazėje talpinama kompozitorių ir atlikėjų 

biografijos, muzikos terminų žodynai ir kita informacija. 

 

Duomenų bazių vartotojų statistika 

2020 metais Infolex teisinės duomenų bazės informacija naudojosi 626 lankytojai, NAXOS 

Music Library – 573 ir EBSCO Publishing – 586. Prisijungimų aktyvumą lėmė informacijos 

viešinimas ir galimybė prisijungti nuotoliniu būdu. 

Elektroninių duomenų bazių reklaminė informacija patalpinta Trakų rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos e. svetainėje, kurioje galite išsamiai sužinoti, kaip pasinaudoti TVB 

prenumeruojamomis elektroninėmis duomenų bazėmis.  

Tarpbibliotekinis aptarnavimas 

 2020 m. tarpbibliotekiniu abonementu pasinaudojo 1 vartotojas. Iš viso buvo išsiųsta kitoms 

bibliotekoms 16 užsakymų ir gauta 11 dokumentų. Gauti 5 neigiami atsakymai, kadangi užsakymo 

metu vienetiniai egzemplioriai jau buvo išduoti. Ši paslauga nėra labai populiari, kadangi Vilniuje 

studijuojantiems asmenims patogiau imti knygas tiesiogiai. 

 

Mokamos paslaugos 

 

Trakų SVB teikia mokamas paslaugas, remiantis patvirtintu Trakų rajono savivaldybės 

tarybos 2020-05-28 sprendimu Nr. S1E-109. Vartotojai moka už skaitytojo pažymėjimo įsigijimą, 

dokumentų švietimą, spausdinimą spalvotu ir nespalvotu spausdintuvais, skenavimą, dokumentų 

įrišimą, dokumentų laminavimą, teksto surinkimą, bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymą, 

dokumentų atsiuntimą iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ir tarptautinį tarpbibliotekinį 

abonementą. Už laiku negrąžintus dokumentus imami delspinigiai. Teikiamos nuomos paslaugos: 

salės, multimedijos įrangos, kino įrangos su aptarnavimu. 

Kaime biblioteka dažniausiai yra vienintelė vieta, kurioje gyventojai turi galimybę spausdinti 

ar kopijuoti dokumentus. Per 2020 m. SVB iš viso padaryta 16 010 kopijų vartotojams, iš jų 

fotokopijų popieriuje – 5 576 lapai.  

Iš viso per 2020 m. spec. lėšų surinkta 2 500 Eur. 

 

Nemokamos paslaugos 

 

Trakų SVB taip pat teikia ir nemokamas paslaugas: spaudinių išdavimas į namus ne ilgiau 

kaip vienam mėnesiui; naudojimasis periodika ir retais spaudiniais skaityklose, garsinių ir Brailio 

raštu knygų išdavimas akliesiems ir silpnaregiams; spaudinių pristatymas į namus neįgaliesiems; 
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galimybė naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu ir kitomis informacijos priemonėmis; darbas 

kompiuteriu su prieiga prie interneto, kompiuterinio raštingumo kursai. 

V. RENGINIAI 

Trakų SVB savo veiklas aktyviai vykdė visus metus – tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu 

virtualioje erdvėje.  

2020 m. buvo suorganizuoti 792 masiniai renginiai (2019 m. – 789), iš jų 179 renginiai – 

virtualioje erdvėje. Iš viso renginiuose lankėsi 9 752 lankytojai (2019 m. – 13 152).  

*Priedas. Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 m. renginiai - 107 psl. 

 

 

Renginiai ir jų lankytojai 

Renginių 

skaičius  

Kompleksiniai 

renginiai 

Žodiniai  

renginiai 

Vaizdiniai  

renginiai 

 

Lankytojų 

skaičius 

SVB 792 318 158 316 9 752 

VB 180 95 29 56 4 320 

Miesto filialuose 219 120 27 72 2 147 

Kaimo filialuose 393 103 102 188 3 285 

Iš jų – 398 renginiai buvo skirti vaikams (2019 m. – 413), kuriuose apsilankė 5 059 lankytojai vaikai 

(2019 m. – 6 154).  

 

 

Renginiai vaikams ir jų lankytojai 

Renginių 

skaičius  

Kompleksiniai 

renginiai 

Žodiniai  

renginiai 

Vaizdiniai  

renginiai 

 

Lankytojų 

skaičius 

SVB 398 171 91 136 5 059 

VB 89 40 15 34 2 039 

Miesto filialuose 116 68 19 29 1 165 

Kaimo filialuose 193 63 57 73 1 855 

 

Visi 2020 m. organizuoti renginiai skirti projektui „Trakai – Lietuvos kultūros sostinė 2020“.  

 2020 m. įvairiomis darbo formomis ir priemonėmis minėjome svarbias Lietuvai datas: 

Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio, Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, UNESCO 

Pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Ateitininkų, Eugenijos Šimkūnaitės metus. 

 Vyko renginiai, skirti Trakų viešosios bibliotekos 80-mečiui paminėti. 

 Dalyvavome Nacionalinės Lietuvos bibliotekų ir Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiuose, 

Metų knygos rinkimų ir „Knygų Kalėdų“ akcijose, vasaros skaitymo varžytuvėse „Skaitymo iššūkis“, 

organizavome tradicinius literatų vakarus, Nacionalinį diktantą ir Nacionalinę viktoriną bibliotekoje. 

Taip pat tradiciškai organizavome susipažinimo su biblioteka ekskursijas pradinukams ir 

darželinukams, edukacinius užsiėmimus ir kūrybines dirbtuves vaikams. Bibliotekos renginiais 

paminėjome Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16, 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11, Gedulo ir vilties dieną – Birželio 14, 

Mindaugo karūnavimo dieną – Liepos 6, Juodojo kaspino dieną – Rugpjūčio 23, Tarptautinę vaikų 



15 
 

gynimo dieną, Pasaulinę Žemės dieną, Pasaulinę gyvūnų globos dieną, Saugaus interneto dieną, 

Europos dieną, Pyragų dieną. Rengėme parodas valstybinėms šventėms ir įžymioms datoms, žymių 

žmonių bei rašytojų jubiliejams paminėti.  

 Vyko teminės bei meno parodos: keramikos darbų, tapybos, fotografijos, knygų ir kt. 

