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I. BENDROJI DALIS 

2020 metų Vilniaus rajono bibliotekų pagrindiniai uždaviniai: 

• dalyvauti formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bei tobulinant LIBIS; 

• plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą; 

• skatinti skaitymą, ieškoti naujų formų, bendradarbiaujant su mokyklomis ir kitomis 

įstaigomis; 

• teikti pagalbą mokymosi procesui; 

• skleisti informaciją Vilniaus rajono gyventojams, užtikrinti prieigą prie informacijos 

šaltinių visiems gyventojų sluoksniams, atsižvelgti į daugianacionalinę rajono 

gyventojų sudėtį; 

• ugdyti gyventojų informacinius gebėjimus sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti 

skaitmeninių kompetencijų ugdymo procese; 

• prisidėti prie neformaliojo suaugusiųjų švietimo; 

• skatinti ir ugdyti darbuotojų profesionalumą ir darbo motyvaciją. 

II.BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

1. Bibliotekų skaičius: 

Iš viso: .................................................................................... 43 

Centrinė biblioteka ...................................................................1 

Miesto struktūriniai padaliniai................................................. .2 

Iš jų: vaikų struktūrinis padalinis.............................................1 

Kaimo struktūriniai padaliniai.................................................40 

2. Vidutinis nuotolis tarp filialų 

Vilniaus rajonas yra vienas didžiausių ir gražiausių Lietuvoje, užima 2129 km2 plotą. Pagal 

Lietuvos kaimo gyventojų tankumą, Vilniaus rajone – gyvena 49,3 žmonių viename kvadratiniame 

kilometre. Tankiau apgyvendintos šalia Vilniaus miesto esančios vietovės: Nemėžio (242 žm/km2), 

Rudaminos 154 žm/km2), Pagirių (86 žm/km2), Avižienių (262 žm/km2), Zujūnų (124 žm/km2)  

seniūnijos. Labiau nutolusiose vietovėse tankumas kinta (Buivydžiai 9 žm/km2, Rukainių seniūnijoje – 

19 žm/km2, Sužionių –12 žm/km2 Nemenčinės miesto seniūnijoje gyventojų tankumas–1362 žm/km2. 

Vilniaus rajono plotas užima 3,26 proc. Lietuvos  bei 21,9 proc. Vilniaus apskrities teritorijos 

ploto. Vilniaus rajone gyvena 106 957 gyventojai (VĮ Registrų centro Gyventojų registro 

departamento 2020 m. sausio 1 d. duomenimis). Vilniaus rajono savivaldybė pasižymi marga tautine 

gyventojų sudėtimi: 52,1 % visų gyventojų yra lenkai, 32,5 % – lietuviai. Likusią dalį sudaro rusai – 

8%, baltarusiai – 4,2 % bei kitų tautybių gyventojai (ukrainiečiai, totoriai, žydai).  
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Rajone yra vienas miestas – Nemenčinė (5 193 

gyventojai), ir 4 miesteliai – Bezdonys, Maišiagala, 

Mickūnai, Šumskas. Rajonas yra suskirstytas į 23 

seniūnijas. Didžiausias miestas – Nemenčinė. 

Didžiausios gyvenvietės – Skaidiškės, Rudamina, 

Pagiriai, Nemėžis, Valčiūnai, Kalveliai, Juodšiliai, 

Avižieniai, Maišiagala. Rajone yra 1163 kaimų ir 

miestelių, kurių dauguma yra Nemenčinės seniūnijos 

teritorijoje (114) ir Paberžės seniūnijoje (132). 

Kaimuose gyvenančių gyventojų skaičius Vilniaus 

rajone siekia 95 proc. savivaldybės gyventojų  

Vilniaus rajone yra 23 seniūnijos – Avižienių, 

Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, 

Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės   miesto, Nemenčinės, 

Nemėžio, Paberžės, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų, Zujūnų. 

Vidutiniškai vienai seniūnijai tenka 92,5 km2 .  

Avižienių seniūnijos teritorija užima 4660 ha žemės plotą. Seniūnijos teritorijoje yra 27 kaimai. 

Didžiausi iš jų yra: Avižieniai – 2401 gyventojų, Riešės – 1707 gyventojai, Bukiškio – 1068 

gyventojai. Gyvena 12 957 gyventojai, seniūnijoje nėra bibliotekų, gyventojai negali naudotis 

bibliotekų paslaugomis.  

Didžiausias gyventojų skaičius Vilniaus rajono kaimuose yra fiksuojamas: Skaidiškių kaime 

(Nemėžio sen.) – 4278 gyventojai, Rudaminos kaime (Rudaminos sen.) – 3843 gyventojai bei Pagirių 

kaime (Pagirių sen.) – 3 432 gyventojai. 

Vilniaus rajone pensinio amžiaus asmenys sudaro 17,6 proc. nuo bendro rajono gyventojų 

skaičiaus. 

Vidutinis nuotolis tarp bibliotekų  nesikeitė, vidutiniškai – 7 km. Vidutiniškai vienai bibliotekai 

tenka  52 km2 teritorijos. 

Vilniaus rajonas etniškai margiausias Lietuvos rajonas. Šio krašto gyventojai pasižymi 

svetingumu, nuoširdumu, savitumu – turintys ypatingas daugiakultūrines tradicijas, kurias rūpestingai 

puoselėja.  
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 2020 metų gyventojų skaičiaus analizė sudaryta remiantis VĮ Registrų centro 

duomenimis 2021 m. sausio 1 dienai 

 

3. Tinklo pokyčiai 

Vilniaus rajono bibliotekų tinklas nesikeitė. Bibliotekų tinklo prieinamumo koeficientas 2444 

gyventojas vienai rajono bibliotekai. Bibliotekų tinklo tankumas 1000 gyventojų – 0,40 bibliotekos.  

4. Nestacionarinės bibliotekos 

Knygnešių skaičius 

(lyginamoji analizė su 2019 m.) 

 Knygnešiai Skirt 

umas 

Aptarnauta 

vartotojų 

Skirt 

umas 

Išduotis Skirt 

umas 

2019m 2020m 2019m 2020m 2019m 2020m 

Centrinė biblioteka 14 14 0 19 23 4 200 289 89 

Nemenčinės miesto 

struktūrinis padalinys 

8 7 -1 10 9 -1 141 284 143 

Nemenčinės miesto 

vaikų struktūrinis 

padalinys 

13 13 0 20 20 0 400 385 -15 

Kaimo struktūriniai 

padaliniai 

140 147 7 203 251 48 3199 3281 82 

Iš viso: 175 181 6 252 303 51 3940 4239 299 

Vienas knygnešys vidutiniškai aptarnavo 1,6 skaitytojus, išnešė 23 spaudinius. Iš viso buvo 

aptarnauta 303 vartotojų, t.y. 3,6%  nuo bendro vartotojų skaičiaus. Išduota 4239 egz. spaudinių, t. y. 

3,4 % nuo bendro spaudinių išdavimo. 

Knygnešystės būdu spaudinių išduotis labai priklauso nuo knygnešių aktyvumo (knygnešiais, 

dažniausiai, tampa skaitytojai vaikai) ir bibliotekininkų pastangų parinkti, pasiūlyti spaudinius. 
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5. Neįgalinčių asmenų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas namuose 

Bibliotekų veikloje išsiskiria labai svarbi darbo kryptis – neįgaliųjų ir senyvo amžiaus 

gyventojų aptarnavimas. Bibliotekų darbuotojai, turėdami informaciją apie jų aptarnaujamame 

mikrorajone gyvenančius asmenis su įvairia negalia, taip pat apie vienišus ir senyvo amžiaus žmones, 

lankosi namuose, bendrauja su jais asmeniškai, telefonu. Bibliotekos padeda šiems žmonėms 

integruotis į visuomenę, stengiasi, kad skaitymas užimtų didelę dalį jų laiko, jie kviečiami į 

bibliotekas. Ataskaitiniais metais Vilniaus rajono bibliotekos aptarnavo 207 (pernai 127) vartotojus, iš 

jų 8 vaikus (pernai 7). 

Vilniaus rajone 65 metų ir vyresnių žmonių tarp visų rajono gyventojų apie 12 proc.  

Vilniaus rajone gyvena apie 15 % nuo bendro gyventojų skaičiaus senyvo (nuo 65 m.) amžiaus 

žmonių. Bibliotekų paslaugomis naudojasi 1045 (pernai 1053) vartotojų, tai sudaro 7 % nuo bendro 

senyvo amžiaus gyventojų skaičiaus ir 12 % nuo bendro skaitytojų skaičiaus. Centrinėje bibliotekoje 

skaito 49 (pernai 64) senyvo amžiaus vartotojai. Senyvo amžiaus gyventojų skaičius didėja, bet 

skaitytojų mažėja. Šie skaitytojai dažnai turi judėjimo, regėjimo  problemų, todėl jiems biblioteka 

tampa nepasiekiama.  

6. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos struktūra 

 Pareigos Etatų 

skaičius 

Direktorius 1 

Direktoriaus pavaduotojas 1 

Vyriausiasis buhalteris 1 

Metodikos ir bibliotekų vadybos skyrius  

Vedėjas 1 

Metodininkas - vadybininkas 1 

Skaitytojų aptarnavimo skyrius  

Vedėjas 1 

Vyr. bibliotekininkas 3 

Automatizuotos sistemos specialistas  

Bibliografijos ir informacijos skyrius  

 Vedėjas 1 

Vyr. bibliografas 1 

Automatizuotos sistemos specialistas  

Komplektavimo, katalogavimo, tvarkymo ir automatizuotos 

bibliotekinės informacinės sistemos skyrius 

 

Vedėjas 1 

Automatizuotos bibliotekinės informacinės sistemos 

administratorius 

1 

Automatizuotos bibliotekinės informacinės sistemos specialistas 2 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 

Turto prižiūrėtojas 1 

Techninis darbuotojas 0,5 

Valytojas  1 

Vairuotojas 0,75 
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III. BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS IR 

BIBLIOTEKOS REKLAMA 

1. Vartotojų telkimas 

1.1. Rajono gyventojai ir gyventojų sutelkimo procentas  

Nors Lietuvoje gyventojų skaičius dėl gyventojų emigracijos nuolat mažėja, Vilniaus rajone 

pastebima priešinga tendencija. Gyventojų skaičiaus didėjimas yra sąlygojamas gyventojų migracijos 

iš miesto į rajoną. Gyventojų skaičiaus augimo tempas rajono kaimo vietovėse žymiai lenkia gyventojų 

skaičiaus augimo miesto vietovėse skaičių. 

(lyginamoji analizė su 2019 metais) 

 Gyventojų skaičius Skirtu 

mas 

Gyventojų sutelkimo 

procentas 

Skirtu 

mas 
2019m. 2020 m. 

2019 m. 2020 m. 

Centrinė biblioteka 6158 6285 127 17,5 15,2 -2,3 

Nemenčinės m.struktūrinis 

padalinys 

(be vaikų 0-15m.) 

4739 4144 -595 14,0 14,0  0 

Nemenčinės m. vaikų struktūrinis 

padalinys 

1121 1154 33 43,8 35,1 -8,7 

Kaimo struktūriniai padaliniai 93091 95374 2283 7,0 6,7 -0,3 

Iš viso: 105109 106957 1848 8,4 7,8 -0,6 

Didžioji dalis gyventojų – net 95 proc. – gyvena gyvenvietėse ir kaimuose. Jų rajone yra 1163 

kaimai. Didžioji kaimų dalis yra rajono Šiaurės ir Rytų dalyje, ypač vietovėse, kuriose sąlygos 

ūkininkauti mažiau palankios.  

1.2. Rajono gyventojų sudėtis 

64%

18%

18%

Gyventojų sudėtis pagal amžiaus 
grupes

Darbingo amžiaus asmenys

Vaikai iki 15 metų

Pensinio amžiaus asmenys

 

Vilniaus rajone gyvena  106957 gyventojas (VĮ Registrų centro Gyventojų registro 

departamento duomenimis). Vilniaus rajono savivaldybė pasižymi marga tautine gyventojų 

sudėtimi: 52,1 % visų gyventojų yra lenkai, 32,5 % – lietuviai. Likusią dalį sudaro rusai – 8%, 

baltarusiai – 4,2 % bei kitų tautybių gyventojai (ukrainiečiai, totoriai, žydai).  
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32,50%

52,10%

8%

4,20%
3,20%

Gyventojų sudėtis pagal tautybę

Lietuviai

Lenkai

 

1.3. Didžiausi ir mažiausi sutelkimo rodikliai kaimo struktūriniuose padaliniuose 

Mažiausi sutelkimo rodikliai kaimo struktūriniuose padaliniuose 

 

 

 

 

 

Didžiausi sutelkimo rodikliai kaimo struktūriniuose padaliniuose 

Eil. 

Nr. 

Kaimo 

struktūriniuose 

padaliniuose 

Sutelkimo 

procentas 

Gyventojų 

skaičius 

Skaitytojų skaičius 

1. Mažųjų Lygainių 76 123 94 

2. Sužionių 40 442 178 

3. Karvio 31 350 107 

4. Glitiškių 27 493 132 

Gyventojų sutelkimo procentas kaimo -  struktūriniuose padaliniuose 7,0 %, (pernai – 7,4%). 

Vilniaus rajono savivaldybė suskirstyta į 23 seniūnijas (2129,2 km2). Vidutiniškai vienai 

seniūnijai tenka  96,7 km2 , o vidutiniškai vienai bibliotekai - 50 km2 .  

Daugiausia gyventojų sutelkta seniūnijų centruose, pavyzdžiui Sužionių struktūrinis padalinys 

randasi seniūnijos centre, kur gyvena 442 gyventojai. Jie pagrindiniai bibliotekos lankytojai, todėl ir 

aptarnavimo procentas nemažas. Nemėžio, Bezdonių, Zujūnų, Skaidiškių, Galgių, Pagirių 

gyvenvietėse gyvena daug gyventojų, bet šios vietovės išsidėsčiusios aplink Vilniaus miestą, o 

gyventojai dirba arba mokosi mieste, taip pat naudojasi miesto bibliotekų paslaugomis. 

Gyventojų skaičius seniūnijose nevienodas:  

- mažiau nei 2000 gyventojų – 3 seniūnijos (dirba 4 struktūriniai padaliniai) 

- nuo 2001 iki 4000 gyventojų – 9 seniūnijos (dirba 20 struktūrinių padalinių) 

- daugiau nei 4000 gyventojų – 11 seniūnijų (dirba 19 struktūrinių padalinių). 

Eil. 

Nr. 

Kaimo 

struktūriniuose 

padaliniuose 

Sutelkimo 

procentas 

Gyventojų 

skaičius 

Skaitytojų skaičius 

1. Bezdonių 4 3225 140 

2. Skaidiškių 4 4133 166 

3. Zujūnų 4 7993 345 

4. Mickūnų 4 1550 69 

5. Nemėžio 5 3610 195 
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Avižienių seniūnijoje (9001 gyv.) nėra bibliotekų. Riešės gyvenvietėje gyvena 2500 gyventojai, 

taip pat nėra bibliotekos. Daugelyje vietovių galėtų būti įsteigti išdavimo punktai, bet nėra patalpų. 

Knygas  skaitytojams nuneša knygnešiai arba knyga lieka nepasiekiama. 

Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis vienai bibliotekai:  

• Nemenčinės miesto struktūriniams padaliniams – 2649(5298 gyv.) 

• Kaimo struktūriniams padaliniams – 2384 (95374 gyv.) 

• Viso – 2487 (106957gyv.) 

2. Vartotojų aptarnavimas 

2.1. Vartotojų skaičius  

 Vartotojai Skirtumas 

2020-2015 

m. 
2019 m. 2018 m. 2017 m. 2016 m. 2015 m. 

 

2020 m. 

Centrinė biblioteka 1080 1236 1380 1358 1263 961 -302 

Nemenčinės m. 

struktūrinis padainys 

665 715 705 771 788 582 -206 

Nemenčinės vaikų 

struktūrinis padainys 

491 512 526 510 435 406 -29 

Kaimo  struktūriniai 

padaliniai 

6558 6810 6730 6906 5835 6464 +629 

Iš viso: 8794 9273 9341 9545 8321 8413 +92 

Skirtumas (lyginamoji analizė 2020-2015 m.) 

 Vartotojai 

2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

Centrinė biblioteka +95 +22 -144 -156 -119 

Nemenčinės m. 

biblioteka 

-17 -66 +10 -50 -83 

Nemenčinės m.vaikų 

biblioteka 

+75 +10 +14 -21 -85 

Kaimo  struktūriniai 

padaliniai 

+1071 -176 +80 -252 -94 

Iš viso: +1224 -204 -68 -479 -381 

 

Vartotojų skaičius sumažėjo. Paskelbus karantiną rajono bibliotekos laikinai sustabdė fizinį 

lankytojų aptarnavimą ir visą dėmesį sutelkė į nuotolinių paslaugų teikimą. Šis sprendimas pasiteisino, 

lankytojai noriai naudojosi bibliotekų suteiktomis galimybėmis skaityti, mokytis ir prasmingai leisti 

laisvalaikį, o kai kurių paslaugų paklausa išaugo net keletą kartų. Aktyviausios vartotojų grupės yra 

vaikai, besimokantis jaunimas, bedarbiai, pensiinio amžiaus vartotojai. Jie dažniausiai lankosi 

bibliotekose ir perskaito įdomiausias ir geriausias knygas., dalyvauja renginiuose. 

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos vartotojų skaičius 2013-2020 metais 
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Vartotojų mažėjimo bibliotekose  priežastys: 

• daug rajono gyventojų dirba ir mokosi Vilniuje,  naudojasi  miesto bibliotekų 

paslaugomis; 

• mažėja gyventojų vaikų skaičius, moksleivių skaičius mokyklose; 

• jaunimas neturi laiko ir noro skaityti, mieliau informaciją suranda internete; 

• nepakankamas finansavimas spaudinių  fondams; 

• šalyje paskelbtas karantinas apribojo vartotojų lankymąsi bibliotekose. 

Vidutiniškai vienam struktūriniam padaliniui tenka 196 vartotojai, kaimo struktūriniam 

padaliniui – 162. 

2.2. Bibliotekų skaičius, kuriose yra: 

- iki 100 skaitytojų – 8 (19%) 

- 101-200 skaitytojų – 22(52%) 

- 201-300 skaitytojų – 6 (14%) 

- 301-400 skaitytojų – 3 (7%) 

- 401-500 skaitytojų – 1 (2%) 

- 500 ir daugiau skaitytojų – 2 (5%) 
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2.3. Vartotojų sudėtis 2020 m. 

 Vis

o 

 

 

Vartotojų sudėtis 

Tautinė Amžiaus grupės 

Lietuvių Lenkų Rusų Kitų  Mokslei- 

viai 

Pensinin-

kai 

Studentai Kiti 

Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % 

Centrinė 

biblioteka 
961 324 34 528 55 97 10 12 1 469 49 49 5 25 3 418 43 

Nemenčinės 

miesto 

struktūrinis 

padalinys 

582 220 38 274 47 66 11 22 4 0 0 158 27 43 7 381 65 

Nemenčinės 

miesto 

vaikų 

struktūrinis 

padalinys 

406 181 45 196 48 25 6 4 1 406 100 0 0 0 0 0 0 

Kaimo 

struktūrinia

ipadaliniai 

6464 2063 32 3754 58 483 7 164 3 
201

0 
31 838 13 172 3 

344

4 
53 

 8413 2788 33 4752 56 671 8 202 2 
288

5 
34 

104

5 
12 240 3 

424

3 
50 

 

2.4. Apsilankymų skaičius 

(lyginamoji analizė 2020-2015 m.) 

 Apsilankymų skaičius Skirtumas 

2020/2015m. 2020m. 2015m. 2016m. 2017m. 2018m. 2019m. 

Centrinė biblioteka 5700 8684 9530 10381 7873 8851 -2984 

Nemenčinės m. 

struktūrinis padalinys 

6306 10291 9623 9765 9528 8706 -3985 

Nemenčinės m.vaikų 

struktūrinis padalinys  

1691 

 

3217 

 

3596 3688 3756 3271 -1526 

Kaimo struktūriniai 

padaliniai 

43251 40177 53391 52416 50598 52145 3044 

Iš viso 56948 62369 76140 76250 71755 72973 -5421 

 

Skirtumas (lyginamoji analizė 2020-2015 m.) 

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

Centrinė biblioteka +846 +851 -2508 +978 -3151 

Nemenčinės m. 

struktūrinis padalinys 

-668 +142 -237 -822 -2400 

Nemenčinės m. vaikų 

struktūrinis padalinys 

+379 +92 +68 -485 -1580 

Kaimo struktūriniai 

padaliniai 

+13214 -975 -1818 -1547 -8994 

Iš viso +13771 +110 -4495 +1218 -16025 
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2.5. Lankomumas 

 2019 m. 2020 m. Skirtumas 

Centrinė biblioteka 8 6 -2 

Nemenčinės m. struktūrinis padalinys 13 11 -2 

Nemenčinės vaikų struktūrinis padalinys 6 4 -2 

Kaimo struktūriniai padaliniai 8 7 -1 

Bendras 8 7 -1 

Vidutiniškai vienai rajono bibliotekai tenka 1323 lankytojas, kaimo struktūriniuose 

padaliniuose – 1080. 

2.6. Išduotis 

2.6.1.  Išduotis iš viso (lyginamoji analizė 2020-2015 m.) 

 Išduotis Skirtumas 

2020/2015m. 2020 m. 2015 m. 2016 m. 2017m. 2018m. 2019m. 

Centrinė biblioteka 14238 17898 19454 18047 16238 16684  -3660 

Nemenčinės m. 

struktūrinis padalinys 

15683 22883 21540 19611 20438 20007 -7200 

Nemenčinės m. vaikų    

struktūrinis padalinys              

3136 6338 6889 6917 6824 6105 -3202 

Kaimo struktūriniai 

padaliniai 

88607 93286 109652 106219 111289 103037 -4679 

Iš viso 121664 140405 157535 150794 154789 145833 -18741 

2.6.2.  Skirtumas (lyginamoji analizė 2020-2015m.) 

 2016/2015

m. 

2017/2016m. 2018/2017m. 2019/2018 2020/2019 

Centrinė biblioteka +1556 -1407 -1809 +446 -2446 

Nemenčinės m. struktūrinis 

padalinys 

-1343 -1929 -827 -431 -4324 

Nemenčinės vaikų 

struktūrinis padalinys 

+551 +28 -93 -719 -2969 

Kaimo struktūriniai padaliniai +16366 -3433 +5070 -8252 -14430 

Iš viso +17130 -6741 +3995 -8956 -24169 

      

2.6.3. Išduotis iš viso (be periodinių leidinių) 

(lyginamoji analizė su 2019 m.) 

 Išduotis be periodikos Skirtumas 

2019m. 2020m. 

Centrinė biblioteka 11043 10999 -44 

Nemenčinės miesto struktūrinis padalinys 15593 14369 -1224 

Nemenčinės miesto vaikų struktūrinis 

padalinys 

6059 3111 -2948 

Kaimo struktūriniai padaliniai 87130 76979 -10151 

Iš viso 119825 105458 -14367 
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Spaudinių išduotis sumažėjo. Centrinėje bibliotekoje ataskaitiniais metais viso buvo išduota 

14238 egz. spaudinių, tame tarpe grožinės literatūros – 9509 egz. (67%), šakinės literatūros – 1490 

egz. (10 %), periodinių leidinių – 3239 egz. (23 %). Grožinė literatūra ir periodiniai leidiniai sudaro 90 

% visos išduoties. Kaimo struktūriniuose padaliniuose didžiausias grožinės literatūros išduoties 

procentas – 78 %, šakinės literatūros – 9 % ir periodinių leidinių – 13 %. Nemenčinės miesto 

struktūriniame padalinyje grožinės literatūros išdavimas – 69, šakinės literatūros išdavimas – 23 %, 

periodinių leidinių išdavimas – 8 %. Centrinės bibliotekos ir Nemenčinės miesto struktūriniame 

padalinyje šakinės literatūros fondai yra geresni, daugiau skaito jaunimo, studentų. Labai svarbią vietą 

užima periodiniai leidiniai. Jų įvairovė pritraukia daugiau lankytojų. Periodinių leidinių rajono 

bibliotekoms užsakoma mažai, trūksta lėšų.  

2.6.4. Grožinės literatūros išduotis (lyginamoji analizė su 2019 m.) 

 Grožinės literatūros išduotis Skirtumas 

2019 m. 2020m. 

Egz. % Egz. % Egz. % 

Centrinė biblioteka 9787 59 9509 67 -278 +8 

Nemenčinės m. struktūrinis padalinys 11984 60 10818 69 -1166 +9 

Nemenčinės m. vaikų struktūrinis 

padalinys 

5724 94 2863 91 -2861 -3 

Kaimo struktūriniai padaliniai 78041 76 69075 78 -8966 +2 

Iš viso 105536 72 92265 76 -13271 +4 

2.6.5. Šakinės literatūros išduotis 

(lyginamoji analizė su 2019 m.) 

 Šakinės literatūros išduotis Skirtumas 

2019 m. 2020m. 

Egz. % Egz. % Egz. % 

Centrinė biblioteka 1256 7 1490 10 234 +3 

Nemenčinės m. struktūrinis padalinys 3609 18 3551 23 -58 +5 

Nemenčinės m. vaikų struktūrinis padalinys 335 5 248 8 -87 +3 

Kaimo struktūriniai padaliniai 9089 9 7904 9 -1185 0 

Iš viso 14289 10 13193 11 -1096 +1 

2.6.6. Periodinių ir tęstinių leidinių išduotis (lyginamoji analizė su 2019m.) 

 Periodinių ir tęstinių leidinių išduotis Skirtumas 

2019 m. 2020 m. 

Egz. % Egz. % Egz. % 

Centrinė biblioteka 5641 34 3239 23 -2402 -11 

Nemenčinės m. struktūrinis padalinys  4414 22 1314 8 -3100 -14 

Nemenčinės m.vaikų struktūrinis padalinys 46 0,7 25 0,8 -21  0 

Kaimo struktūriniai padaliniai 15907 15 11628 13 -4279 -2  

Iš viso 26008 18 16206 13 -9802 -5 
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2.6.7. Išduotis kalbomis (su periodiniais leidiniais) 

 Lietuvių 

kalba 

Lenkų kalba Rusų kalba Kitų 

Egz. % Egz. % Egz. % Egz. % 

Centrinė biblioteka 10616 74 1305 9 2238 16 79 0,5 

Nemenčinės m. struktūrinis 

padalinys 

8239 52 2091 13 5299 34 54 0,3 

Nemenčinės m. vaikų 

struktūrinis padalinys 

2406 77 581 19 133 13 16 0,5 

Kaimo struktūriniai 

padaliniai 

44111 50 21602 24 22667 26 227 0,2 

Iš viso  65372 54 25579 21 30337 25 376 0,3 

Vilniaus rajonas – daugianacionalinis. Net 60 % Vilniaus rajono bibliotekų vartotojų lenkų 

tautybės, lietuvių – 28 % , rusų – 9% ir kitų – 3 %. Vyresnio amžiaus žmonės daugiausia skaito rusų 

kalba, jaunimas– lietuvių kalba. Rusų ir lenkų kalbomis išduodami spaudiniai sudaro 46 %.  

2.6.8. Išduotų dokumentų skaičiaus tenkantis vienam bibliotekininkui (aptarnaujančiam 

vartotojus) 

 – 2534 (skaičiuota 48 bibliotekininkams) egz., kaimo struktūriniuose padaliniuose – 2272 egz., 

Nemenčinės miesto struktūriniam padaliny – 7841 egz., Nemenčinės miesto vaikų struktūriniam 

padaliny – 1568, Centrinėje bibliotekoje –  2847 egz. (skaičiuota 5 bibliotekininkams). 

2.7. Skaitomumas 

(lyginamoji analizė su 2019m.) 

 2019 m. 2020 m. Skirtumas 

Centrinė biblioteka 15,4 14,8 -0,6 

Nemenčinės m. struktūrinis padalinys 30,0 27 -3 

Nemenčinės m. vaikų struktūrinis padalinys 12,4 8 -4,4 

Kaimo struktūriniai padaliniai 15,2 14 -1,2 

Bendras  16,5 14 -2,5 

3. TBA abonentų aptarnavimas 

Tarpbibliotekinis skolinimas  

 Išsiųsta užsakymų Skirtumas Gauta užsakymų Skirtuma

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

Centrinė biblioteka 0 0 0 0 0 0 

Kaimo struktūriniai padaliniai 68 125 57 68 125 57 

Sudervės  68 125 57 68 125 57 

Iš viso 68 125 57 68 125 57 

 Sudervės struktūrinio padalinio vartotojai skaitė Nacionalinės bibliotekos spaudinius. 

TBA paslaugomis gali naudotis visi vartotojai.  
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4. Renginiai 

4.1. Iš viso organizuota renginių   

 Iš viso                                    Tame tarpe 

Kompleksiniai  Žodiniai Vaizdiniai 

 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 

m. 

2019 

m. 

2020 m. 2019 m. 2020 m. 

Centrinė biblioteka 75 100 1 0 19 20 55 80 

Nemenčinės miesto 

struktūrinis 

padalinys 

49 36 1 1 2 2 46 33 

Nemenčinės vaikų 

struktūrinis 

padalinys 

32 23 1 0 3 4 28 19 

Kaimo struktūriniai 

padaliniai 

861 745 13 10 275 203 573 532 

Iš viso 1017 904 16 11 299 229 702 664 

Viso renginių ataskaitiniais metais buvo organizuota 904. Populiariausi vaizdiniai renginiai, jie 

sudaro 73 %  nuo bendro renginių skaičiaus. Kompleksinių renginių organizuota 11, žodinių – 229. 

Suaugusiems vartotojams organizuoti 532 renginiai. Didžiausią procentą visų organizuotų renginių 

sudarė parodos – 73 %. Žodiniuose renginiuose vidutiniškai dalyvavo 10 – 15 žmonių. Kompleksiniai 

renginiai organizuojami kartu su vietos bendruomene, mokykla, darželiu. Karantino metu daugelis 

renginių persikėlė į internetinę erdvę. 

Renginių dalyvių skaičius: 17650, iš jų vaikų – 8825. 

Parodomis atžymimos valstybinės, tautinės šventės, rašytojų jubiliejai. Daug kur organizuojami 

tradiciniai Kalėdiniai, Velykiniai, Joninių šventės renginiai. Rajono bibliotekose organizuotos 

pastoviai veikiančios parodos, rytmečiai, knygų aptarimai. Bibliotekininkės parinkdavo medžiagą 

renginiams mokyklose, pagal mokytojų užklausas. 

5.  Darbo valandos 

 Vidutiniškai viena rajono biblioteka vartotojus aptarnauja 255 darbo dienas. Kaimo 

struktūriniai padaliniai dirba penkias darbo dienas savaitėje: antradienį – šeštadienį, poilsio dienos: 

sekmadienis, pirmadienis. Centrinė ir Nemenčinės miesto struktūriniai padaliniai dirba šešias darbo 

dienas savaitėje, poilsio diena: sekmadienis. Kaimo struktūriniai padaliniai vartotojus aptarnauja nuo 

900-1745, Nemenčinės miesto struktūrinis padalinys –1130-2000, Nemenčinės miesto vaikų struktūrinis 

padalinys - 900-1745 ir Centrinė biblioteka - 800-1800. 

6. Mokamos paslaugos 

Bibliotekose nebuvo teikiamos mokamos paslaugos.  
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7. Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

Bibliotekos viešinimas – tai informacinė veikla, padedanti pristatyti visuomenei bibliotekos 

veiklas, siekis formuoti tikslingą visuomenės nuomonę apie šiuolaikinę biblioteką, atskleisti aktualias 

veiklas, populiarinti naujas paslaugas.  

Apie viešosios bibliotekos ir padalinių veiklą bei renginius informuota  rajono savivaldybės 

svetainėje https://www.vrsa.lt/ bei kituose internetiniuose šaltiniuose - www.youtube.com, 

https://www.facebook.com, http://l24.lt/,   https://www.rudaminosbendruomene.lt/ ir kt. 

7.1. Bibliotekos leidiniai 

Centrinėje bibliotekoje ir struktūriniuose padaliniuose rengiami kvietimai, programėlės 

renginių lankytojams. 2020 metais  Centrinė biblioteka minėjo veiklos 80-metį. Šiai datai paminėti 

buvo sukurtas vaizdo klipas <https://youtu.be/pkft4amD0aw>, išleistas informacinis leidinys 

„Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka / Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu 

Wileńskiego“, kuriame informacija pateikta lietuvių ir lenkų kalbomis. Paskelbta daugiau kaip 100 

straipsnių apie rajono bibliotekų veiklą. 