Organizavome knygų pristatymus, susitikimus su rašytojais, knygų leidėjais, menininkais, žymiais 

kraštiečiais, teisininkais, politikais, Lietuvai nusipelniusiais žmonėmis, įvairių akcijų dalyviais.  

Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje buvo vykdoma neformaliojo švietimo 

programa „Kūrybiškumo saviraiškos studija“. Studija vykdo dvi pakraipas: teatro saviraišką ir 

kūrybines dirbtuves. Studijos veiklos plėtėsi – buvo įkurtos vaikų grupės Lentvario, Rūdiškių, 

Aukštadvario, Senųjų Trakų filialuose.  

2020 m. reikšmingiausias įvykis – Trakų viešosios bibliotekos 80 m. įkūrimo šventė, kurios 

metu buvo pristatyta visuomenei knyga „80 žingsnių iki šiandien“. 2020 m. kovo 19 d. Trakų viešoji 

biblioteka minėjo garbingą jubiliejų – aštuonis dešimtmečius meilės bei atsidavimo knygoms ir 

skaitytojams. Bibliotekos direktorės D. Banevičienės iniciatyva buvo išleista knyga apie biblioteką 

„80 žingsnių iki šiandien“, kuri ir buvo pristatyta visuomenei šventės metu.  

Tradiciškai 2020-uosius pradėjome pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 

13-ajai – Laisvės gynėjų dienai paminėti. Biblioteka kartu su visa Lietuva dešimčiai minučių 

languose uždegė vienybės ir atminties žvakutes. Nuo 11 val. bibliotekoje skambėjo „Mūsų Laisvės 

dainos“, ekrane buvo demonstruojama Sausio 13-osios įvykių dokumentika, sausio mėnesio 

fragmentai. 

Šiais metais įvyko 13-asis (pavasarį) ir 14-asis (rudenį) „Auksinio proto“ sezonai, kurie kvietė 

kiekvieną antradienį praleisti smagiai lavinant protą, juose dalyvavo visos senbuvių komandos, 

nusprendusios tęsti intelektines kovas. Žaidimuose rungėsi keturios komandos: „Protorius“, 

„Titnaginiai kirvukai“, „Išmanieji protai“ bei „Pozityvūs Trakai“.  

Tradiciškai buvo rašomas 13-asis Nacionalinis diktantas, kuris buvo transliuojamas per LRT 

radiją ir portale LRT.lt, jo tekstą skaitė LRT televizijos laidų vedėjas Marijus Žiedas. Šių metų 

diktanto teksto „Milinė“ autorė – prozininkė, publicistė ir poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė 

Birutė Jonuškaitė.  

 Minint LR Seimo paskelbtus Tautodailės metus, Trakų VB rengė etnografinių-edukacinių 

renginių ciklą „Lietuviškų tradicijų skrynelė“.  

 Minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį – Trakų viešoji biblioteka pristatė ir 

parodė Felikso Rozinerio apsakymo motyvais 2019 m. režisieriaus Raimundo Banionio sukurtą 

juostą „Purpurinis rūkas“. 

Toliau buvo vykdomas Trakų viešosios bibliotekos kino vakarų projektas „Migruojantis kinas 

2020“ – viešoji biblioteka ir 2020 m. vasarą visus gero kino mylėtojus džiugo kino vakarais po 

žvaigždėtu dangumi. Žiūrovų laukė 11 turiningų vakarų. Buvo rodomi pripažinti kino kritikų, pelnę 

prestižinių apdovanojimų įvairiuose tarptautiniuose kino festivaliuose, turintys išliekamąją meninę 

vertę filmai. Žiūrovai antrus metus iš eilės galėjo džiaugtis puikiu ir paveikiu „Kino pavasario“ 

repertuaru. Kino seansai vyko ne tik kiemelyje prie Trakų viešosios bibliotekos, bet ir rajone: 

Aukštadvaryje bei Paluknyje. 

 Balandžio paskutinę savaitę tradiciškai minėjome jubiliejinę – XX-ąją – Nacionalinę Lietuvos 

bibliotekų savaitę „Kaip pasikeitėme per 20 metų?“. Pakvietėme skaitytojus dar kartą pasižiūrėti 

transliaciją, skirtą bibliotekų savaitės atidarymui, kurioje sveikinimus siuntė Lietuvos Respublikos 

Prezidentas Gitanas Nausėda bei kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas. Šio gražaus jubiliejaus 
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proga Trakų viešoji biblioteka sulaukė gražių sveikinimų ir palinkėjimų, kuriuos galima buvo stebėti 

„Videovitrinos“ rubrikoje „Mes su Jumis“. Mus sveikino: Trakų rajono savivaldybės merė Edita 

Rudelienė, Trakų istorijos muziejaus direktorė Alvyga Zmejevskienė, bibliotekos bičiulė ir skaitytoja 

Jadvyga Lisevičiūtė, Trakų rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Vilkauskas, „AP galerijos“ 

vadovė Vilma Jankienė, trakietis, bibliotekos skaitytojas ir rėmėjas Antanas Ulčinas, Trakų kultūros 

rūmų direktorius Edvard Keizik kartu su visu kolektyvu. Taip pat pirmą savaitės dieną startavo 

rubrika „Pažintis su Trakų viešąja biblioteka: kokie mes buvome“, kurioje galima buvo peržiūrėti 

bibliotekos įsimintinas akimirkas, renginius, edukacijas. 

Bibliotekoje viešėjo Vilniaus universiteto biblioteka, kuri pristatė rankraščių ir senų spaudinių 

parodą „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje: Trakai“. 2020 m. 450 metų jubiliejų švenčianti 

VU biblioteka aplankė 15 Lietuvos miestų ir miestelių. Trakai buvo pirmoji šio projekto stotelė. Šis 

Trakams skirtas renginys – Vilniaus universiteto bibliotekos jau šeštus metus tęsiamo projekto 

„Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“ dalis. Projekto tikslas – VU bibliotekoje saugomo 

regionų kultūros paveldo vertybių, turinčių išskirtinę svarbą Lietuvos ir jos kultūros istorijai, 

pristatymas, atskleidimas, aktualizavimas. Parodoje buvo pateikiami Lietuvos istorijai ir kultūrai 

reikšmingi dokumentai, tarp kurių ir šaltiniai, susiję su Trakų miesto ir krašto praeitimi. 

Liepos mėn. vyko informacinio terminalo „Pažink Ameriką!“ atidarymo ceremonija. 