Centrinėje bibliotekoje ir struktūriniuose padaliniuose rengiami kvietimai, programėlės 

renginių lankytojams. 

7.2. Bibliotekos darbuotojų straipsniai. 103 

Respublikinėje spaudoje –2 

Vietinėje spaudoje –28 

Užsienio spaudoj .– 0 

Internetiniuose šaltiniuose – 73 

7.3. Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai, skirti bibliotekų veiklai. Iš viso:14 

Respublikinėje spaudoje – 0 

Vietinėje spaudoje – 2 

Užsienio spaudoje – 0 

Internetiniuose šaltiniuose – 12  

7.4. Internetinė svetainė: www.vrscb.lt 

Atnaujinta bibliotekos svetainė, tapo patrauklesnė ir patogesnė vartotojams 

2014 metais sukurta VRSCB paskyra socialiniame tinkle „Faceboke“, kur talpinama medžiaga 

ne tik apie VRSCB, bet ir kitų (pvz. LNB, AMB) biliotekų veiklą ir naujoves. Analogiškas paskyras 

tūri visi struktūriniai padaliniai: ambulatori 

Vilniaus rajono bibliotekininkai rūpindamiesi savo skaitytojais, vos buvo paskelbtas karantinas, 

ragino visus likti namuose. Todėl Centrinė biblioteka ir struktūriniai padaliniai organizavo daug įvairių 

konkursų, viktorinų, kuriuose žmonės galėjo dalyvauti neišeinant iš namų. 

https://www.vrsa.lt/
http://www.youtube.com/
https://www.facebook.com/
http://l24.lt/
https://www.rudaminosbendruomene.lt/
https://youtu.be/pkft4amD0aw
http://www.vrscb.lt/
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Pirmą kartą pasakų skaitymai ir konkursai iš įvairių Vilniaus krašto bibliotekų buvo 

transliuojami Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos „Facebook“ paskyroje. Penkias 

savaites bibliotekų darbuotojai skaitė pasakas lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. O norintieji dalyvavo 

konkursuose konkrečių pasakų tematika, siuntė savo rankdarbius, atsakinėjo į klausimus ir dalijosi 

mintimis tokiomis temomis kaip: kas yra tikra draugystė, gėris ir blogis. 

7.5. Vietinio radijo ar televizijos panaudojimas  

Centrinės bibliotekos istorija pristatyta LRT radijo eteryje: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000124667/santara-laida-lenku-kalba 

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos „Youtube“ kanalą prenumeravo 11 

vartotojų. Buvo 1700 video peržiūrų, žiūrėjimo laikas – 44,8 val. Tai nauja paslauga, sukurta 2020 m. 

7.6. Internetas 

Yra 143 kompiuterizuotų darbo vietų skirtų vartotojams: Nemenčinės miesto struktūriniam 

padaliny – 4, Centrinėje bibliotekoje – 5, Nemenčinės miesto vaikų struktūriniame padalinyje – 4 

kaimo struktūriniuose padaliniuose – 130. Iš viso seansų skaičius 19609. Centrinėje bibliotekoje – 

2006. Nemenčinės miesto struktūriniame padalinyje – 671, Nemenčinės miesto vaikų struktūriniame 

padalinyje – 66, Kaimo struktūriniuose padaliniuose – 16866. Interneto paslaugos teikiamos 

nemokamai.  

Bibliotekose teikiamos paslaugos: 

• Biuro paslaugos (kopijavimas, skanavimas, spausdinimas)  

• Vartotojų mokymas ir konsultavimas 

• Pagalba dirbant kompiuteriu 

• Prieiga prie interneto 

• Pagalba moksleiviams ieškant informacijos mokimosi tikslais 

• Gyventojų dalyvavimas įvairiose transliacijose 

Bibliotekose vyksta skaitmeninio raštingumo mokymai, konsultacijos kaip naudotis 

kompiuteriu, ieškoti informaciją internete.  

Populiarūs tapo Skaitmeninės savaitės renginiai. Skaitmeninė savaitė – visoje Europoje 

organizuojama kasmetinė skaitmeninės įtraukties ir skaitmeninių įgūdžių ugdymo akcija. Jos tikslas – 

paskatinti gyventojus atrasti technologijas, jų kuriamą naudą, pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis 

savo kasdienėje bei profesinėje veikloje. Tradiciškai paminėta Saugesnio interneto diena. Šios akcijos 

tikslas yra atkreipti visuomenės dėmesį į saugų elgesį internete, siekiant apsaugoti vaikus ir jaunimą 

nuo žalingo interneto turinio, skatinti visuomenę atsakingiau naudotis interneto technologijomis.. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000124667/santara-laida-lenku-kalba
https://www.youtube.com/user/nbiblioteka
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Moksleiviams teikiama pagalba renkant reikalingą informaciją namų darbams, referatams. 

Lankomiausios svetainės: www.speros.lt, www.mokslas.lt, www.tingiu.lt, www.nesimokau.lt 

,www.vikipėdija.lt. Jaunimas mėgsta bendrauti  įvairiuose socialiniuose tinkluose , noriai dalyvauja 

bibliotekų veiklose internetinėje erdvėje: viktorinos, apklausos, konkursai ir kt. 

Mažėja lankomumas, ypač jaunimo, nes dauguma turi namuose internetą. Dauguma vartotojų - 

tai vaikai iki 15m, kurie neturi namuose kompiuterių ir suaugusieji, kuriem reikalingos konsultacijos 

dirbant su kompiuteriu. Taip pat yra skaitytojų kurie mėgsta tiesiog naršyti internete. 

7.7. Gyventojų mokymai 

Pastoviai vyksta skaitmeninio raštingumo, individualus mokymai kaip naudotis kompiuteriu, 

informacijos paieškos internete. Lankytojai raginami aktyviai naudotis e-paslaugomis. Vis daugiau 

lankytojai apmoka sąskaitas internetu, pildo prašymus į sodrą dėl išmokų, registruojasi pas gydytoją, 

papildo telefono sąskaitą, perka prekes internetu.  

7.8. Interneto seansų skaičius 

(lyginamoji analizė su 2019 m.) 

 2019m. 2020m. Skirtumas 

Centrinė biblioteka 847 2006 +1159 

Nemenčinės m. struktūrinis padalinys 644 671 +27 

Nemenčinės m.vaikų struktūrinis padalinys 327 66 -261 

Kaimo struktūriniai padaliniai 13875 16866 +2991 

Iš viso 15693 19609 +3916 

Virtualių apsilankymų skaičius Centrinėje bibliotekoje – 722. Viso interneto vartotojų – 

2718, Centrinėje bibliotekoje – 14 Nemenčinės miesto struktūriniame padalinyje – 9, Nemenčinės 

miesto vaikų struktūriniame padalinyje – 12, kaimo struktūriniuose padaliniuose – 2683. Interneto 

vartotojų skaičius sumažėjo, nes bibliotekos karantino sąlygom neaptarnavo vartotojų skaityklose, taip 

pat vyko skaitmeninnio raštingumo mokymai pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“ 

http://www.mokslas.lt/
http://www.tingiu.lt/
http://www.nesimokau.lt/
http://www.vikipėdija.lt/
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IV. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

Skaitytojus vaikus aptarnauja Centrinė biblioteka, Nemenčinės miesto vaikų ir 40 kaimo 

struktūrinių  padalinių. Remiamasi Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo, statistikos departamento 

duomenimis, gautais duomenimis iš rajono mokyklų apie moksleivių skaičių, taip pat darbuotojų 

turimais duomenimis apie aptarnaujamą mikrorajoną. 

1. Vartotojų telkimas 

1.1. Gyventojų vaikų skaičius ir sutelkimo procentas 

 Gyventojų vaikų 

skaičius (0-15m) 

Vaikų sutelkimo 

procentas 

Centrinė biblioteka 1034 45 

Nemenčinės m. vaikų struktūrinis 

padalinys 

940 43 

Kaimo struktūriniai padaliniai 11769 17 

Iš viso 13743 21 

1.2. Didžiausi ir mažiausi sutelkimo rodikliai ir to priežastys, potencialių vartotojų rezervas ir 

galimybė juos sutelkti. 

Didžiausi sutelkimo rodikliai 

Struktūrinis 

padalinys 

Gyventojų vaikų Skaitytojų vaikų Aptarnavimo 

procentas 

Rukainių 87 84 96 

Bareikiškių 38 28 74 

Šumsko 138 71 51 

Mažųjų Lygainių 45 23 51 

Parudaminio 70 33 47 

Pagrindiniai bibliotekų skaitytojai yra moksleiviai iš tų mokyklų, kurios yra aptarnaujamame 

mikrorajone. Jeigu mokykla ir biblioteka yra netoli viena nuo kitos, tai paprastai moksleiviai-

pagrindiniai bibliotekos skaitytojai. 

Mažiausi sutelkimo rodikliai 

Struktūrinis 

padalinys 

Gyventojų vaikų Skaitytojų 

vaikų 

Aptarnavimo 

procentas 

Nemėžio 1601 75 5 

Skaidiškių  1200 64 5 

Bezdonių 512 33 6 

Juodšilių 735 54 7 

Bibliotekų darbuotojai pastebi, kad vaikai, ypač vyresni, mažiau skaito. Dažnai tik tiek, kiek 

užduoda mokytojai, naudojasi interneto paslaugomis. Bibliotekos gauna labai mažai vaikams skirtų  

periodinių leidinių. Norint išlaikyti savus skaitytojus ir pritraukti naujų, būtina gerinti materialinę bazę, 
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kelti individualaus darbo su skaitytojais kokybę, skirti didesnį dėmesį masiniam darbui – įdomūs, 

gražūs renginiai skatina moksleivių smalsumą, norą dažniau apsilankyti bibliotekoje. 

2. Vartotojų vaikų aptarnavimas  

(lyginamoji analizė 2019-2016 m.) 

 2020

m 

2016

m 

2017

m 

2018

m 

2019

m 

Skirtumas 

2020/19m. 

Skirtumas 

2020/16m. 

Skirtumas 

2020/17m. 

Skirtumas 

2020/2018 

Centrinė biblioteka 469 672 565 575 508 -39 -203 -96 -106 

Nemenčinės miesto 

vaikų struktūrinis 

padalinys 

406 510 526 512 491 -85 -104 -120 -106 

Kaimo struktūriniai 

padaliniai 

2010 2412 2433 2488 2217 -207 -402 -423 -478 

Iš viso 2885 3594 3524 3575 3216 -331 -709 -639 -690 

Skirtumas (lyginamoji analizė 2020-2016 m.) 

 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

Centrinė biblioteka -107 +10 -67 -39 

Nemenčinės vaikų struktūrinis padalinys +16 -14 -21 -85 

Kaimo struktūriniai padaliniai +31 +55 -271 -207 

Iš viso -70 +51 -359 -331 

2.1. Apsilankymų skaičius (lyginamoji analizė su 2019 m.) 

 2019 m. 2020m. Skirtumas 

Centrinė biblioteka 3056 2145 -911 

Nemenčinės vaikų struktūrinis padalinys 3271 1691 -1580 

Kaimo struktūriniai padaliniai 19056 13769 -5287 

Iš viso 25383 17605 -7778 

2.2. Lankomumas(lyginamoji analizė su 2019 m.) 

 2019 m. 2020m. Skirtumas 

Centrinė biblioteka 6,0 4,5 -1,5 

Nemenčinės miesto vaikų struktūrinis padalinys 6,6 4 -2,6 

Kaimo struktūriniai padaliniai 8,5 7 -1,5 

Iš viso 7,8 6 -1,8 

2.3. Išduotis vaikams 

2.3.1. Iš viso išduota dokumentų 

 (lyginamoji analizė su 2019 m.) 

 Išduotis viso Išduotis be periodikos 

2019 m. 2020 m. Skirtuma

s 

2019m. 2020m. Skirtumas 

Centrinė biblioteka 5597 5092 -505 4618 4767 149  
Nemenčinės miesto vaikų 

struktūrinis padalinys 

6105 3136 -2969 6059 3111 -2948 

Kaimo struktūriniai padaliniai 27597 21577 -6020 25695 20585 -5110 

Iš viso 39299 29805 -9494 36372 28463 -7909 
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2.3.2. Išduotis vaikams iš viso: 

(lyginamoji analizė 2020-2016m.) 

 2020m 2016m 2017m 2018m 2019m Skirtu

mas 

2020/16

m. 

Skirtu

mas 

2020/17

m. 

Skirtu

mas 

2020/18

m. 

Skirtu

mas 

2020/19 

Centrinė biblioteka 5092 5899 4445 5851 5597 -807 647 -759 -505 

Nemenčinės miesto 

vaikų struktūrinis 

padalinys 

3136 6889 6917 6824 6105 -3753 -3781 -3688 -2969 

Kaimo struktūriniai 

padaliniai 

21577 32567 31838 33477 27597 -10990 -10261 -11900 -6020 

Iš viso 29805 45355 43200 46152 39299 -15550 -13395 -16347 -9494 

2.3.3. Išduotis grožinės, šakinės literatūros ir periodinių leidinių 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodiniai leidiniai 

2019

m. 

2020

m. 

Išdu

ot. 

% 

Skirtu

mas 

2019

m. 

2020

m. 

Išduot

. % 

Skir

tum

as 

2019 

m. 

2020 

m. 

Išduot

.% 

Skirtu

mas 

Centrinė 

biblioteka 

4380 4406 86 26 238 361 5 123 979 325 6 -654 

Nemenčinė

s m.vaikų 

struktūrinis 

padalinys 

5724 2863 91 -2861 335 248 8 -87 46 25 0,8 -21 

Kaimo 

struktūrinia

i padaliniai 

2364

2 

1885

8 

87 -4784 2053 1727 8 -326 1902 992 4 -910 

Iš viso 3374

6 

2612

7 

88 -7619 2626 2336 8 -290 2927 1342 4 -1045 

Išduotis vaikams sudaro 24 % visos išduoties. Išduoties mažėjimo priežastys: skaitomiausios 

knygos laiku negrąžinamos, nes jas skaito šeimos nariai, draugai, trūkta programinės literatūros, nes 

vienu metu daugeliui reikia tos pačios knygos. 

Vaikai – daugiausiai skaito lietuvių (66%) ir lenkų (28%) kalbomis, rusų (5%) kalba – tik 

programinę literatūrą. Mažai užprenumeruota periodikos vaikams.  

2.3.4. Išduotis kalbomis vartotojams vaikams su periodiniais leidiniais 

 Viso Lietuvių 

kalba 

% Lenkų 

kalba 

% Rusų 

kalba 

% Kitų % 

Centrinė biblioteka 5092 3821 75 1058 20 179 4 34 0,6 

Nemenčinės miesto 

vaikų struktūrinis 

padalinys 

3136 2406 77 581 18 133 4 16 0,5 

Kaimo struktūriniai 

padaliniai 

21577 13554 63 6716 31 1244 6 63 0,2 

Iš viso 29805 19781 66 8355 28 1556 5 113 0,3 

Dauguma moksleivių skaito tik programinę literatūrą lenkų kalba, o populiariąją literatūrą 

mieliau skaito lietuvių kalba.  
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2.4. Skaitomumas 

(lyginamoji analizė su 2019 m.) 

 2019 m. 2020 m. Skirtumas 

Centrinė biblioteka 11 11 1 

Nemenčinės vaikų struktūrinis padalinys 12 8 -4 

Kaimo struktūriniai padaliniai 12 11 -1 

Iš viso 12 10 -2 

2.5. Renginiai 

 Viso 

 

Kompleksinia

i 

 

Žodiniai 

 

Vaizdiniai 

Centrinė biblioteka 27 0 3 24 

Nemenčinės vaikų struktūrinis padalinys 23 0 4 19 

Kaimo struktūriniai padaliniai 322 0 101 221 

Iš viso 372 0 108 264 

 Nuo bendro renginių skaičiaus renginiai vaikams sudaro 41%. Bibliotekose organizuota 

daugiau parodų. Pastebėta, kad vaikai mielai paima knygas iš parodų lentynų. O kartais vaikus 

pavilioja tiesiog labai įdomus pavadinimas ar reikšminga citata. Vaikų dalyvių skaičius renginiuose 

sudaro apie 50 %. 

2.6. Netradicinės darbo formos 

Organizuotos būrelių veiklos nėra. Vaikai dažniau lankosi bibliotekoje atostogų metu arba, kai 

daugiau turi laisvo laiko. Jiems patinka bendrauti su bibliotekininke, padėti klijuoti knygutes, 

patvarkyti fondus, nupiešti piešinėlių, padėti organizuoti renginius.  

Kalvelių struktūriniame padalinyje organizuotas pirštukinių lėlių teatras (pasakų herojai).  

Pieštukines lėles naudojamos per renginius,vaikų darželių vaikų apsilankymus, užsiėmimuose 

su vaikais, vasaros pasakų skaitymuose.  Taip pat, kartą per mėnesį, vyko būrelio ,,Darbščiosios 

rankos“ užsiėmimai, kurių metu dalyviai klijuodavo knygas, piešdavo piešinius, darydavo darbelius. 

Darbeliai eksponuojami bibliotekos parodose. Rajono bibliotekose skelbiamos akcijos: „Padovanok 

bibliotekai knygą“ „Sugrąžink knygą į biblioteką“, „Knygų mainų lentyna“ ir kt. Nuo birželio iki 

rugsėjo mėnesį bibliotekose organizuojami Vasaros skaitymai. 

Mažėja vaikų skaitytojų pagrindiniai rodikliai. Tam įtakos turi ne tik informacinės 

technologijos, bet ir kiti veiksmai: remonto darbai, spaudinių fondo patikrinimai, spaudinių fondo 

perdavimai, bibliotekoms trūksta naujų informacinių leidinių. Vaikai bibliotekoje ieško visų naujausių 

spaudinių parduodamų knygynuose, taip pat nori skaityti visus vaikiškus periodinius leidinius. 

Daugelyje bibliotekų nėra skaitytojams skirtų vietų. Jaukiose bibliotekose vaikai mielai praleidžia savo 

laisvalaikį. Taip pat šalyje paskelbtas karantinas apribojo lankymąsi bibliotekose. 
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3. Informacinis darbas 

Bibliotekose organizuojamos bibliografinės pamokėlės, kurių metų vaikai supažindinami su 

informacine literatūra. Aiškinama kaip naudotis fondais, katalogais, enciklopedijomis, duomenų 

bazėmis. 

Sudervės struktūriniame padalinyje organizuotos pamokėlės:-“Kaip teisingai skaityti knygą?“-

“Kaip naudotis knyga?“-“Kaip išsirinkti knygą?“-“Savarankiškas darbas su knyga“-“Elektroninis 

katalogas – kas tai?“ Tradicija tapo pirmokėlių “įšventinimas” į bibliotekos skaitytojus. Bibliotekų 

savaitės metu organizuojamos atvirų durų dienos. Aktyviausi skaitytojai šią dieną tampa 

“bibliotekininkais”. 

4. Fondo formavimas 

4.1. Iš viso gauta literatūros vaikams 

(lyginamoji analizė su 2019 m.) 

 Iš viso A grupė B grupė C grupė D grupė 

2019 2020 Skirtu-

mas 

2019 2020 Skirtu-

mas 

2019 2020 Skirtu-

mas 

2019 2020 Skirtu-

mas 

2019 2020 Skirtu-

mas 

Iš 

viso 

4169 8485 +4316 1119 2837 +1718 1864 3636 +1772 916 1589 -+673 270 423 +153 

4.2. Užprenumeruota periodikos pavadinimų vaikams:  

• Vilniaus rajono Centrinėje bibliotekoje: 2 (pernai  0) 

• Nemenčinės vaikų struktūriniam padaliny:  2 (0) 

• Kaimo struktūriniai padaliniai: 2 (0)  

• Bibliotekų, kurios gauna vaikišką periodiką skaičius: 40 (pernai 0).  

• Centrinėje bibliotekoje, vaikų lit. skyrius gavo 2(pernai 2) 

4.3. Bendradarbiavimas su mokyklų  bibliotekomis 

Kartu organizuojami masiniai renginiai, dalinamasi bibliotekinio darbo patirtimi 

V. INFORMACINIS IR KRAŠTOTYROS DARBAS 

1. Informacinė veikla 

1.1. LIBIS 

LIBIS įdiegta 2004 metais. Įdiegtos komplektavimo, katalogavimo, analizinės bibliografijos, paieškos 

(OPAC), darbo apskaitos, administravimo ir nuo 2008 m. – skaitytojų aptarnavimo moduliai. 

Atliekamas periodinių spaudinių registravimas. 

Nuo 2008 m. skaitytojų aptarnavimo skyriuje įdiegta vartotojų aptarnavimo posistemė. 

Kompiuterizuotai skaitytojus gali aptarnauti suaugusiųjų ir vaikų abonementai. Bibliotekose 
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vartotojams nemokamai išduodami elektroniniai skaitytojų bilietai, su kuriais galima skaityti ir kitose 

Lietuvos bibliotekose. 

1.2. Informacinis fondas 

Informacinių leidinių fondas komplektuojamas atsižvelgiant į vartotojų poreikius. 

Komplektuojama nacionalinė, įvairių mokslo šakų bibliografija, universalios ir specialios 

enciklopedijos, įvairių mokslo šakų žinynai, žodynai, vadovai, kartografiniai leidiniai. 

1.2.1. Informacinio fondo dydis: 

 2020 m. 

egz. 

2019 m. 

egz. 

Skirtumas 

egz. 

Centrinės biblioteka 734 821 - 87 

Nemenčinės m. struktūrinis padalinys 534 532 + 2 

Nemenčinės m. vaikų struktūrinis padalinys 200 520 - 320 

Kaimo  struktūriniai padaliniai 6382 6456 - 74 

Iš viso 7859 8429 - 461 

Vidutiniškai vienam kaimo struktūriniam padaliniui tenka 159 egz. informacinių leidinių. 

Centrinės bibliotekos informacinių leidinių fondas susideda iš 2-jų dalių: suaugusiems 

vartotojams ir vaikams. Informacinį fondą suaugusiems vartotojams sudaro oficialūs leidiniai (LR 

Konstitucija, kodeksai, įstatymų rinkiniai), bibliografinės priemonės, informaciniai leidiniai 

(enciklopedijos, žodynai, žinynai). Vaikų – bendrieji bei įvairių mokslo šakų informaciniai leidiniai. 

Vyresnių klasių skaitytojai gali naudotis informaciniu fondu suaugusiems. Šie leidiniai į namus 

neskolinami. 

2020 metais naujų informacinių leidinių negauta. Buvo nurašyta ir grąžinta į atvirą fondą 87 

egz. (87 pav.) spaudinių. 2021 metų pradžioje informacinį fondą sudarė 734 egz. (701pav.) spaudinių: 

t.t. suaugusiems vartotojams – 559 egz. (528 pav.) knygų ir  175 egz. (173 pav.) knygų vaikams. 

Visi informacinio fondo leidiniai el. kataloge žymimi ženklu „Inf“. Tai palengvina dokumentų 

paiešką. 

Centrinės bibliotekos Informacinį leidinių fondą papildo Duomenų bazės. 2020 metais 

bibliotekų vartotojai turėjo galimybę naudotis užsienio (EBSCO Publishing (8 duomenų bazių), Naxos 

Music Library) ir Lietuvos (Infolex) prenumeruojamomis bei laisvai prieinamomis duomenų 

bazėmis (Pvz. LIBIS, NBDB, E. Paveldas, . Įvyko trijų duomenų bazių pristatymai, kuriuose dalyvavo 

35 Rudaminos „Ryto“ gimnazijos vyresnių klasių moksleiviai. Informacija apie duomenų bazes buvo 

talpinama Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos svetainėje www.vrscb.lt skiltyje 

„Katalogai ir duomenų bazės“. Atsižvelgiant į neįprastą padėti Lietuvoje, prisijungimo 

slaptažodžiai buvo suteikiami ir nutolusiems vartotojams. Rezultatas – tik duomenų bazėje 

Infolex buvo peržiūrėta 1200 dokumentų (2019 m. – 60).  Taip pat biblioteka turėjo nemokamą 

priegą prie periodinio leidinio „Verslo žinios“ straipsnių archyvo. 

https://www.epaveldas.lt/home
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1.3. Katalogų ir kartotekų sistema 

Nuo 2008 metų  korteliniai katalogai ir kartotekos naujais aprašais nebepildomi. 

Elektroninis VRCB katalogas kuriamas nuo 2003 metų. Nuo 2004 m. į jį įjungiami ir 

analiziniai įrašai. 

Elektroniniame kataloge galima ieškoti knygų, serialinių (tęstinių ir periodinių) leidinių, natų, 

kartografijos, vaizdo bei garso, elektroninių dokumentų, rankraščių, straipsnių iš knygų, tęstinių 

leidinių, laikraščių ir žurnalų bibliografinių įrašų. 

2019 m. pabaigoje VRSCB el. kataloge buvo 95464 rašai. 2020 m. pasipildė  5030 įrašais 

(2019 m. – 3890 įrašais). Iš jų: darbuotojų sudarytas 2801 naujas įrašas, tame tarpe- 932 analiziniai. 

2021 m. sausio 1 d. elektroniniame kataloge buvo 98265 įrašai.  

1.4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas. 

Kiekvienais metais informacinės veiklos pobūdis kinta, mažėja realių lankytojų. Jeigu 

ankstesniais metais didžiąją informacinių paslaugų vartotojų dalį sudarė studentai, kurie kopijuodavosi 

labai daug informacijos, tai praėjusiais metais didesnę vartotojų dalį sudarė suaugę žmonės, užsukdavę 

į biblioteką vienkartinės paslaugos: kopijuoti ar skanuoti dokumentus, atsispausdinti lėktuvo ar 

renginio bilietus. Mažėja studentų, daug jaunų žmonių emigruoja ar mokosi užsienyje, vis daugiau 

vartotojų informacijos ieško internete, o taip pat karantino sąlygos apribojo lankymąsi bibliotekose. 

Visose rajono bibliotekose buvo vykdomos bibliografinės teminės, tikslinamosios, adresinės, 

faktografinės užklausos. 

1.4.1. Iš viso gauta užklausų – 7506 (2019 m. – 6409); iš jų: 

interneto pagalba – 1666 (2019 m. – 513), įvykdyta – 6934 (2019 m.– 5789), iš jų: 

interneto pagalba – 1568  (2019 m. – 426), teminių – 2385 (2019 m. – 2589). 

1.4.2. Centrinėje bibliotekoje ataskaitiniais metais iš vartotojų buvo gauta 591 (2019 m. - 

426)užklausų: 

 Iš to skaičiaus–iš vaikų 364 (2019 m. – 205). 91 (2019 m. – 79) užklausos buvo gautos 

elektroniniu būdu. Teigiamai atsakyta į 517 ( 2019 m. – 362) užklausas. El. būdu – 90. Iš jų: 

faktografinių– 39 (2019 m. – 48), tikslinamųjų 30 (2019 m. – 15), adresinių – 368 (2019 m. – 233), 

teminės – 87 (2019 m. - 60). Pagal skyrius teminės užklausos pasiskirstė: 0 – 1 (1), 3 – 4 (5), 5 – 7 (6), 

6 – 1 (0), 7 –2(3),  8 – 55(6),  Gr.- 4(7), 9 – 13 (36). 

Elektroninių išteklių pagalba atsakyta į 90 (2019 m – 79) užklausas. Dažniausiai teko atsakyti į 

besimokančių vartotojų užklausas. Atsakant į vartotojų užklausas buvo naudojami ne tik spaudinių 

fondai, LIBIS katalogas, bet ir laisvai prieinamos ir prenumeruojamos duomenų bazės. Į 74 (2019 m. – 

64) užklausas vartotojai gavo neigiamus atsakymus. 
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Suteiktos 22 (2019 m. – 23) konsultacijos apie bibliotekos fondų išdėstymą, naudojamasi 

elektroniniais katalogais ir kitais informacijos šaltiniais savarankiškai ieškant leidinių ar informacijos. 

Nuo 2013 metų rajono biblioteka dalyvauja bendro viešųjų bibliotekų interaktyvių elektroninių 

paslaugų portalo www.ibiblioteka.lt. veikloje. Teikė „Klausk bibliotekininko“ paslaugaus. 2020 metais 

gavo 12 vartotojų užklausas. Viso nuo 2013 m. atsakyta į 65 vartotojų užklausų. Užsakymų visateksčių 

dokumentų kopijoms nebuvo gauta. 

1.4.3.  Nemenčinės m. struktūriniam padaliny gauta užklausų –310 ( 2019 m. – 489); 

įvykdyta – 310 ( 2019 m. –  362) 

iš jų: interneto pagalba– 16, teminių – 276 (2019 m. – 446). 

1.4.4.  Nemenčinės m. vaikų struktūriniam padaliny gauta užklausų –278 (2019 m. – 

503); įvykdyta – 211 (2019 m. – 391) 

iš jų: interneto pagalba – 0, teminių – 61 (2018 m. – 55). 

1.4.5. Centrinės bibliotekos kaimo struktūriniuose padaliniuose gauta užklausų  – 6327 

(2019 m. – 4991). 

iš jų: interneto pagalba – 1559 (2019 m. – 578). 

įvykdyta – 5896 (2019 m.– 4590). 

iš jų: interneto pagalba –1462(2019 m. – 434), teminių – 2470 (2019 m. –  2474). 

Vidutiniškai, vienas kaimo struktūrinis padalinys gavo 158 ( 2019 m. – 125) užklausas, įvykdė 

– 147 (2019 m. – 114). 

Centrinėje bibliotekoje ir struktūriniuose padaliniuose užklausų, ypač adresinių ir teminių, 

padaugėjo, nes karantino laikotarpiu vartotojai neturėjo tiesioginės prieigos prie atvirų bibliotekos 

spaudinių fondų. Teminių užklausų temos liko panašios kaip ir praėjusiais metais: ekonomikos, 

marketingo, ekologijos, teisės, informatikos, psichologijos klausimais. 

Žymiai padaugėjo ir gautų (2020 m. -1666 (2019 m. – 513)) ir įvykdytų (2020 m. -1568  (2019 

m. – 426)) užklausų elektroninėmis priemonėmis. Viena iš priežasčių – karantinas, kai vartotojai buvo 

aptarnaujami nuotoliniu būdu. Užklausos gautos naudojantis elektroninių paslaugų portalo 

www.ibiblioteka.lt paslauga „Klausk bibliotekininko” ,el. paštu. Užklausų tematika: daugiausia 

užklausų pateikta ir atsakyta psichologijos, ekonomikos, teisės, švietimo, socialinių mokslų, vadybos 

klausimais. Atsakydami į temines užklausas, darbuotojai naudojosi paieškos sistemomis 

www.google.lt, interneto enciklopedija http://.wikipedija.org/wiki. Atsakant į moksleivių ir studentų 

užklausas, naudotasi internetinės paieškos sistemomis www.info.lt , www.maps.lt, www.studijuok.lt. 

Daug užklausų gauta ir atsakyta kompiuterio naudojimo klausimais, dėl informacijos paieškos 

internete. Didelę dalį užklausų sudaro prašymai pateikti informaciją apie kitose bibliotekose esančius 

leidinius (knygas, žurnalus). Pagrindinės vartotojų grupės, kurios kreipėsi pagalbos ieškodamos 

http://www.ibiblioteka.lt/
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informacijos, buvo pedagogai, studentai bei moksleiviai. Vartotojams buvo teikiamos individualios  

konsultacijos. 

1.4.6. Atrankiniu būdu aptarnaujamų abonentų skaičius 

Centrinė biblioteka 4 

Nemenčinės m. struktūrinis padalinys 10 

Nemenčinės m. vaikų struktūrinis padalinys 9 

Kaimo struktūriniai padaliniai 90 

Iš viso 113 

Daugiausia atrankiniu būdu aptarnaujami mokytojai, seniūnijos darbuotojai, policijos ir 

medicinos darbuotojai. Daugiausia aptarnaujama Sudervės  struktūriniam padaliny   – 20 vartotojai, 

Kalvelių –10. 

1.4.7. Atrankinės informacijos apimtis. 

 Vidutiniškai 7-9 šaltiniai: knygos, straipsniai. 

1.4.8.  Atrankinės informacijos temos: 

 istorija, socialiniai mokslai, grožinė literatūra, literatūros kritika, žemės ūkis, geografija, 

religija, informatika. 

1.4.9.  Priemonės skirtos bibliografinei kultūrai ugdyti. 

Pradedantiesiems skaitytojams buvo organizuojamos ekskursijos į bibliotekas, bibliografinės 

pamokėlės. Glitiškių struktūriniame padalinyje 2020 metais suteikta 12 individualių konsultacijų, 

Eitminiškių – 9. Sudervės bibliotekoje organizuotos 6 ekskursijos – pamokėlės kurių metu vaikai 

supažindinti su bibliotekos fondu, vaikams skirtų knygų laikymo vieta ir išdėstymu, informacijos 

fondo nauda, parodyta kaip surasti reikiamą knygą fonde, mokyta naudotis enciklopedijomis, 

žodynais. Kalvelių struktūriniame padalinyje kiekvieną mėnesį vyksta bibliografinės pamokos 

naujiems skaitytojams. Taip pat vartotojai supažindinami su pasikeitusiomis bibliotekų darbo 

sąlygomis karantino laikotarpiu . 