Dalyvavo JAV ambasadorius Lietuvoje Robert S. Gilchrist, Viešųjų ryšių skyriaus vadovė Sara 

Stealy, Amerikos informacijos centro direktorius Saulius Montvila ir kiti ambasados atstovai. Šiais 

metais pirmasis infoterminalo pristatymas mūsų šalyje įvyko būtent Lietuvos kultūros sostinėje – 

Trakuose, Trakų viešojoje bibliotekoje. 

Vyko kilnojamosios bibliotekėlės „Austrijos šalityra ir kultūra“ parodos pristatymas. Vilniaus 

apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Austrų literatūros skaityklos darbuotojos 

Karmela Rudaitienė ir Inga Bartkuvienė pristatė kilnojamąją bibliotekėlę „Austrijos šalityra“. 

Renginio dalyviai klausėsi viešnių pasakojimų apie Austrijos istoriją, meną, literatūrą, turizmą bei 

gamtą, vartė bibliotekėlėje esančius leidinius, klausėsi tiroliečių liaudies dainų. Skaitytojai turėjo 

galimybę pasiskolinti sudominusius leidinius. 

Vyko susitikimas su politologais Linu Kojala ir Vladimiru Laučiumi, kurie pasidalijo 

įžvalgomis apie svarbiausius šiandien kylančius klausimus, Europos Sąjungos reikšmę Lietuvos 

gyvenimui, ekonomikai, piliečių lūkesčius. Susitikime buvo aptarti aktualūs klausimai apie 

pandemiją, migracijos problemas ES, šiuo metu Europoje kylančias problemas. Politologai taip pat 

atsakė į renginio dalyvių klausimus. 

Tradiciškai metus užbaigėme kalėdinių-naujametinių puokščių paroda-konkursu. Šiais metais 

dėl pandemijos ir karantino negalima buvo organizuoti parodos bibliotekoje, todėl dalyviai buvo 

kviečiami kurti puokštes iš įvairių patvarių medžiagų, kad puokštes būtų galima eksponuoti lauke. 

Parodoje dalyvavo atstovai iš Trakų suaugusių mokymo centro, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, 

Trakų vaikų bibliotekos „Kūrybiškumo saviraiškos studijos“, Trakų neįgaliųjų užimtumo centro, o 

taip pat pavieniai asmenys. Gražiausių puokščių autoriai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis. 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

Visa informacija apie Trakų viešosios bibliotekos paslaugas ir veiklą skelbiama bibliotekos 

interneto svetainėje www.trakubiblioteka.lt. 

Informacija apie bibliotekos veiklą, renginius taip pat buvo talpinama Trakų rajono 

savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt, Lietuvos bibliotekų portalo svetainėje 

http://www.trakubiblioteka.lt/
http://www.trakai.lt/
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www.bibliotekos.lt, respublikinėse e. svetainėse: www.delfi.lt, www.regionunaujienos.lt, 

www.manokrastas.lt, www.etaplius.lt, socialiniuose tinklalapiuose www.blogspot.com, 

www.facebook.com, www.delfi.lt,http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/, respublikinėje ir 

rajoninėje spaudoje. 

 

Publikacijos spaudoje ir internete 

Iš viso parašyta straipsnių – 300, iš jų bibliotekos darbuotojų – 283, kitų – 17. 

Publikuota spaudoje –135 straipsniai: 

Rajono spaudoje – 39, iš jų bibliotekos darbuotojų – 29, kitų – 10; 

Respublikinėje spaudoje – 96, iš jų bibliotekos darbuotojų – 89, kitų – 7. 

Visi 283 bibliotekos darbuotojų straipsniai buvo publikuojami internetinėje erdvėje. 

 

VI. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 

Suaugusių vartotojų aptarnavimas kraštotyros tematika 

 2020 metais iš Trakų viešosios bibliotekos Suaugusių vartotojų skyriaus Kraštotyros fondo 

išduoti 2 006 vnt. dokumentų, iš kurių 1 490 buvo knygos. Per metus atsakyta į 119 kraštotyros 

užklausų. Bibliotekos lankytojai ieškojo informacijos įvairiomis, su Trakų kraštu susijusiomis 

temomis: krašto istorijos, kultūros, gamtos, architektūros. Taip pat ieškota informacijos apie žymius 

žmones, kraštiečių kūrybą ir kt.  

 Į Trakų viešąją biblioteką kreipėsi XXVII knygos mėgėjų draugija, kuri kvietė atsiųsti 

informacijos, straipsnių ar iliustracijų apie bibliotekos ekslibrisus ir taip prisidėti prie Metraščio VII 

tomo parengimo. Atsakant į užklausą, buvo nusiųstas 1984 m. sukurtas Trakų centrinės bibliotekos 

ekslibrisas.  

 Taip pat į biblioteką kreipėsi Signatarų klubas, kuris rengė knygą apie rinkimus į 

Aukščiausiąją Tarybą. Atsakant į užklausą, suteikta informacijos apie signataro Romualdo Rudzio 

dalyvavimą rinkimuose 1990 metais.  

2020 m. Trakų viešojoje bibliotekoje: 

 

 tęstas informacijos rinkimas ir saugojimas Trakų kraštui svarbiomis – istorijos, 

kultūros, politikos, turizmo ir kt. – temomis;  

 rinkta medžiaga apie žymius kraštiečius, kūrėjus, svarbius Trakų krašto įvykius, 

iniciatyvas, vykdytus projektus;  

 minint įsimintinus krašto ir Lietuvos įvykius, svarbias sukaktis, aktualizuota ir viešinta 

surinka medžiaga; 

 kraštotyros fondas pildytas naujais, aktualiais leidiniais.  

 

 2020 m. daug dėmesio skirta Trakų viešosios bibliotekos 80-mečiui. Šia proga buvo 

rengiamos virtualios ir literatūros parodos:  

 parodų ciklas „Trakų viešajai bibliotekai 80!“. Pirmoji ciklo dalis – kraštotyros-

literatūros bei virtuali parodos „Pirmieji Trakų viešosios bibliotekos žingsniai“; 

http://www.bibliotekos.lt/
http://www.trakietis.lt/
http://www.regionunaujienos.lt/
http://www.manokrastas.lt/
http://www.etaplius.lt/
http://www.blogspot.com/
http://www.facebook.com/
http://www.delfi.lt/
http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/
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 virtuali paroda apie mons. V. P. Rūką „Dievo malonės rasa nusileis į vaikų sielas“ iš 

rubrikos „Trakų viešosios bibliotekos 80-metį pasitikus. Susitikimai su ypatingais kraštiečiais 

Trakų viešojoje bibliotekoje“.  

 

Siekiant paminėti svarbius Trakų krašto įvykius, viešinti Trakų viešosios bibliotekos surinktą 

medžiagą, buvo rengiamos virtualios ir literatūros parodos:  

 literatūros paroda „2019 m. Trakų viešosios bibliotekos kraštotyros fondą papildę nauji bei 

dovanoti spaudiniai“; 

 parodų ciklo „Prasmė ir grožis Trakų krašto bibliotekų fonduose“ X dalis – „Tegul atmena 

visi, kad Lietuvoj ikšiol yra daugybė užslėptų kultūros turtų“ (V. Biržiška). Paroda skirta 

UNESCO Pasaulio paveldo metams Lietuvoje. Joje eksponuoti reti kraštiečių privačių 

bibliotekų spaudiniai;  

 virtuali paroda „Su Lietuvos vardu lūpose“, skirta G. Žagunio 29-osioms žūties metinėms;  

 virtuali paroda „Trakų kraštas architekto, dailininko Juozo Kamarausko darbuose“;  

 kraštotyros paroda „Trakai – Lietuvos kultūros sostinė 2020“.  

 

  Bendradarbiaujant su Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus biblioteka, pradėtos 

skaitmeninti retos, seno leidimo knygos. 2020 m. skaitmeninti pristatyta 11 knygų ir 1 rankraštis. 

Kraštotyros fondas 

Trakų SVB Kraštotyros fonde saugomos knygos, periodiniai leidiniai, aplankai, įvairūs 

archyvai, susiję su Trakų kraštu ir jo žmonėmis. 

2020 m. kraštotyros fondą papildė 27 leidiniai. Iš viso fondą sudaro 3 644 dokumentai. Per 

metus išduoti 2 006 dokumentai, iš kurių 1 490 yra knygos. 

2020 m. kraštotyros fondą papildė mons. Vytautas Pranciškus Rūkas, padovanojęs savo 

knygų kolekciją, kurią sudarė 40 leidinių. Kiekvienas leidinys pažymėtas monsinjoro antspaudu. 

Kraštietis Romualdas Tinfavičius bibliotekai dovanojo žurnalų „Tautinių bendrijų naujienos“. 

Dokumentai, papildę kraštotyros fondą 2020 metais: 

Halinos Kobeckaitės straipsnių rinktinė karaimikos tematika „Trakų žemėje“ 2011–2019 m. 

(CD). Rinkinį sudaro 2011–2019 m. laikraštyje „Trakų žemė“ išspausdinti dr. Halinos Kobeckaitės 

straipsniai karaimikos tema. Rinkinį sudarė Rasa Selickaitė; 

Trakų Dievo Motina – Lietuvos globėja, praeitis ir dabartis. Žemės ir laiko prakalbinimas 

(DVD). Kompaktinis diskas su mons. Vytauto Pranciškaus Rūko autografu; 

Resat Nuri Guntekin „Čiauškutė“. Žymaus turkų rašytojo romano veikėja – kilmingos 

Stambulo šeimos atstovė Feridė, pravarde Čalykušu, arba Čiauškutė, dėl nelaimingos meilės pabėga 

iš namų ir mokytojaudama atokiuose Turkijos azijinės dalies – Anatolijos – kaimuose ir miesteliuose 

patiria įvairiausių nuotykių. Knyga su vertėjos dr. H. Kobeckaitės autografu; 

Libertas Klimka „Užkopus į varpų bokštą“. Paveldosauginio pobūdžio leidinyje aprašomi 

vertingiausi istoriniai Lietuvos bažnyčių bokšto varpai ir su jais sujungti laikrodžiai. Knygoje rašoma 

apie Aukštadvario bažnyčią; 

Alfonsas Eidintas „Diplomatų šypsenos ir pokštai“. Parodomos juokingos diplomatijoje ir 

versle atsitinkančios situacijos. Knygoje minima kraštietė, ambasadorė dr. Halina Kobeckaitė; 
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Benjaminas Kondratas „Kūrėjų pėdsakais“. Knygoje aprašyti Trakų, Elektrėnų ir Birštono 

krašto kūrėjai. Leidinys su autoriaus autografu; 

Lina Leparskienė „Papasakoti Trakai“. Knyga išleista po dešimtmetį trukusių tyrimų, kurių 

metu užrašyti įvairių tautybių vietinių ir nevietinių trakiečių gyvenimo pasakojimai atvėrė savitą 

kasdienių Trakų pasaulį. Šis pasaulis skamba Vilnijos kraštui būdingomis kalbomis. Leidinys su 

autorės autografu; 

Ypatinga Lietuva. Keliaujame po Lietuvos saugomas teritorijas. Knygoje pateikiamos 5 

nacionalinių parkų, 30 regioninių parkų ir 6 rezervatų lankytinos vietos su maršrutų žymomis, 

žemėlapiais, GPS koordinatėmis ir trumpais kiekvieno objekto aprašymais. Knygoje rašoma apie 

Trakų istorinį nacionalinį parką; 

Daiva Dmuchovska, Vytautas Kandrotas „Kulinarinės kelionės: kulinarinių kelionių po 

Lietuvą vadovas“. Leidinyje pateikti gražiausių Lietuvos vietovių aprašymai, daugiau kaip 100 

tradicinių lietuviškų valgių aprašymų ir receptų. Knygoje minimas Aukštadvaris, Trakai, Užutrakis; 

Daktaras Jurgis Gediminas Rimdeika. Bibliografija apie J. G. Rimdeiką. Knyga su autoriaus 

autografu; 

„Karaimų padavimai ir legendos“. Knygoje pateiktas dalies A. Šišmano užrašytų karaimų 

legendų vertimas į lietuvių kalbą; 

Vytautas Vilkišius „Laisvės kibirkštėlė“. Kraštiečio, Tiltų kaime gyvenančio poeto eilėraščiai; 

Juozas Vercinkevičius „Mūsų Trakų žemė“. Kraštiečio, žurnalisto Juozo Vercinkevičiaus 

publicistikos rinktinė; 