2. Kraštotyros darbas 

Kraštotyros darbas bibliotekoje yra viena iš veiklos sričių, kurios pagrindas – informacijos 

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

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

savita ir nepakartojama Vilniaus krašte. Pagrindinės kraštotyros darbo formos: leidinių parodų 

rengimas, susitikimai su kraštiečiais, knygų pristatymai, popiečių ir kitų renginių organizavimas, 

kraštotyros bibliografijų rengimas, kraštotyrinės informacijos sklaida virtualioje erdvėje. 
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3. Kraštotyros fondas 

Kraštotyros fondas yra atskira bibliotekos fondo dalis ir saugoma Bibliografijos, informacijos ir 

kraštotyros skyriuje. Šį fondą sudaro dokumentai apie rajoną (miestą) bet kokia tema: apie rajono 

gamtą, kultūrą, istoriją, žemės ūkį, pramonę, švietimą, žymius krašto žmones. 

 Kraštotyros leidinių fondas pasipildė 32 vnt. vertingais leidiniais, kuriuose minimas Vilniaus 

kraštas ir su juo susiję įvykiai, žmonės ir kt. Naujai gauta 16 knygų, 2 laikraščių komplektai ir 12 nr. 

žurnalų. Parengti 2 kraštot. darbai. Dabar fondą sudaro 416 vnt. spaudinių (218 knyga, 120 žurnalų, 44 

komplektai laikraščių ir 34 – kiti leidiniai). Nuo 2017 m. kraštotyrinio pobūdžio leidiniai el. kataloge 

pažymimi ženklu „Kr.“, kas palengvina reikalingo leidinio paiešką. 

Kraštotyros fondo dydis 2020 m. gruodžio  31 d. 

 2020 m. 

vnt. spaud. 

2019 m. 

vnt. spaud. 

Skirtumas 

vnt. spaud. 

Centrinės biblioteka 416 384 +32 

Nemenčinės m. struktūrinis padalinys 100 98 +2 

Nemenčinės m. vaikų struktūrinis padalinys 10 11 -1 

Kaimo  struktūriniai padaliniai 1937 1865 +72 

Iš viso 2468 2358 +110 

4. Kraštotyrinė veikla 

Centrinėje bibliotekoje 2020 m. kraštotyrinė veikla buvo skirta informacijos ir duomenų apie 

Vilniaus rajono viešosios bibliotekos istoriją ir veiklą nuo 1940 m. rinkimui, sisteminimui, vaizdinės 

medžiagos peržiūrai, atrankai bei skenavimui, bendravimui su bibliotekoje dirbusiais darbuotojais bei 

jų archyvų analizei. Buvo peržiūrėti ir naujai apipavidalinti aplankalai „Apie mus rašė“ ir „Poezijos 

švenčių akimirkos“, suteikiant jiems patrauklesnę išvaizdą ir patogesnes naudojimo galimybes. 

Išleistas informacinis leidinys „Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka / Centralna 

Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego“. Informacija leidinyje pateikta lietuvių ir lenkų 

kalbomis. 

Duomenys apie paruoštus kraštotyros darbus iki 2020 metų pabaigos. 

 Iš viso Architektūrini

ų paminklų, 

gyvenviečių 

istorijos 

Vietos 

gyventojų 

folkloras, 

tradicijos 

Perso-

nalijos 

Kiti 

darbai 

Bibliotekų 

istorijos 

metraščių 

kronikos 

Vilniaus rajono 

Centrinė biblioteka 

41 2 1 - 31 7 

Nemenčinės m. struktūrinis 

padalinys 

7 3 - 1 2 1 

Kaimo struktūriniai 

padaliniai 

157 5 22 45 64 21 

Iš viso parengta kraštotyros 

darbų. 

205 10 23 46 97 29 
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5. Kraštotyros kartotekos organizavimas 

Centrinės bibliotekos Kraštotyros kartoteka, kurioje yra apie 15600 aprašų, nuo 2007 m. 

nebepildoma. Nuo 2004 m. LIBIS programine įranga kuriami ir talpinami VRSCB el. kataloge knygų, 

serialinių ir periodinių leidinių sudedamųjų dalių įrašai. 2020 metais VRCB elektroninis katalogas 

pasipildė 932 (2019 – 876 įr.) kraštotyriniais analiziniais įrašais. Iš to skaičiaus 623 - sukurta ir 309 - 

nukopijuota iš NBDB. Viso kataloge dabar yra 14541 kraštotyriniai analiziniai įrašai. 

Struktūriniuose padaliniuose kraštotyros kartotekos yra ir nuolat papildomos naujais aprašais. 

Nuo 2003 metų į kartotekas įtraukia aprašus apie visos seniūnijos veiklą. Trūkstamus aprašus metų 

pabaigoje darbuotojai sudaro iš gaunamų iš CB kraštotyrinių bibliografijų „............seniūnija spaudos 

puslapiuose“. 

Pažymėtina, kad kai kurie (pvz. Sudervės, Kalvelių ir kt.) struktūrinių padalinių darbuotojai į 

kartoteką deda ne tik straipsnių iš periodinių leidinių bei knygų aprašus, bet ir iš internetinių puslapių. 

Pvz. Nemenčinės miesto bibliotekos kr. kartoteką sudaro – 3013 (+74 įr. ), Sudervės bibliotekos – 760 

(+18 įr. ), Eitminiškių –263 aprašai. 

Nuo 2004 m. VRSCB dalyvauja NBDB kūrime. 2020 m. buvo eksportuota 455 (2019 m. – 572 

įr.) analiziniai įrašai iš Vilniaus rajono laikraščio ,,Tygodnik Wileńszczyzny‘‘ bei jo priedo ,,Rota‘‘. Iš 

viso jau išsiųsti 8742 įrašai. 

5.1.  Kraštotyrinės informacijos sklaida. 

Vilniaus rajono bibliotekos ne tik kaupia informaciją, bet ir užtikrina jos prieinamumą, rūpinasi 

informacijos sklaida. Pagrindinės kraštotyros darbo formos: leidinių parodų rengimas, susitikimai su 

kraštiečiais, knygų pristatymai, popiečių vaikams, piešinių, rašinių konkursų, viktorinų organizavimas, 

tautodailės parodų, teminių kraštotyros bibliografijų rengimas, kraštotyrinės informacijos sklaida 

virtualioje erdvėje. 

Centrinėje bibliotekoje ir struktūriniuose padaliniuose 2020 m. vyko įvairūs kraštotyrinio 

pobūdžio renginiai, kurių tikslas puoselėti krašto tradicijas, sužadinanti smalsumą ir domėjimąsi 

protėvių gyvenimo papročiais. 

2020 metais Vilniaus rajono Centrinė biblioteka minėjo veiklos 80-metį. Šiai datai paminėti 

buvo organizuotas parodų ciklas „Mūsų biblioteka istorijos vingiuose“ – „Nasza biblioteka na 

zakrętach historii”. Parodų cikle buvo eksponuojami straipsnių, kuriuose rašoma apie rajono 

bibliotekų veiklą 1978 – 2019 metais, laikraščių iškarpos bei nuotraukos. Parodos atidarymas vyko  

liepos 20 d. Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centre. Liepos 23 d. parodą aplankė grupė piligrimų 

– 30-osios tarptautinės piligriminės kelionės pėsčiomis iš Suvalkų į Vilnių dalyvių. Svečiai domėjosi 

Rudaminos miestelio ir Centrinės bibliotekos istorija. 
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Bendradarbiaujant su Vilniaus apskrities viešosios A. Mickevičiaus biblioteka, parodos 

medžiaga buvo nuskenuota ir skaitmeniniame formate bus pateikta VRSCB svetainėje. Tai padės 

nutolusiam vartotojui arčiau susipažinti su bibliotekos istorija. 

Įgyvendintas projektą „Virtualus turas po Vilniaus krašto Totorių istoriją ir kultūrą". 

Virtualus turas www.vrscb.vilniauskrastototoriai.lt  – tai naujas būdas reprezentuoti kultūros ir meno 

vertybes, leidžiantis interaktyviai pavaikštinėti po pasirinktą erdvę, apžiūrėti detales ir pajausti 

stebimos erdvės perteikiamą atmosferą. Šis projektas įgalino nutolusius bibliotekų vartotojus, socialiai 

pažeidžiamas grupes ir visus gyventojus susipažinti su Nemėžio ir Keturiasdešimt Totorių kaimų 

istorija, kuri siekia XIV amžių, kai Vytautas Didysis apgyvendino čia pirmuosius totorius. Šiuose 

kaimuose yra valstybės saugomų nacionalinės,  regioninės ir vietinės reikšmės kultūros paveldo 

objektų. Projektą, kurio vertė 5280,00 eurų, finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

Minint šventojo Jono Pauliaus II metus, buvo organizuota edukacinė išvyka „Jono Pauliaus II 

pėdomis po Lietuvą“. Išvykoje, kurios metu buvo aplankyti Aušros Vartai, Vilniaus arkikatedra ir 

Kryžių kalnas, dalyvavo 40 bibliotekos skaitytojų ir darbuotojų. Kelionės metu dalyviai turėjo 

galimybę pagilinti savo žinias apie šv. Joną Paulių II, akivaizdžiai pamatyti vietas, kur lankėsi 

popiežius, sudalyvauti viktorinoje ir pažiūrėti filmą apie Joną Paulių II-ąjį. Parengta trumpa Jono 

Pauliaus II gyvenimo ir veiklos apžvalga „Tikėjimas – tai laisvės pasiūlymas“, kurioje rašoma ir apie 

popiežiaus atminimo įamžinamą Vilniaus krašte. 

Tautodailės metams paminėti, buvo organizuotas seminaras „Vilniaus krašto tradiciniai amatai. 

Verbų rišimo ir natūralios sudėties kremo gamybos edukacinis užsiėmimas“ Taip pat Janinos 

Norkūnienės knygos „Vilniaus krašto vestuvių apeigos ir tradicijos“ pristatymas. Seminaras vyko 

Mažųjų Lygainių struktūriniame padalinyje. Dalyvavo Centrinės bibliotekos ir struktūrinių padalinių 

darbuotojai. 

Centrinėje bibliotekoje Skaitytojų aptarnavimo skyriuje pastoviai veikė paroda „Vilniaus krašto 

lobynas“. 

Dalyvaujama svetainės ,,Vilnijos vartai‘‘ kūrime. Svetainė „Vilnijos vartai“ pradėta kurti 2008 

m. vykdant Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos projektą „Vilniaus 

apskrities kraštotyros informacijos sklaida internete“. 2020 metais, pagal projekto programą, 

pagrindinis dėmesys buvo skiriamas tekstų apie rajono vietoves papildymui nauja informacija bei 

redagavimui. Viso buvo papildyti trijų vietovių tekstai ir šaltinių sąrašai. Sukurti ir patalpinti į svetainę 

dviejų vietovių tekstai. Svetainėje paskelbti du informaciniai straipsniai. Nuo projekto vykdymo 

pradžios į svetainę  patalpinti 174 Vilniaus rajono gyvenviečių aprašymai ir 42 žymių žmonių 

biogramos.  

http://www.vrscb.vilniauskrastototoriai.lt/
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2020 m. naujais įrašais papildyti VRSCB svetainės „Biblioteka spaudoje“ (35 įrašai) ir 

„Kraštotyrinė bibliografija“ (484 įrašai) skyriai. Peržiūrėtas ir pasikeitusia informacija papildytas 

skyrius „Žymūs krašto žmonės“. 

Tarp struktūrinių padalinių paminėtina Mažųjų Lygainių biblioteka, kurį kraštotyrinės 

informacijos sklaidos tikslu karantino laikotarpiu, kai šeimos leido laiką namuose,  socialiniame tinkle 

„Facebook“ pakvietė vartotojus sudalyvauti viktorinoje ir išspręsti kryžiažodį apie Pagirių seniūnijos 

praeitį ir dabartį bei sudalyvauti viktorinoje „Pažink savo seniūniją”. Bibliotekoje veikė paroda 

„Mažųjų Lygainių pradinė mokykla 1997-2014 m. Šventės ir rūpesčiai – mokomės drauge“. 

Žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės 100-mečiui paminėti buvo organizuotas vakaras „Žolelių gydomoji 

galia“, kurio metų skaitytojai susitiko su agrarinių mokslų daktaru, Amerikos instituto biologijos, 

geografijos Nacionalinės tarybos nariu, Lenkijos mokslinės draugijos nariu Londone, kraštiečiu, 

gimusiu D. Lygainių kaime Henriku Jankovskiu. 

Vilniaus  Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti Kalvelių struktūrinio padalinio 

darbuotojos organizavo išvyką į Nemežėlio kaimo žydų genocido kapines, esančias Kalvelių 

seniūnijos teritorijoje. sutvarkė kapus, uždegė žvakės. Bibliotekoje veikė paroda, supažindinanti su 

mūsų krašto skaudžią istoriją.  Informacija buvo paviešinta bibliotekos paskyroje Facebook. 

Krašto pažinimo tikslu Kabiškių biblioteka, kartu su NDKC Kabiškių skyriumi ir Kabiškių 

bendruomene organizavo edukacinę ekskursiją „Pažink savo aplinką arčiau“. Ekskursijos metu 

dalyviai aplankė Nemenčinės seniūnijos teritorijoje esančius valstybės saugomus kultūros objektus: 

verkiančią uolą (Skališkių uola), Raudondvario dvarą, Piliakalnį. Susipažino su jų istorija. 

Visuose rajono bibliotekose minimos Užgavėnės, Velykos ir kt. šventės.  Tam tikslui 

organizuojami renginiai, parodos edukaciniai užsiėmimai, kurių metu dalyviai supažindinami su 

Vilniaus krašto tradicijomis ir papročiais. Atsižvelgus į šių metų neįprastą situaciją, renginiai pagrinde 

vyko virtualioje erdvėje. Pvz. – Parudaminio kaimo bibliotekoje organizuotos 

virtualios parodos ,,Advento vainikas“, ,, Belaukiant Šv. Kalėdų“; Mostiškių padalinyje - 

parodos „Margučių paradas“, Šv. Velykų belaukiant, „Eina saulelė aplink dangų“ (Rasos šventė), 

,,Žolinės puokštėje- pasaulio pilnatvė“( Žolinės). 

5.2.  Kraštotyros darbo koordinavimas 

Kraštotyros darbo klausimais teikiamos konsultacijos. Teikiama pagalba renkant, redaguojant, 

apipavidalinant darbus. Visoms kaimo bibliotekoms buvo išsiųstos kraštotyrinės bibliografijos „........ 

seniūnija spaudos puslapiuose 2019 m.“ Tokias bibliografijas kaimo bibliotekos gauna kasmet ( nuo 

2003 metų). 2020 m. parengtos rekomendacijos: „Kraštotyros fondo formavimas“, „Nauja kraštotyrinė 

svetainė - „Bičių korys. Bendruomenių kraštotyra“(https://bendruomeniukrastotyra.lt/). 

https://bendruomeniukrastotyra.lt/
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Kaimo struktūriniai padaliniai darbą koordinuoja su jų aptarnaujamuose teritorijose veikiančiomis 

įtaigomis ir  organizacijomis (kultūros centrais, mokyklomis, seniūnijomis, bendruomenėmis ir t.t.)  

Pvz. Ažulaukės struktūrinis padalinys kraštotyros  darbą koordinoja su Europos parku, Liubavos 

dvaru. Palaiko ryšius su Gintaru Karosu, kuris įkūrė „Liubavos dvarą“. 