Jonas Šėla „Savasties versmės“. Eilėraščių knyga. Yra eilėraščių, kuriuose minimas Vytautas 

Didysis; 

Jonas Laurinavičius „Dusmenų dzūkė“. Knyga apie kraštietės, dusmeniškės Onutės 

Trepuilaitės-Virginavičienės gyvenimą, visuomeninę veiklą, kūrybą. Knyga su autorės autografu; 

Andrius Navickas „Babelis“. Apysakų romanas, kurį autorius įvardija kaip egzistencialistinę 

provokaciją, kuri skaitytoją įvilioja į keistą Miestą, kuriame nėra nei vardų, nei pavadinimų, tik 

gausybė sniego. Knyga su autoriaus autografu; 

Lituanistinis sidabras Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose VII–XX a. vid. Trakų istorijos 

muziejaus leidinys; 

Seirijų lobis. Parodos katalogas, skirtas Seirijų sidabrinių daiktų lobiui. Trakų istorijos 

muziejaus leidinys; 

Trakų istorijos muziejui – 70. Leidinį sudaro 2009–2018 m. įsigytos ir dovanotos vertybės. 

Trakų istorijos muziejaus leidinys; 

Vilniaus krašto bažnyčios. Sauliaus Paukščio sakralinių paminklų fotografijų parodos 

katalogas, kuriame yra Trakų krašto bažnyčių nuotraukų. Trakų istorijos muziejaus leidinys; 

Augustinas Savickas „Kilmingieji“. Trakuose 2008–2012 m. gyvenusio dailininko parodos 

katalogas. Trakų istorijos muziejaus leidinys; 

Šventasis Florijonas. Parodos, 2017 m. atidarytos Trakų Salos pilyje, katalogas. Trakų 

istorijos muziejaus leidinys; 

Marytė Marcinkevičiūtė „Valtys mažos, greičiai – dideli“. Lietuvos baidarių ir kanojų 

irklavimo istorija. Knygoje minimi Trakai, kraštiečiai, yra jų nuotraukų; 

Pranas Kniūkšta „Vilniaus kraštas ir lietuvių kalba“. Knyga apie Vilniaus ir Vilniaus krašto 

gamtą, gyventojus, visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Knygoje minimi Trakų krašto miestai; 
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Vievio miesto bibliotekos istorijos puslapiai 1940–2000. Vievio miesto bibliotekos istorija. 

Knygoje minima Trakų centrinė biblioteka; 

Juozapas Miglinas „Pažinimo skonis“. Kraštiečio Juozapo Miglino kūrybos knyga. 

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka „80 žingsnių iki šiandien“. Trakų viešosios 

bibliotekos istorija nuo įsikūrimo iki šių dienų. Knyga su autografais.  

Minint įstaigos aštuoniasdešimtmetį, išleista bibliotekos istorija „80 žingsnių 

iki šiandien“. Knyga yra pirmas bandymas viešai apžvelgti ir apibendrinti 

bibliotekos istoriją. Tai aštuoniasdešimt Trakų viešosios bibliotekos 

gyvavimo akimirkų, kurios parašytos pasitelkus iki šiol neskelbtą bibliotekos 

metraščių, kronikų archyvą, ataskaitas, buvusių ir esamų darbuotojų 

pasakojimus. Knygoje laikomasi nuoseklaus, chronologinio įvykių pateikimo. 

Leidinį sudarė: Danguolė Banevičienė, Rasa Selickaitė, Loreta Maliužinaitė, 

Edita Kairaitienė, Julija Pulokienė, Jolanta Abucevičienė. Kraštotyros fonde saugomas knygos 

egzempliorius su Trakų rajono savivaldybės merės Editos Rudelienės, Trakų rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos direktorės Danguolės Banevičienės, aktorės Vaivos Mainelytės, monsinjoro 

Vytauto Pranciškaus Rūko, dr. Halinos Kobeckaitės, signataro Bronislavo Genzelio autografais. 

Kraštotyros darbai 

2020 m. Trakų SVB fondas pasipildė 26 kraštotyros darbais. Iš viso jų yra 556. 

Kraštotyros fondą papildė 4 aplankai: 

 „Covid-19, karantinas Lietuvoje ir Trakų rajone“; 

 „Trakai – Lietuvos kultūros sostinė 2020“; 

 „2020 m. Seimo rinkimai. Trakų-Vievio rinkimų apygarda“; 

 „Trakų viešajai bibliotekai – 80“. 

Taip pat buvo parengta: kompaktinis diskas „Halinos Kobeckaitės publikacijų rinktinė 

karaimikos tematika“, kuriame sukaupti 2011–2019 m. laikraštyje „Trakų žemė“ spausdinti dr. H. 

Kobeckaitės straipsniai; 2020 m. Trakų viešosios bibliotekos kronika. 

2020 m. informacija apie Trakų kraštą ir kraštiečius buvo pildoma internetinė svetainė 

„Vilnijos vartai“, skirta Vilniaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. 

Parengtos dvi biogramos apie nusipelniusius Trakų krašto žmones – Augustiną Savicką ir Danguolę 

Banevičienę; atnaujinta informacija apie Trakų miesto bibliotekas; papildytas Kunigaikščio Vytauto 

Didžiojo nominacija apdovanotų asmenų sąrašas.  

Libis PĮ diegimas 

 

2020 m. biblioteka ir toliau tęsė LIBIS diegimą, kurdama knygų ir analizikos elektroninius 

katalogus. Iš viso 2021 metų pradžioje elektroniniame kataloge yra 114 881 bibliografinis įrašas. 

2020 m. buvo tęsiamas ir analizinio katalogo kūrimas, 2021 m. pradžioje yra 37 192 bibliografiniai 

įrašai. Iš jų rajoninių laikraščių („Galvės“ ir „Trakų žemės“) 28 425 bibliografiniai įrašai. Per 2020 

m. elektroninis katalogas pasipildė 3 686 bibliografiniais įrašais, iš jų 1 423 – rajoninių laikraščių.  

Trakų VB Suaugusių vartotojų skyriaus bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge 

– 91,8 . 
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Visi VB filialai jau yra susikūrę savo elektroninius katalogus. O nuo 2017 metų startavo 

Skaitytojų aptarnavimo posistemis Lentvario miesto filiale ir Trakų VB Vaikų literatūros skyriuje. 

2018 m. – Rūdiškių miesto filiale, 2019 m. – Aukštadvario ir Paluknio kaimų filialuose. 

 

Katalogų sistema 

Trakų SVB darbuotojai nuolat pildo elektroninį LIBIS katalogą. Nuo 2017 m. pradžios, 

bibliotekos direktoriaus įsakymu, yra nutraukiamas kortelinio katalogo pildymas, pildomos tik 

kraštotyros kartotekos. 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

2020 m. iš viso gauta 13 263 bibliografinės užklausos, atsakyta į 12 786 užklausas (2019 m. – 

7 742).  

 

 

Informacinės užklausos 

Iš viso 

gauta 

Iš jų el. 

priemonėmis 

Iš viso 

įvykdyta 

SVB 13 263 5 881 12 786 

VB 2 414 1 066 2 069 

Miesto filialuose 4 036 2 179 4 036 

Kaimo filialuose 6 813 2 636 6 681 

 

Užklausų skaičius, lyginant su 2019 m., žymiai išaugo, nes karantino laikotarpiu skaitytojai 

buvo neįleidžiami į fondus. Knygas jiems, iš anksto užsakius, parinko bibliotekos darbuotojos. 

Daugiausia gauta adresinių užklausų.  

Atsakant į užklausas buvo naudojamasi knygomis, periodika, enciklopedijomis, žinynais, 

internetu, elektroninėmis duomenų bazėmis. 

 

VII. METODINĖ IR PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

 Trakų SVB buvo organizuojami seminarai, pasitarimai, praktiniai mokymai, gerosios patirties 

pasidalijimai, skirti profesionalumui ugdyti. Dauguma jų įvyko nuotoliniu būdu. 

 Trakų SVB darbuotojai dalyvavo Regiono bibliotekų tarybos posėdyje, kuris vyko Vilniaus 

apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekoje. Posėdžio metu buvo pasidalinta gerąja darbo patirtimi 

dirbant karantino sąlygomis, aptartos svarbiausios bibliotekininkų aktualijos.  

 Direktorė D. Banevičienė ir pavaduotoja J. Abucevičienė dalyvavo projekto „Prisijungusi 

Lietuva“ diskusijoje. 

Trakų viešojoje bibliotekoje darbuotojams vyko šie mokymai: Trakų rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuro „Pirmosios pagalbos mokymai“, VšĮ Arvydo švietimo ir mokymo centro 

mokymai „Emocinė sveikata. Skubios pagalbos teikimas savižudybės rizikos situacijose“.  

2020 m. darbuotojai kėlė kvalifikaciją: 

 VšĮ „Trakų švietimo centro“ seminaruose: „Internetinis marketingas ir rinkodara“, „Viešasis 

kalbėjimas – svarbi sėkmingos veiklos dalis“; 
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 Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos organizuotuose mokymuose: 

„Autorių teisių pagrindai“, „Dokumentinis regiono paveldas: bibliotekų galimybės“, „Biblioterapijos 

mokymai“, konferencijoje „Kultūros paveldas ateičiai: atrask, dalinkis ir mokykis“, „Internetinis 

bendruomenių kraštotyros turinio kūrimas“, seminare „Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla – 

nuo politikos iki praktikos“; 

 Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos mokymuose: „Turinio skaitmeninimas ir 

metaduomenų kūrimas“, „Komunikacija: bibliotekų, muziejų ir e. paveldo viešinimas“;  

 UAB „Person Premier“ mokymuose: „Socialinės atsakomybės sritys, ataskaitos rengimo 

aspektai ir sklaida“, „Klientų aptarnavimas ir socialinė atsakomybė“;  

 UAB „Mokymų organizavimo grupės“ mokymuose „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir 

atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių 

priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti priešgaisrinės saugos mokymai“; 

 EBSCO organizuotuose mokymuose „How to find business magazines or journal articles 

related to the economic impact of COVID-19?“.  

 

Dalyvavo kvalifikacijos kėlimo nuotoliniuose seminaruose/ mokymuose: 

 Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos: „Andragogikos mokymosi 

programoje“ ir išklausė 4 temas: efektyvi komunikacija, suaugusiųjų mokymo metodai, mokymų 

programos rengimo principai ir tikslinės auditorijos; mokymuose: „Komunikacija socialiniuose 

tinkluose“, „Elektroninės paslaugos bibliotekoje“, „Kompiuterinis raštingumas pažengusiems“, 

„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalinkis turiniu internete: dokumentų kūrimas internetu ir 

dalijimasis su kitais“; 

 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros 

departamento organizuotame nuotoliniame seminare „Kaip sudominti paauglį knyga?“, „Vaikų ir 

paauglių literatūra: tarp stabilumo ir kismo“, „Komunikacija: bibliotekų, muziejų ir e. paveldo 

viešinimas“; 

 VšĮ „Trakų švietimo centras“ nuotoliniuose mokymuose: „Asmeniniai finansai: kaip juos 

valdyti atsakingai?“, „Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių nauda“, „Kaupimas pensijai: ką būtina 

žinoti apie pensijos kaupimo produktus?“, „Draudimas: ką būtina žinoti apie draudimo produktus?“, 

„Darbo pajamų apmokestinimas. Papildomi būdai užsidirbti ir gautų pajamų apmokestinimas“; 

 „Prisijungusi Lietuva“ nuotoliniuose mokymuose: „Inžinerijos paketo įrangos praktinio 

panaudojimo galimybės“; 

 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro nuotoliniuose mokymuose: „Neformaliojo 

vaikų švietimo programų adaptavimas nuotoliniam darbui“; 

 Administracijos darbuotojų asociacijos nuotoliniuose mokymuose: „Viešųjų pirkimų įstatymo 

praktinis taikymas – naujovės, aktualijos, geroji praktika“; 

 Dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“ organizuojamuose skaitmeninio raštingumo mokymuose: „Kompiuterinis raštingumas 

pažengusiems“, „Planuokime laisvalaikį internetu“, „Būkime saugūs internete“; 

 Lankėsi Vilniaus knygų mugėje. Išvykos tikslas – susitikti su rašytojais, publicistais, vertėjais, 

leidėjais, atlikėjais, susipažinti su naujai išleistais leidiniais, knygomis, pasisemti naujų idėjų veiklų 

rengimui. 
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Iš viso kvalifikaciją kėlė 39 darbuotojai, 196 kartus. Iš jų: 

 LBD Vilniaus apsk. 