5.3. Ryšiai su kraštiečiais gyvenančiais užsienyje. 

Ir toliau buvo palaikomi ryšiai su Liublino universiteto profesoriumi, meno istoriku Kazimieru 

Parfianovičiumi. K. Parfianovičius yra žymios Vilniaus krašte ir Lenkijoje Parfianovičių giminės 

palikuonis.Šios giminės palikuoniai šiemet lankėsi Rudaminoje, nes Rudaminos kaimo kapinėse 

yra Parfianovičių giminės kapavietė. Šioje kapavietėje palaidotas pirmasis Rudaminos seniūnas, vienas 

iš bažnyčios fundatorių Romualdas Parfianovičius. Bibliotekoje renkami spaudiniai apie Parfianoviči 

VI. FONDO FORMAVIMAS  

1. Fondo būklė 

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka komplektuoja universalų, vartotojų poreikius 

atitinkantį įvairių dokumentų fondą. 2020 metais bibliotekų fondai buvo papildyti 27788 fiz. vnt., 1663 

pav. dokumentų. Dokumentai buvo perkami laikantis viešųjų pirkimų įstatymo. Sutartys sudarytos su 

29 tiekėjais. Knygos pirktos iš: UAB „Alma litera sprendimai“, UAB „Tyto alba“, UAB „Nieko 

Rimto“, UAB „Jotema“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, VšĮ „Terra Publica“, UAB „Svajonių 

knygos“, VŠĮ „Gelmės“, UAB „Briedis“, UAB „Humanitas“, UAB „Homo sapiens", UAB „Baltos 

lankos“, UAB „Vagos prekyba“, UAB „Sofoklis“, UAB „Elephas“, UAB "Lectio divina“, UAB 

„Presvika“, UAB „Trys nykštukai“, UAB “Kitos Knygos“,UAB „Aukso žuvys“, UAB “Lututė“, UAB 

„Hommo liber“, UAB „Ramduva“, UAB „Tikra knyga“,UAB „Patogu pirkti“, UAB Mokslų ir 

enciklopedijų leidybos centras“, UAB “Jūsų Flintas“, UAB „Balto leidybos namai“, K. Matačiūno 

„Kriventa.“  

1.1. Iš viso: 

 

Egzempliorių Pavadinimų 

2019m. 2020m. 
Skirtum

as 
2019m. 2020m. Skirtumas 

Centrinė biblioteka 36604 36469   -135 28237   29056  +819 

Nemenčinės m. struktūrinis 

padalinys 
18420 18537  +117 16626 16925 +299 

Nemenčinės m. vaikų 

struktūrinis padalinys 
10502 10901  +399    9000 9305 +305 

Kaimo struktūriniai 

padaliniai 
291255 295165  +3910 15865 9846 -6019 

Iš viso yra fonde: 356781 361072   +4291 45181 38259 -6922 
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1.2. Iš viso sistemoje grožinės literatūros 

 Egzempliorių Procentuose 

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

Centrinė biblioteka 23226 23938 +712 63.4 65.6 

Nemenčinės m. struktūrinis 

padalinys 
11587 11866 +279 62.9 64.0 

Nemenčinės miesto vaikų 

struktūrinis padalinys 
8453 8605 +152 80.4 78.9 

Kaimo struktūriniai padaliniai 219254 219076 -178 75.1 74.3 

Iš viso sistemoje grožinės 

literatūros  
262659 263485 +826 73.6       73.0 

1.3. Iš viso sistemoje šakinės literatūros 

 Egzempliorių Procentuose 

2019m. 2020m. 
Skirtuma

s 
2019m. 2020m. 

Centrinė biblioteka 12131 11498 -633 33.1 31.5 

Nemenčinės m. struktūrinis padalinys 6223 6240 +17 33.8 33.7 

Nemenčinės miesto vaikų 

struktūrinis  padalinys 
1856 2041 +185 17.7 18.8 

Kaimo struktūriniai padaliniai 60941 62683 +1742 20.9 21.2 

Iš viso sistemoje šakinės literatūros 80174 82462 +2288 22.5 22.8 

1.4. Iš viso sistemoje periodinių leidinių 

 

Egzempliorių Procentuose 

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

Centrinė biblioteka 1247 1033         -214   3.5 2.9 

Nemenčinės m. struktūrinis 

padalinys 
610 431        -179 3.3 2.3 

Nemenčinės miesto vaikų 

struktūrinis padalinys 
193 255         -62 1.8 2.3 

Kaimo struktūriniai padaliniai 11898 13406 +1508 4.1 4.5 

Iš viso sistemoje periodinių 

leidinių 
13948 15125 +1177 3.9 4.2 

Komplektuojant fondus, atsižvelgiame į vartotojų reikmes, laikmečio aktualijas ir turimas 

lėšas. Prioritetai teikiami originaliajai, vaikų bei klasikinei literatūrai, lietuvių rašytojų kūriniams, 

informaciniams leidiniams, kraštotyrinei literatūrai. Visiems struktūriniams padaliniams perkami tik 

kraštotyros leidinius. Lėšos, skiriamos fondų komplektavimui nėra didelės. Dėl nuolatinės lėšų stokos, 

atsiranda komplektavimo spragų, nesilaikoma nuoseklaus dokumentų įsigijimo principo. Dar viena 

problema – nuolatinis knygų brangimas.  

2020 metais lietuvių kalba nupirkta 15235 egz. dokumentų, lenkų kalba 2943 egz., o rusų kalba 

3262 egz. 2020 metais vyriausybė papildomai skyrė 71398 Eur. fondų komplektavimui. 
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1.5. Fondo sudėtis pagal kalbas (lyginamoji analizė su 2019m.) 

 
Egzempliorių 

Procentai 

 

2019m. 2020 Skirtumas 2019m. 2020m. 

Lietuvių kalba 188043 201169 +13126 52.7 55.7 

Rusų kalba 90230 81665 -8565   25.3 22.6 

Lenkų kalba 76361 76136 -225 21.4 21.1 

Kitomis kalbomis 2147 2102 -45 0.6 0.6 

Iš viso  356781 361072 +4291 

 

Iš viso knygų: 

Centrinė biblioteka 34582 

Nemenčinės miesto struktūrinis padalinys 17835 

Nemenčinės m. vaikų struktūrinis padalinys 10612 

Kaimo struktūriniai padaliniai 280726 

Iš viso knygų 343755 

1.6. Vienam gyventojui tenka knygų 

Centrinė biblioteka 5.5 

Nemenčinės miesto  struktūrinis padalinys  0.2 

Kaimo struktūriniai padaliniai 4.2 

Vienam gyventojui tenka knygų       3.2 

1.7. Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų  

 2020 m. 

Centrinė biblioteka 0.3 

Nemenčinės miesto  struktūrinis padalinys 0.3 

Kaimo struktūriniai padaliniai 0.4 

Vienam gyventojui tenka knygų 0.3 

1.8. Vienam vartotojui tenka knygų 

 2019 m. 2020m. 

Centrinė biblioteka 31.1 33.7 

Nemenčinės miesto struktūrinis 

padalinys 
26.3 31 

Nemenčinės miesto vaikų 20.9 26.7 
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struktūrinis padalinys 

Kaimo struktūriniai padaliniai 42 43.4 

Vienam vartotojui tenka knygų 45 40.1 

2. Dokumentų gautis 

Pagrindiniai Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos bei struktūrinių 

padalinių fondo komplektavimo būdai: pirkimas, prenumerata parama, dovanos, vartotojų grąžintos 

vietoj prarastų 

2020 m. įsigyta dokumentų už 182280,85 Eur. Taip atrodytų lėšos pagal gavimo šaltinį: 

• 168242 Eur Kultūros ministerijos lėšos 

• 5763.06 Eur Parama 

• 1163.51Eur Dovanos 

• 642.51 Eur Vartotojų atneštos vietoje prarastų 

• 6469.77 Eur Savivaldybės lėšos 

 

2020 metais knygas dovanojo autoriai, redaktoriai, sudarytojai, literatūrinių renginių dalyviai, 

skaitytojai, bibliotekos bičiuliai. 

2020 metais gavome 2444 egz. paramos. Daugiausia knygų gavome iš labdaros ir paramos 

fondo „Švieskime vaikus“ 774 vnt. Šie leidiniai ypač pradžiugino jaunuosius skaitytojus. Visi 

struktūrinia padaliniai gavo ir net po keletą egzempliorių. Skaitytojai dovanojo 214 vnt., Spaudos, 

radijo ir televizijos rėmimo fondas 736 vnt., Lietuvos kultūros taryba 116 vnt., ”Lietuvos rašytojų 

sąjungos“ leidykla 530 vnt.,“Sofoklio“ leidykla 210 vnt., įvairūs tiekėjai 73 vnt., „Alma literra“ 5 vnt. 

Valstybės biudžeto lėšų skirtų spaudinių įsigijimui panaudojimas 2020 metais 

Eil. 

Nr. 
Apskaitos kriterijus 

Pavadinimų 

(vnt.) 

Egzempliorių 

(vnt.) 

1. Iš viso už valstybės biudžeto lėšas įsigyta 

dokumentų 
859 12224 

2. Iš jų:   
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2.1. Pagal UDK skyrius:   

 0 Bendras skyrius 11 159 

 1 Filosofija. Psichologija 30 351 

 2 Religija 2 16 

 3 Visuomenės mokslai 20 235 

 5 Matematika. Gamtos mokslai 6 80 

 6 Taikomieji mokslai 17 208 

 7 Menas. Fotografija 10 165 

 8 Kalbotyra. Literatūros mokslas. Grožinė literatūra 749 10820 

 9 Geografija. Biografijos istorija 14 190 

2.2. Pagal kalbas:   

 Lietuvių 398 6049 

 Anglų   

 Prancūzų   

 Rusų  289 3239 

 Vokiečių    

 Kitomis kalbomis (lenkų) 172 2936 

2.3. Pagal vartotojų auditoriją:   

 Vaikams  256 3678 

 Suaugusiems 603 8546 

2.4. Pagal formą:   

 Spaudintų dokumentų 859 12224 

 Garso ir vaizdo dokumentų   

 Elektroninių dokumentų   

Pagrindiniai tiekėjai: Lietuvos paštas 3508 vnt., UAB „Homo sapiens“ 3239 vnt., “Elephas „2936 

vnt., ,,Alma litera sprendimai“ 2886 vnt., Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ 774 vnt., 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 736 vnt., “Baltos lankos“ 840 vnt., UAB “Tyto alba“ 

1722 vnt., skaitytojai 214 vnt., UAB “Nieko rimto“ 775 vnt., Įvairūs tiekėjai 178 vnt.,“Kitos 

knygos“145 vnt., UAB “Svajonių knygos“ 550 vnt., UAB “Vagos prekyba“ 360 vnt., Lietuvos 

kultūros taryba 116 vnt., UAB “Jotema“ 1225 vnt.,“ Gelmės“ 105 vnt.,“ Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla“ 1311 vnt., „Sofoklis“ 790 vnt., „Lectio divina“ 665 vnt., Knygų kalėdos 2020 57 vnt.,“ Terra 

Public“ 668 vnt., UAB „Aukso žuvys“80 vnt., „Balto leidybos namai“ 1050 vnt.,“Jūsų Flintas“ 370 

vnt., „Homo liber“ 105 vnt., ‚Lututė“ 145 vnt., „Ramduva“ 350 vnt., Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

centras 85 vnt,“Pamėginčius“ 34 vnt., „Patogu pirkti“ 380vnt., „Presvika“ 45 vnt., „Vaga“ 245 vnt 

2.1. Per metus dokumentų įsigyta iš viso: 27788 egz. (2019m. buvo egz.18435). Iš jų knygų: 

23448 egz. (2019 m. 12807egz.) ir 1587 pav. (2019 m. 1400). 

Lyginamoji analizė su 2019 metais. 

 2019m. 2020 m. Skirtumas 

Įsigyta iš Kultūros Ministerijos 

lėšų 
9454 20790 +11336 

Gauta iš skaitytojų 604 214 -390 

Parama 2749 2444 -305 

Iš viso įsigyta knygų 12807 23448 +10641 
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2.1.1. Per metus įsigyta grožinės literatūros knygų:19650 egz.(2019 m.- 11461 egz.) 

2.1.2. Per metus įsigyta šakinės literatūros knygų: 3816 egz. (2019 m.- 1926 egz.) 

2.2. Per metus įsigyta dokumentų: 

 Egzempliorių Pavadinimų 

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

 Centrinė biblioteka 1456 1967 +511 912 1537 +625 

Nemenčinės miesto 

struktūrinis padalinys 
902 1116 +214 565 901 +336 

Nemenčinės miesto vaikų 

struktūrinis padalinys 
406 478 +72 283 381 +98 

Kaimo struktūriniai 

padaliniai 
16509 24227 +7718 1206 1469 +263 

Iš viso 18435 27788 +9353 1502 1663 +161 

  

Naujai gautų dokumentų procentas Centrinės bibliotekos ir struktūrinių padalinių 

spaudinių fonduose: 

• 5.4 % Centrinė biblioteka  

• 6 % Nemenčinės miesto biblioteka  

• 4.4 % Nemenčinės miesto vaikų biblioteka 

• 8.2 % Kaimo struktūriniai padaliniai 

• 7.7 % Centrinė biblioteka, kaimo struktūriniai padaliniai 

Pagal kalbas: 

 Egzemplioriai Procentuose 

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

Lietuvių kalba 12018 20896 +8878 65.2 75.2 

Rusų kalba 3265 3336 +71 17.7 12 

Lenkų kalba 3129 3527 +398 17 12.7 

Kitomis kalbomis 23 29 +6 0.1 0.1 

2020 metais 32073,75 eurų suma skirta lenkų literatūros komplektavimui. Lenkų literatūros 

fondas papildytas 3527 egz., tai sudaro 12.7% bendro dokumentų gavimo. 591 egz. vartotojų dovanos. 

Tai medicinos, grožinės literatūros leidiniai, knygos vaikams, enciklopedijos, žodynai. 2936 egz. 

įsigijome už kultūros ministerijos lėšas. Tai mokomoji, informacinė literatūra, leidiniai vaikams, 

programinė bei užklasinio skaitymo literatūra, lenkų ir užsienio šalių autorių kūriniai (lenkų kalba). 

2020 metais literatūrai rusų kalba komplektuoti skirta 15500 eurų suma. Rusų literatūros 

fondas papildytas 3336 egz. Tai sudaro 12% bendro dokumentų gavimo. 97 egz. vartotojų dovanos, 

3239 egz. įsigijome UAB “Homo sapiens“. Tai rusų klasika, populiariausi šiuolaikiniai rusų rašytojų 

kūriniai, informaciniai leidiniai, literatūra vaikams. 
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Savivaldybės skiriamos lėšos periodiniams leidiniams įsigyti kasmet tos pačios. 2020 metais 

Periodikos komplektavimui skyrė 6469,77 eurų. Už šiuos pinigus užsakėme 7 pav. žurnalus ir 4 

pavadinimų laikraščius („Tygodnik Wilensczyzny“, „Vilniaus krašto savaitraštis“, „Vakaro žinios“, 

„Domašnij doktor“). Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas mums dovanojo 736 vnt. periodinių 

leidinių. Iš jų 36 pavadinimų žurnalus ir 8 pavadinimų laikraščius. Skaitytojų tarpe populiarūs žurnalai 

„Lututė“, „Bitutė“, „Žvirblių takas“ „Žurnalas apie gamtą“, „Rubinaitis“, “Gimtasis žodis“, „Kinas“, 

„Muzikos barai“, „Ta pati“.  

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka 2020 metais gavo 46 pav.  žurnalų ir 12 pav. 

laikraščių, Nemenčinės miesto biblioteka — 31 pav. žurnalų, 10 laikraščių. Vidutiniškai vienas kaimo 

struktūrinis padalinys gavo — 8 pavadinimų žurnalus, 4 pavadinimų laikraščius. 

2.2.1. Per metus įsigyta grožinės literatūros 

 Egzempliorių Pavadinimai 

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

Centrinė biblioteka 644 1261 +617 601 1165 

Nemenčinės m. struktūrinis 

padalinys 
390 697 +307 391 691 

Nemenčinės miesto  vaikų 

struktūrinis padalinys  
288 355 +67 240 323 

Kaimo struktūriniai padaliniai 10139 17337 +7198 824 1318 

Iš viso 11461 19650 +8189 986 1496 

2.2.2. Per metus įsigyta šakinės literatūros 

 
Egzempliorių Pavadinimai 

2019 

m. 
2020m. Skirtumas 

2019m

. 
2020 m. 

Centrinė biblioteka 273 352 +79 239 314 

Nemenčinės m. struktūrinis 

padalinys 
127 171 +44 119 169 

Nemenčinės miesto vaikų 

struktūrinis padalinys 
50 61 +11 34 51 

Kaimo struktūriniai padaliniai 1870 3232 +1362 366 140 

Iš viso 1926 3816 +1890 444 109 

2.2.3. Per metus įsigyta periodinių leidinių 

 Egzempliorių Pavadinimai 

2019 

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

Centrinė biblioteka 539 354 -185 72 58 

Nemenčinės m. struktūrinis 

padalinys 
385 248 -137 55 41 

Nemenčinės miesto vaikų 

struktūrinis padalinys 
68 62 -6 9 7 

Kaimo struktūriniai padaliniai 4500 3658 -842 16 11 

Iš viso 5492 4322 -1170 72 58 
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2.3. Per metus Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka gavo (knygų) 1001 egz., 971 

pav. (2019 m.- 884 egz., 812 pav.). 