A. Mickevičiaus 

viešojoje 

bibliotekoje 

VšĮ „Trakų 

švietimo 

centro“ 

mokymuose 

Kitose 

mokymo 

įstaigose 

Nuotoliniuose 

mokymuose 

 

VB 

darbuotojai 

6 11 1 16 18 

Miesto filialų 

darbuotojai 

6 2 0 2 38 

Kaimo filialų 

darbuotojai 

9 1 0 25 61 

 

 Viešoji biblioteka, būdama metodinio darbo centru rajone, vykdė šias funkcijas:  

2020 metais į bibliotekos filialus buvo išvykta 55 kartus;  

Pagal numatytą veiklos planą vyko 9 patikrinimai padaliniuose, iš jų: 

 Bražuolės, Bijūnų, Dusmenų, Grendavės, Onuškio ir kt. kaimų filialuose atlikti veiklos 

patikrinimai, kurių metu tikrinta: veiklos apskaita, dokumentų tvarkymas, gyventojų 

bibliotekinio aptarnavimo organizavimas, darbas su spaudinių ir kitų bibliotekinių dokumentų 

fondais, inf. sistemos organizavimas, darbas su skolininkais. 

 Spaudinių ir kitų bibliotekinių dokumentų fondo patikrinimai: Vaikų literatūros skyriuje, 

Lentvario, Bijūnų ir Onuškio filialuose. 

 

Darbuotojų kaita  

 Keičiantis darbo pobūdžiui, modernizuojant paslaugas, priimti ir apmokyti 5 nauji 

darbuotojai. 

Projektinė veikla 

2020 m. SVB vykdė 4 Kultūros rėmimo fondo dalinai finansuojamus projektus (8 500 Eur.) 

Projektas „TRIO: dailė+muzika+poezija“ (tęstinis) suteikė galimybę gyventojams susipažinti ir 

prisiliesti prie profesionalaus meno, plėsti kūrybiškumą bei kultūrinį aktyvumą.  

Projektas „Migruojantis kinas 2020“ (tęstinis) suteikė galimybę įvairaus amžiaus gyventojų 

grupėms susipažinti su naujausiais, šiuolaikiškais, pripažintais kino kritikų, pelniusiais prestižinių 

apdovanojimų, turinčiais išliekamąją meninę vertę filmais.  

Edukacinė programa „BLYKSTĖ 2020“ (tęstinis) pagyvino veiklą vaikų ir jaunimo edukacijos 

srityje, padėjo atrasti gabių vaikų, skatino jaunuosius meno kūrėjus domėtis menine fotografija, 

užtikrino prasmingą jaunimo laisvalaikio užimtumą.  

Projekto „Knygos, kuriančios pasaulius“ metu vyko kūrybinio rašymo dirbtuvės, iliustracijų 

parodos, susitikimai, vertimų edukacija, spektaklio pasirodymas. Projektas pagyvino ir papildė 

bibliotekos veiklas, įkvėpti ir paskatinti projekte dalyvavusių autorių, vaikai labiau susidomėjo knygų 

iliustracijomis, vertimu, skaitymu.  

Trakų rajono savivaldybės dalinai finansuojami kultūriniai renginiai/projektai: 

 Trakų viešosios bibliotekos knygos „80 žingsnių iki šiandien“ parengimas ir išleidimas. 

Tikslas – viešai apžvelgti, apibendrinti, prisiminti bibliotekos istoriją; atskleisti bibliotekos 
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reikšmingumą ir reikalingumą visuomenės gyvenime; pažymėti Trakų viešosios bibliotekos 

80-metį; dalyvauti projekto „Trakai – Lietuvos kultūros sostinė“ veikloje; 

 Rūdiškių „Senjorų klubas bibliotekoje – TAIP“. Sveika gyvensena, edukacijos, susitikimai, 

rankdarbiai, diskusijos prie arbatos puodelio, laisvalaikio praleidimas ir kt.; 

 Išvyka ir edukacija „Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos“. Tikslas – supažindinti vietos 

jaunąją kartą su žydų gyvenimu Lietuvoje, jų kultūra ir indėliu į bendrąją Lietuvos istoriją, 

žymaus Vilniaus Gaono veiklomis, žydų tautos genocidu Lietuvoje;  

 Edukacinis užsiėmimas „Ebru menas ir terapija“. Tikslas – supažindinti dalyvius su nauja 

meno technika, skatinti kūrybiškumą, mažinti jaunimo kultūrinę atskirtį, pritraukti kultūrines 

veiklas į biblioteką ir kaimo vietoves;  

 Kūrybinės fraktalų piešimo dirbtuvės „Nusipiešk gyvenimą, kokį nori“. Jogos mokytojos ir 

fraktalų piešimo metodo Lietuvoje populiarintojos Brigitos Paulauskienės knygos apie 

fraktalų piešimą pristatymas ir kūrybinis fraktalų piešimas. 

 Pažintinės-praktinės edukacijos „Metų laikai“. Tikslas – užimti vaikus, formuoti teigiamas 

gyvenimo nuostatas, ugdyti smalsumą, kūrybiškumą, skatinti būti pozityviais ir aktyviais;  

 Kauno „Varlytės“ teatras su spektakliu „Kur gyventi gera?“ Tikslas – plėsti vaikų akiratį, 

mažinti socialinę atskirtį, supažindinti vaikus su menine veikla;  

 Susitikimas su Valkininkų krašto rašytoja Eugenija Strazdiene, rašytojos knygos „Atmintys“ 

pristatymas, skirtas Tautodailės metams paminėti;  

 Iššūkis „Vasara su knyga“. Akcijos, susitikimai, edukacijos; 

 Literatūrinė popietė „Noriu pasakos“. Susitikimas su rašytoja Neringa Tik (Sirtautienė) ir jos 

išleistų pasakų knygų ir dalininko iliustracijų pristatymas;  

 Animuotos pasakų kūrimo dirbtuvėlės su dailininku ir rašytoju Pauliumi Juodišiumi bei 

naujausios autoriaus knygos pristatymas „Man nereikia tūkstančio varpelių“. Tikslas – 

skatinti vaikus nebijoti fantazuoti, o savo svajones ir kūrybiškumą išreikšti įvairiomis 

formomis; 

 Knygų Kalėdų renginiai, akcija „Knygų Kalėdos“, kurią inicijavo ir toliau globoja Prezidentė 

Dalia Grybauskaitė. Kvietimas – dalintis skaitymo džiaugsmu ir dovanoti knygas 

bibliotekoms bei vaikų dienos centrams; 

 Kalėdiniai-naujametiniai renginiai: kalėdinių-naujametinių puokščių paroda-konkursas, 

susitikimas su rašytoju Vainiumi Baku, japoniškų kalėdinių žaislų kimekomi gamyba, 

kalėdinių muilo burbulų gamyba ir kt. Dauguma jų įvyko nuotoliniu būdu. 

 

Dalyvavo kituose projektuose 

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

skaitmeninė bendruomenė“, „Metų knygos rinkimai 2019“, „Nenuobodžiauk!“, „Atsakingas 

skaitytojas“, „Skaitymo iššūkis“, „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų 

turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“. 

Trakų SVB dalyvauja Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos kraštotyrinės 

veiklos projekte „Vilnijos vartai“. 2020 m. VB pateikė Trakų rajono savivaldybės Kunigaikščio 

Vytauto Didžiojo nominantų 2019 m. sąrašą, dvi biogramas: Augustinas Savickas, Danguolė 

Banevičienė, papildė ir atnaujino informaciją apie Trakų rajono / miesto bibliotekas. Nuo 2017 metų 
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atsirado galimybė talpinti šioje svetainėje reklaminę informaciją apie viešojoje bibliotekoje ir jos 

filialuose veikiančias kraštotyrines parodas. Šis darbas buvo tęsiamas ir 2020 m.  

Vykdė Trakų rajono savivaldybės finansuojamas veiklas: 

 Neformalusis vaikų švietimas „Kūrybiškumo saviraiškos studija“; 

 Vasaros dienos stovykla „BŪK: besidomintis, unikalus ir kūrybiškas!“. 

 

VIII. PERSONALAS 

 

Darbuotojų skaičius: 

Ataskaitiniais metais SVB dirbo 45 darbuotojai, iš jų profesionalių bibliotekininkų – 36. 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: 

 Aukštasis – 33; 

 Aukštesnysis – 8; 

 Kita – 4. 

 

 

Darbuotojų veiklos 

efektyvumo rodikliai 

2020 m. 2019 m. 

Vartotojų sk.  

vienam bibliotekininkui 
245 250 

Lankytojų sk.  

vienam bibliotekininkui 
3 718 4 468 

Dokumentų išduotis  

vienam bibliotekininkui 
8 245 9 111 

 

IX. MATERIALINĖ BAZĖ 

 Trakų viešosios bibliotekos Suaugusių vartotojų skyriuje sukurtos jaukios erdvės skaitytojų 

patogumui. Visur sustatyti šiuolaikiški baldai, naujos, patogios lentynos. 2020 m. skyrius pasipildė 4 

naujomis, moderniomis kėdėmis. 

 Vaikų literatūros skyriaus patalpos erdvios, suremontuotos. Nupirktos naujos sukamos kėdės, 

kompiuteris darbuotojams, nauji stalai skaitytojams.  

 Lentvario ir Rūdiškių filialai modernūs, šiuolaikiškai įrengtos vidaus erdvės, suskirstytos 

funkcinėmis zonomis – mediateka, žaidimų kampas, technologijų, susitikimų, užsiėmimų zonos. 

Nauji baldai, inventorius ir įranga. Abu filialai pritaikyti turintiems judėjimo negalią ir senyvo 

amžiaus lankytojams. 

 Aukštadvario, Dusmenų, Grendavės, Onuškio ir Rykantų filialų patalpos atnaujintos, 

suremontuotos, nupirkti nauji baldai. 

 Krosnimis apšildomi: Bijūnų, Bražuolės, Paluknio, Šklėrių kaimo filialai. Bražuolės kaimo 

filialas neturi sanitarinių mazgų, Šventininkų kaimo filialo sanitariniai mazgai yra lauke. Šiuose ir 

Čižiūnų filiale būtinas patalpų remontas, baldų atnaujinimas.  
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 Daugelis bibliotekų nepritaikytos socialinės atskirties grupių vartotojams: siauri praėjimai tarp 

knygų lentynų, prie įėjimų trūksta pakilimų (pandusų), trūksta specialios įrangos. Trakų viešosios 

bibliotekos Suaugusių vartotojų aptarnavimo sk., Vaikų literatūros sk., Tiltų ir Rykantų filialai 

įsikūrę antrame pastatų aukšte – kad žmonės, turintys judėjimo negalią, ir senyvo amžiaus lankytojai 

galėtų naudotis jų teikiamomis paslaugomis, reikalingi liftai.  

Vykdant projektą „Prisijungusi Lietuva“ atnaujinta elektroninė technika. 

Bendras Trakų SVB patalpų plotas 2020 m. – 3 121 kv. m (2019 m. 2 418 kv. m), naudingas 

plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 2 548 kv. m. Lentynų, užimančių visą fondą – 4 073 m, 

lentynų, užimančių atvirus fondus – 3 900 m.  

 

 2020 m. iš rajono biudžeto gauta 661 780, 00 Eur (2019 m. – 660 840, 00 Eur). 

Iš rajono biudžeto buvo gauta 
661 780 Eur 

Iš jų: 

Darbo užmokestis 608 232 

Soc. draudimo įmokos 8 780 

Likusios panaudotos lėšos 44768 

Komunalinės paslaugos 6 300 

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 6 500 

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 2 000 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 23 600 

Komandiruočių išlaidos 55 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 1500 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 113 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 3 000 

Darbdavių socialinė parama pinigais 1 700 

 

Pajamos ir išlaidos: 

Iš viso 2020 m. Trakų SVB išlaidos – 805 324 Eur, iš jų: 

Papildomai iš kitų šaltinių gauta 143 544 Eur, iš jų:  

 Fizinių, juridinių asmenų parama – 3 156 Eur; 

 Fondų komplektavimui iš Kultūros ministerijos – 55 635 Eur; 

 Kultūros rėmimo fondo, ES komisijos Lietuvoje, Trakų rajono savivaldybės finansuota 

projektų už 32 901 Eur; 

 Lentvario filialo įrengimui – 48 339,50 Eur; 

 Už mokamas paslaugas – 2 500 Eur; 

 Kitos išlaidos 1 012,50 Eur. 

 

 

 