2.4.  Per metus vidutiniškai gavo vienas miesto struktūrinis padalinys 868 (knygų) egz., 860 

pav. (2019 m.- 855 egz. 784 pav.) 

2.5. Per metus vidutiniškai gavo vienas kaimo struktūrinis padalinys 604 (knygų) egz., 501 

pav. (2019 m.- 332egz., 315 pav.) 

 Mažiausiai dokumentų (knygų) gavę struktūriniai padaliniai: Senasalio struktūrinis 

padalinys 231 egz., Savičiūnų struktūrinis padalinys 315 egz., Mažųjų Lygainųi struktūrinis padalinys 

350 egz., Boreikiškių struktūrinis padalinys 356 egz., Veselaukės struktūrinis padalinys 367 egz., 

Pikeliškių struktūrinis padalinys 347 egz. 

2.6.   Per metus gauta periodinių leidinių – 58 pav. (pernai pav72.) 

• Vilniaus rajono Centrinė biblioteka 58 pav. 

• vidutiniškai gavo miesto struktūriniai padaliniai 41 pav. 

• vidutiniškai gavo kaimo struktūriniai padaliniai 11 pav. 

Gautų dokumentų paskirstymas pagal turinį: 

 

 

Skyrius Procentai 

Bendras sk. (0) 2.6 

Filosofija, Psichologija (1) 3 

Religija, teologija (2) 0.7 

Visuomenės mokslai (3) 12.7 

Matematika, gamtos mokslai (5) 1.4 

Medicina. Technika. Žemės ūkis (6) 1.9 

Menas. Sportas. Stalo žaidimai (7) 2.6 

Kalbotyra. Literatūros mokslas (8) 0.8 

Grožinė literatūra (82) 72.6 

Istorija, biografijos .Geografija (9) 1.7 
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Leidiniai Egzemplioriai 

Knygų 23448 

Periodinių leidinių 4322 

Tęstinių leidinių 7 

Elektroninių dokumentų 1 

2.7. Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti: 

•  Kultūros ministerijos 1.57Eur  (2019 m.- 0.78Eur.) 

• 168242  Kultūros ministerijos skirtos lėšos (2019 m.- 81812Eur.) 

• 6469.77  savivaldybės skirtos lėšos (periodikai)  (2018m.- 6395 Eur) 

0,16 Eur  savivaldybės skirtos  lėšos 

2.8. Dokumentų nurašymas: 

Nurašyta iš viso: 23497  egz. (2019 m.- 13681egz.). 

Iš jų: knygų  20320 egz. (2019 m.- 10833egz). 

 Egzempliorių Pavadinimų 

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

Nurašyta knygų 10833 20320 +9487 7343 8319 

Nurašyta iš viso 13681 23497 +9816 7733 8585 
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Iš viso Knygų 

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

Centrinė biblioteka 5530 1264 6552 692 

Nemenčinės miesto struktūrinis padalinys 718 999 509 571 

Nemenčinės miesto vaikų struktūrinis 

padalinys 
       70       79          69 79 

Kaimo struktūriniai padaliniai    7363 21155    10833 18978 

2.8.1. Dokumentų nurašymas pagal skyrius: 

UDK 0 1 2 3 5 6 7 8 82 9 

Nurašyta 

dokumentų 

2019m. 

903 408 322 2064 507 904 1108 901 7232 832 

Nurašyta 

dokumentų 

2020m. 

824 208 242 1838 236 657 642 450 17905 495 

2.8.2. Dokumentų nurašymas pagal kalbas: 

 Lietuvių Rusų Lenkų Kitų 

2019 m. 7920 5107 2041 113 

2020 m. 7770 11901 3752 74 

 

 

2.8.3. Nurašymo priežastys: 

 
2019m 2020m 

2019m 2020m 

 % 

Nusidėvėjusi literatūra 10733 21230 74 90.3 

Turinio požiūriu tapo neaktualūs 2409 2157 9.9 9.1 

Vartotojų prarasti 524 77 2.9 0.3 

Kitos 15 33 13.2 0.3 

Daugiausia dokumentų 2020 m. nurašyta: 

• Sužonių struktūriniame padalinyje – 3956 egz. 

• Dūkštų struktūriniame padalinyje – 3651 egz. 

• Karvio struktūriniame  padalinyje – 2326 egz. 
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• Kalvelių struktūriniame padalinyje – 1485 egz. 

• Skirlėnų struktūriniame padalinyje – 1170 egz. 

Pagrindinė dokumentų nurašymo priežastis - susidėvėję, praradę aktualumą spaudiniai. 

Peržiūrima ir atrenkama periodika. Dėl vietos stokos paliekami tik patys aktualiausi spaudiniai. 

Analizuojant kelerių metų nurašymo duomenis, matome, kad nurašymas mažėja arba išlieka 

panašus. 2020 metais buvo nurašytas didelis dokumentų skaičius. 40 struktūrinių padalinių atlikta 

fondų patikra. 

 

3. Fondo naudojimas 

 2019 m. 2020 m. 

Bendrasis fondo apyvartos rodiklis 0.4 0.3 

Centrinė biblioteka 0.5 0.4 

Nemenčinės m. struktūrinis padalinys 0.8 0.8 

Nemenčinės m. vaikų struktūrinis padalinys 0.6 0.4 

Kaimo struktūriniai padaliniai 0.4 0.1 

Didžiausias fondo apyvartos rodiklis yra Nemenčinės miesto struktūriniame padalinyje 0.8, 

Ažulaukės struktūriniame padalinyje 0,7, Sudervės struktūriniame padalinyje 0,6, Lavoriškių 

struktūriniame padalinyje 0,6, Grigaičių struktūriniame padalinyje 0,5, Sužonių struktūriniame 

padalinyje 0.5. Mažiausias fondų apyvartos rodyklis Senasalio struktūriniame padalinyje 0,01, 

Kasmiškių struktūriniame padalinyje 0,01, Mickūnų struktūriniame padalinyje 0,01.  

2020 metais buvo atliktas 41 fondo patikrinimas. Mostiškių, Galgių, Bezdonių, Zujūnų, 

Nemėžio, Nemenčinės miesto, Nemenčinės miesto vaikų , Kalvelių ,Marijampolės, Paberžės, 

Medininkų, Maišiagalos, Lavoriškių, Rukainių, Buivydžių, Šumsko, Sudervės, Bezdonių, Galgių, 

Pagirių, Mostiškių, Dūkštų, Vaidotų, Pikeliškių, Kabiškių, Ažulaukės, Eitminiškių, Grigaičių, 

Veselaukės, Sužonių,Vėriškių,Rudausių, Karvio, Kasmiškių, Valčiūnų, Skaidiškių, Parudaminos, 
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Skirlėnų. Bareikiškių, Mažųjų Lygainių, struktūriniuose padaliniuose ir Centrinės bibliotekos vaikų 

spaudinių fonde. 

4. Fondo apsaugos klausimai 

Fondų apsauga vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu bei kitais 

normatyviniais dokumentais. Vertingi leidiniai į namus vartotojams neišduodami. Jais galima naudotis 

tik bibliotekose. Nuolat yra dirbama su skaitytojais skolininkais. 

5. Saugyklos darbo organizavimas 

Saugyklos fondas 2019 metais panaikintas. 

6. Automatizuotos bibliotekų informacijos sistema. 

LIBIS programinė įranga veikia Vilniaus rajono centrinėje bibliotekoje nuo 2003 metų vidurio. 

Funkcionuoja dauguma posistemių – Komplektavimas, Katalogavimas, Skaitytojų registravimas, 

Skaitytojų aptarnavimas, Katalogavimo darbo apskaita, Eksportas. Programa LIBIS įdiegta visuose 

struktūriniuose padaliniuose. Taip pat įdiegta ir skaitytojų aptarnavimo posistemė. Kaip ir kasmet 

atnaujinama programinė įranga. LIBIS vartotojų aptarnavimo sistema įdiegta visuose struktūriniuose 

padaliniuose. Vartotojai šiose bibliotekose aptarnaujami automatizuotai su LIBIS vieningu skaitytojo 

pažymėjimu, galiojančiu visose Lietuvos bibliotekose, kurios turi įdiegtą LIBIS. Veikia sukurta 

vartotojų automatinio informavimo sistema, siunčianti elektroninius priminimus apie tai, kad baigiasi 

dokumentų išdavimo laikas ir pasiūlymus automatiškai pratęsti išdavimo terminą. Siekdama tenkinti 

kintančius bendruomenės narių poreikius, Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka nemažai 

dėmesio skiria elektroninėms paslaugoms – prieigai prie interneto, svetainės palaikymui, elektroninio 

katalogo funkcionavimui, prieigai prie duomenų bazių. 

6.1. Fondo rekatalogavimo darbai 

2020 metais buvo pilnai rekataloguotas Centrinės bibliotekos bei struktūrinių padalinių fondas.  

6.2. Elektroninio katalogo organizavimas 

 2020 metų gruodžio 31 dienai LIBIS kataloge buvo 98265 įrašai. Per ataskaitinius metus 

katalogas pasipildė 5030 įrašų, iš jų 2801 naujai sukurti. 2020  metais elektroniniame kataloge pakeisti 

grožinės literatūros, kalbotyros indeksai. Keičiami istorijos bei religijos indeksai. 

 

VII. METODINĖ VEIKLA 

1. Metodinės veiklos kryptys: 

• veiklos analizė ir planavimas;  

• darbuotojų dalykinio lygio meistriškumo kėlimas, naujovių skleidimas; 

• metodinės medžiagos rengimas; 
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• teorinės ir praktinės pagalbos teikimas; 

• metodinė pagalba mokyklų bibliotekoms; 

• projektų rengimas, dalyvavimas projektinėje veikloje; 

• naujų technologijų studijavimas.   

1.1. Išvykos: 

• spaudinių fondo perdavimai  

• struktūrinių padalinių perkėlimas į kitas patalpas  

• patalpų remontas 

• kompiuterinės įrangos ir LIBIS piežiūra 

Struktūrinių padalinių darbuotojos dažnai konsultuojasi telefonu, interneto pagalba, išvykų 

metu suteikiama metodinė praktinė pagalba vietoje, kompiuterinės įrangos ir informacinių 

technologijų gedimai šalinami nuotuoliniu būdu. Daugiausia klausimų buvo dėl kompiuterinės 

technikos priežiūros, vartotojų registracijos sistemos, mokymosi nuotoliniu būdu, vartotojų mokymų ir 

konsultacijų, kompiuterinio raštingumo ir informacijos paieškos internete klausimais.  

1.2. Išaiškinta gera patirtis 

Įvairiais bibliotekinio darbo klausimais konsultuojamasi su Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešosios bibliotekos skyrių darbuotojais.  

1.3. Suorganizuota seminarų : 2 

  Suorganizuota gamybinių pasitarimų: 3 (pernai 3) 

Pasitarimų metu kalbėta: 

• Viešųjų bibliotekų uždaviniai ir funkcijos;   

• Bibliotekininkų ir vartotojų mokymai; 

• LIBIS: darbas, klausimai; 

• Bibliotekos reklama, bendravimas su žiniaskalaida; 

• Darbas su Vartotojų registracijos posisteme: klausimai ir sprendimai; 

• Darbo planavimas; 

• Spaudinių fondo patikrinimo organizavimas; 

• Rajono bibliotekų veiklos analizė. 

Gamybinių pasitarimų metu bibliotekininkai bendrauja, pasisako įvairiais bibliotekinio darbo 

klausimais, konsultuojasi su Centrinės bibliotekos specialistais. 

Perskaityta pranešimų –6. 

1.4.  Parengta metodikos rekomendacijų 

Parengtos rekomendacijos parodų, renginių organizavimo klausimais: temos, idėjos, nuorodos į 

svetaines. Parengtas žymių datų kalendorius. 
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Organizuoti mokymai struktūrinių padalinių darbuotojams su LIBIS skaitytojų aptarnavimo 

posistemiu. 

1.5. Funkcinių skyrių indelis atliekant metodinį darbą 

Centrinės bibliotekos specialistai konsultavo įvairiais bibliotekinio darbo klausimais: darbas su 

LIBIS Skaitytojų posistemiu,  parodų organizavimas, kompiuterinės įrangos gedimų šalinimas ir kt. 

1.6. Pagalba kitų žinybų bibliotekoms 

Bendradarbiaujama su mokyklų bibliotekininkėm, teikiamos konsultacijos, dalyvaujama 

renginiuose. 

1.7. Dalyvavimas projektinėje veikloje 

 Bibliotekų vadybos ir metodikos skyriaus darbuotojai renka informaciją apie projektus, 

bibliotekose organizuojamas akcijas. Pateikia projektus rengiančioms organizacijoms visą reikalingą 

informaciją apie projektuose dalyvaujančias bibliotekas. 

2015m. Centrinė biblioteka pasirašė sutartį su UAB DrivingEd , pagal kurią gyventojai gali 

nemokamai naudotis KET testų sprendimo paslauga. Per internetinį puslapį www.vrscb.lt  į 

www.KETbilietai.lt užsiregistravę nauji vartotojai gauna po 24 val. pilnų testų sprendimui 

NEMOKAMAI. KETbilietai.lt padeda būsimiems ir esamiems vairuotojams pasiruošti vairavimo 

teorijos egzaminui VĮ „Regitra“.  Prisijungę randame KET testus skirtus dviračio, automobilio, 

krovininio automobilio, autobuso vairuotojui. Puslapyje yra daugiau nei 1300 klausimų, paruoštų pagal 

naujas kelių eismo taisyklės bei galiojančius teisės aktus. Naudodamiesi KETbilietai.lt vartotojai gali 

greičiau pasiruošti „Regitros“ egzaminui. 

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka dalyvavo konkurse "Atsakingas 

skaitytojas", pagal kurį kvietė bibliotekos lankytojus dalyvauti elektronikos ir baterijų atliekų rinkimo 

akcijoje. Skaitytojai taip pat registravosi, kad stambiosios elektronikos atliekos nemokamai būtų 

išvežamos iš namų. Pagal surinktų atliekų svorį rajono biblioteka užėmė penktą vietą tarp visų 

Lietuvos bibliotekų dalyvavusių konkurse. Įteiktas specialus prizas - 50 eurų dovanų čekis.  

Projektas „Dailininko Vlado Žiliaus iliustracijų paroda ir kūrybinės dirbtuvės 

moksleiviams „Kaip gimsta iliustracijos?“. VŠI „Pamėginčius“ kartu su Vilniaus rajono 

savivaldybės Centrine biblioteka vasario 26 dieną organizavo parodos atidarymą. Tai unikalaus 

dailininko Vlado Žiliaus (1939–2012) iliustracijų paroda, įvyko kūrybinės iliustracijų dirbtuvės 

moksleiviams. Paroda buvo eksponuojama Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre. 

 „Biblioteka visiems“ – autizmui draugiška Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė 

biblioteka. 2020 metais Lietuvos viešųjų bibliotekų duris papuošė išskirtinis ženklas – spalvota 

dėlionė „Biblioteka visiems“. Skirtingos elementų spalvos ir jų susijungimas rodo gebėjimą priimti 

vieniems kitus, nepaisant mūsų skirtumų ir įvairumo bei simbolizuoja bibliotekų ketinimą didinti savo 

http://www./
http://www.ketbilietai.lt/main/mokyklu_registracija/101/38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52
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paslaugų prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, skatinti visuomenės informuotumą ir 

ugdyti toleranciją. Pirmasis žingsnis jau padarytas – bibliotekose vieningai taikomi infrastruktūriniai 

sprendimai, tobulinamos darbuotojų kompetencijos, kuriamos naujos paslaugos Autizmo spektro 

(ASS) ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems lankytojams. Vilniaus rajono 

savivaldybės Centrinė biblioteka taip pat dalyvauja šiame projekte ir džiaugiasi galėdama prisidėti prie 

šios gražios ir prasmingos akcijos. 

2020 metais Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka pasirašė bendradarbiavimo 

sutartį su asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“, pagal kurią biblioteka įgyvendino naujai 

sukurtos programos „Inicijuok ir įgyvendink savo idėjas“ mokymus. Mokymų programa buvo 

kuriama kartu su partneriais iš Vokietijos, Graikijos, Slovėnijos įgyvendinant tarptautinį projektą 

“Verslumo įgūdžiai moterims skaitmeniniame pasaulyje” finansuojamą Erasmus+ strateginių 

partnerysčių programos. Į mokymus Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje buvo 

pakviestos moterys, kurios ieško darbo, norėtų susirasti geriau apmokamą darbą, norėtų pradėti savo 

verslą, vienišos mamos, kaimiškosiose vietovėse gyvenančios moterys. Mokymai visose minėtose 

keturiose šalyse, tarp jų ir Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje vyko kovo-balandžio 

mėnesiais. 

VIII. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS 

1. Projektų rengimas 

Nuo 2008 metų birželio mėn. Vilniaus rajono Centrinė biblioteka dalyvauja projekte „ 

Vilniaus apskrities kraštotyros informacijos sklaida internete“. Projekto kordinatorius – Vilniaus 

Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka. Projektas orientuotas į nuotolusį vartotoją (bibliotekos 

paslaugų plėtra). Projekto ėsme – kraštotyros internetinio portalo sukūrimas, sistemingas pildymas bei 

atnaujinimas (projektas yra tęstinis). Vilniaus rajono Centrinė biblioteka atsako už tekstų bei 

bibliografijų apie rajono vietoves, personalijas bei bibliotekose parengtų kraštotyros darbų pateikimą. 

Projektas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų. 

2019-2020 metais Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka dalyvauja projekte 

„Prisijungusi Lietuva“, kurio  tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai 

naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Projektas 

realizuojamas visoje Lietuvoje ir juo siekiama apmokyti apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar 

nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami. Prie šios idėjos prisijungė 

1200 šalies bibliotekininkų, kurie konsultuoja gyventojus atnaujinamuose viešuosiuose interneto 

prieigos taškuose. 2019 metais apmokyta 980, 2020 metais –1690 dalyvių 



 51 

Pasitinkant 2021 – Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metus, parengtas ir pateiktas svarstymui 

Lietuvos kultūros tarybai, projektas „Vilniaus krašto totorių rašto fenomenas“. Projekto vertė – 

7065,00 eurų. 

Nuo 2018m Centrinė biblioteka dalyvauja Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

vykdomame projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios 

interneto prieigos infrastruktūroje“. Projekto tikslas - plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos 

kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti 

skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės 

informacijos iniciatyvose. 2019 m. atnaujinta kompiuterinė technika 10 - tyje bibliotekų, už 62 440 

eurų sumą,  2020 m. – 17 - oje bibliotekų, vyko kompiuterinės technikos pristatymo ir instaliavimo 

darbai. ( už daugiau 100 000 Eur.)  

2020m.Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka įgyvendino projektą „Virtualus 

turas po Vilniaus krašto Totorių istoriją ir kultūrą". Tai nauja paslauga Vilniaus rajono 

bibliotekose – virtualus turas po Vilniaus kraštą: www.vrscb.vilniauskrastototoriai.lt.  Virtualus turas – 

tai naujas būdas reprezentuoti kultūros ir meno vertybes, leidžiantis interaktyviai pasivaikščioti po 

pasirinktą erdvę, apžiūrėti detales ir pajusti stebimos erdvės perteikiamą atmosferą. Įgyvendinta idėja 

skatina tarpkultūrinį suvokimą ir dialogą, suteikia galimybę susipažinti su Vilniaus krašte valstybės 

saugomais kultūros paveldo objektais. Šis projektas įgalino nutolusius bibliotekų vartotojus, socialiai 

pažeidžiamas grupes ir visus gyventojus susipažinti su Nemėžio ir Keturiasdešimt Totorių kaimų 

istorija, kuri siekia XIV amžių, kai Vytautas Didysis apgyvendino čia pirmuosius totorius. Šiuose 

kaimuose yra valstybės saugomų nacionalinės,  regioninės ir vietinės reikšmės kultūros paveldo 

objektų. Projektą, kurio vertė 5280,00 eurų, finansavo Lietuvos kultūros taryba. Pasitinkant 2021 – 

Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metus, parengtas ir pateiktas Lietuvos kultūros tarybai, projektas 

„Vilniaus krašto totorių rašto fenomenas“. Projekto vertė – 7065,00 eurų. 

Gautas finansavimas dviems projektams iš Lenkijos fundacijos "Pomoc Polakom na 

Wschodzie". 2021 metai paskelbti Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir 

Tarpusavio įžado metais“ Lietuvoje. 2021m. paskelbti Stanislovo Lemo metais Lenkijoje. Stanislavas 

Hermanas Lemas – žymus lenkų mokslinės fantastikos rašytojas. Finansuojami renginiai, skirti šioms 

veikloms paminėti. Skirta 2491 Eur. 

IX. PERSONALAS 

1. Darbuotojų skaičius 

Iš viso – 77 (su aptarnaujančiu personalu) 

Kvalifikuoti specialistai – 15 

Techniniai darbuotojai – 5 

http://www.vrscb.vilniauskrastototoriai.lt/


 52 

Profesionalūs bibliotekininkai – 57 

1.1. Iš jų profesionalių bibliotekininkų: 

Vilniaus rajono Centrinėje bibliotekoje 14 

Nemenčinės miesto struktūriniame padalinyje 2 

Nemenčinės miesto vaikų struktūriniame padalinyje 2 

Kaimo struktūriniuose padaliniuose 39 

Kaimo struktūriniuose padaliniuose 39 

  

 

1.2. Darbuotojų, dirbančių nepilną darbo dieną – 6 

Iš jų : 

 Vilniaus rajono Centrinėje bibliotekoje 2 

Kaimo struktūriniuose padaliniuose 4 

 

1.3. Darbuotojų su aukštuoju išsimokslinimu (bibliotekininkai) 

Iš viso – 22 (39%) 

Vilniaus rajono Centrinėje bibliotekoje 8 

Nemenčinės miesto struktūriniame padalinyje 1 

Nemenčinės vaikų struktūriniame padalinyje 1 

Kaimo struktūriniuose padaliniuose 12 

 Su aukštuoju bibliotekiniu – 5 (9%) 

1.4. Darbuotojų su aukštesniuoju išsimokslinimu skaičius (bibliotekininkai) 

Iš viso – 24 (42%) 

Vilniaus rajono Centrinėje bibliotekoje 6 

Nemenčinės miesto struktūriniame padalinyje 0 

Nemenčinės vaikų struktūriniame padalinyje 1 

Kaimo struktūriniuose padaliniuose 17 

 

Su aukštesniuoju bibliotekiniu išsimokslinimu skaičius – 11 (19%) 

1.5. Darbuotojų su kitu (vidurinių) išsimokslinimu skaičius 

 bibliotekininkai – 11 (19 %) 

Vilniaus rajono Centrinėje bibliotekoje 0 

Nemenčinės miesto struktūriniame padalinyje 1 

Nemenčinės vaikų struktūriniame padalinyje 0 

Kaimo struktūriniuose padaliniuose 10 
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Viena darbuotoja baigė Utenos kolegiją, viena darbuotoją mokosi Vytauto Didžioji universiteto 

švietimo akademijoje (socialinis darbas). 

1.6. Kvalifikuoti specialistai:   

  

Iš viso 

Darbuotojų išsimokslinimas 

aukštasis aukštesnysis kitas 

Vilniaus rajono Centrinėje bibliotekoje 5 2 3 0 

Kaimo struktūriniuose padaliniuose 10 6 1 3 

Iš viso 15 8 4 3 

 

1.7. Dirbančių pensinio amžiaus darbuotojų skaičius 

Iš viso – 12 

Iš jų:  

Vilniaus rajono Centrinėje bibliotekoje 4 

Nemenčinės miesto struktūriniame padalinyje 2 

Kaimo struktūriniuose padaliniuose 6 

1.8. Jaunų specialistų poreikis artimiausiems metams 

Nereikia. 

1.9. Darbuotojų kaitos problemos 

Išėjo iš darbo CB Glitiškių struktūrinio padalinio vyr. bibliotekininkė. 

2. Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas 

2.1.  už bibliotekos ribų – 10 

Iš jų: 

A. Mickevičiaus apskrities viešojoje bibliotekoje – 8 mokymai: 

• Bibliotekininkystės pagrindai: bibliotekos dokumentų fondas 

• Inžinerinio paketo įrangos praktinio panaudojimo galimybės 

• Dokumentų regiono paveldas: bibliotekų galimybės 

• Klientų aptarnavimas ir socialinė atsakomybė 

• Biblioterapijos taikymas bibliotekose 

• Vieša prieiga bibliotekose – specialiųjų paketų įrangos kūrybinis panaudojimas rengiant 

edukacijas moksleiviams 

• Internetinio bendruomenių kraštotyros turinio kūrimas 

• Kaip XXI amžiaus skaitmeninės technologijos keičia pasaulį?  

• Asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ (VIPT) mokymai - 2  

• Projekto „Verslumo įgūdžiai moterims skaitmeniniame pasaulyje“pristatymas 

• Tarptautinės mokymų programos „Idėjos virsta realybė“ pristatymas 
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2.2. Dalyvavo konferencijose, seminaruose 

Iš viso: 11. 

„Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla-nuo politikos iki praktikos“ 

3. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai: 

Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui – 148 

Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui – 999 

Dokumentų išduotis vienam bibliotekininkui – 2134 

X.        UŽSIENIO RYŠIAI 

Centrinė biblioteka bendradarbiauja su Suvalkų miesto Marijos Konopnickos vardo viešąja 

biblioteka. 

Nuo 2018m. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka bendradarbiauja su Voložino 

(Baltarusija) centrine rajonine biblioteka.  

XI. MATERIALINĖ BAZĖ 

1. Patalpų būklė 

Avarinės patalpos – 0  

Reikalingas remontas –  6  (Ažulaukės, Mažųjų Lygainių, Skirlėnų, Eitminiškių, Galgių, 

Sudervės struktūriniuose padaliniuose). 

Per metus atlikta remontų – 5 (Bareikiškių, Parudaminos, Mažųjų Lygainių, Bezdonių, Pagirių 

struktūriniuose padaliniuose).  

Renovuotas Savičiūnų struktūrinio padalinio pastatas. Remontuojamos Nemenčinės miesto 

vaikų, Glitiškių struktūrinių padalinių patalpos. 

2. Inventoriaus būklė 

Patenkinama. Bezdonių (6351,99 Eur.) Eitminiškių (5148,01), Bareikiškių struktūriniams 

padaliniams nupirkti baldai. 

3. Patalpų šildymas 

Patenkinamas. Galgių, Eitminiškių Sudervės, Karvio struktūriniai padaliniai šildomi 

elektriniais prietaisais. 

Ažulaukės struktūriniame padalinyje patalpos šildomos krosnimis su malkom. 

4. Telefonizavimas 

Vilniaus rajono bibliotekose yra 54 telefonai, iš jų 30 telefonų su mobiliuoju ryšiu ( 18 vnt. - 

kaimo struktūriniuose padaliniuose, 12 vnt. - Centrinėje bibliotekoje). 
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5. Techninis aprūpinimas 

LIBIS duomenis saugomi  Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos infrastruktūroje, 

virtualiame serveryje. 

Visi Centrinės bibliotekos ir struktūrinių padalinių darbuotojai sujungti į vieningą elektroninio 

pašto sistemą mail.vrscb.lt, kuri saugoma Centrinės bibliotekos serveryje. Atliekami kompiuterinės 

technikos remonto darbai. Bibliotekose užtikrintas geras interneto ryšys, yra belaidis internetas. 

6. Kompiuterių ir dauginimo technikos naudojimas 

6.1. Kompiuterių skaičius:   

Vilniaus rajono Centrinėje bibliotekoje 25 

Nemenčinės m. struktūriniame padalinyje 6 

Nemenčinės m. vaikų struktūriniame padalinyje 5 

Kaimo struktūriniuose padaliniuose 177 

Iš viso 213 

6.2. Kompiuterių naudojimas 

6.2.1. Vartotojams skirtų kompiuterių skaičius – 143 

6.2.2. Darbuotojams skirtų kompiuterių skaičius – 70 

6.3. Dauginimo priemonių skaičius: 

Centrinė biblioteka – 1 vnt. 

Struktūriniai padaliniai – 42 vnt. 

7. Bendras bibliotekų patalpų plotas 

Iš viso – 3183 m2. 

Naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 2902 m2. 

8. Lentynų apskaita: 

Viso fondo lentynų metrų skaičius – 7217 

Atviro fondo lentynų metrų skaičius – 7217 

XII. FINANSAVIMAS 

1. Gauta lėšų 

 Iš viso: 1464179  Eur tūkst. 

1.1. Iš savivaldybės gauta: 1459904,00 Eur 

• darbuotojų darbo apmokėjimai – 1009759,00 Eur 

• dokumentų įsigijimui – 174711,00   Eur. Iš jų: 

o knygoms (lėšos iš Kultūros ministerijos) – 168242,00  Eur 

o neelektroniniams dokumentams (steigėjo lėšos) – 0,00  Eur 

o knygoms (lėšos iš Vilniaus rajono savivaldybės) – 0,00  Eur 
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o periodikai – 6469,00 Eur 

• automatizacijai, kompiuterinei, programinei įrangai – 45900,00 Eur 

• Patalpų remontas: 

o struktūrinių padalinių remontas – 51129,00 Eur 

1.2. Iš Kultūros ministerijos knygoms įsigyti (iš viso): 168242,00 Eur 

tenka lėšų spaudinių įsigijimui vienam gyventojui – 1,57 Eur 

1.3. Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų – 0,00 Eur 

1.4. Gauta už mokamas paslaugas(internetas, kopijavimas) –0,00 Eur 

1.5. Kitos lėšos nurodant šaltinius (knygų parama, vietoj prarastų) – 0,00 Eur 

1.6. Programų, projektų lėšos – 4275,00 Eur  

XIII. BENDRADARBIAVIMAS 

 Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Palangos miesto viešąja biblioteka, Vilniaus 

Gedimino technikos universiteto biblioteka, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešąja 

biblioteka. 

Centrinė biblioteka pasirašiusi sutartį su UAB DrivingEd , pagal kurią gyventojai gali nemokamai 

naudotis KET testų sprendimo paslauga. Per internetinį puslapį www.vrscb.lt  į www.KETbilietai.lt 

užsiregistravę nauji vartotojai gauna po 24 val. pilnų testų sprendimui nemokamai. 

Pasirašyta sutartis su „Vyturio” skaitmeninių knygų biblioteka, pagal kurią su dovanotu 

prisijungimo kodu vartotojai galės 500 knygų, skirtų skaitytojams nuo 5 iki 95 metų amžiaus, skaityti 

nemokamai visus 2018-2019 metais.  

Nuo 2018m. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka bendradarbiauja su Voložino 

(Baltarusija) centrine rajonine biblioteka.  

XIV. IŠVADOS 

Biblioteka yra viešojo gyvenimo erdvė, kurioje galima susiburti, skaityti, leisti laisvalaikį, 

susipažinti, bendrauti, sužinoti, mokytis, tobulėti, patirti, atrasti. Šiandien biblioteka pristatoma 

visuomenei ne tik kaip tradicinė skaitymo, kultūros ir bendravimo vieta, bet ir kaip vieta, kurioje 

užttikrinamos informacinės paslaugos, diegiamos naujausios technologijos, garantuojama prieiga prie 

išteklių internete ir duomenų bazėse, suteikiama galimybė mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. 

Vilniaus rajone yra pats didžiausias bibliotekų tinklas Lietuvoje – 43 bibliotekos, kuriose 

sukauptas 361072 egz. dokumentų fondas. 

Grįžimo į bibliotekas lankytojai laukė su nekantrumu. Skaitytojai pasiilgo bibliotekos, knygos, 

gyvo bendravimo. Karantino metu bibliotekininkai nuolat sulaukdavo klausimų, kada biblioteka bus 

http://www./
http://www.ketbilietai.lt/main/mokyklu_registracija/101/38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52
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atidaryta, nes ne visada žmonėms užtenka vien elektroninių išteklių. Iššūkis, iškeltas karantino, 

nesustabdė bibliotekinės veiklos 

PASIEKIMAI: 

Šiuolaikinis pasaulis yra neatsiejamas nuo informacinių technologijų, kasdien atsiranda vis 

daugiau naujovių, todėl siekiant padėti integruotis ir lavinti žinias bei įgūdžius, organizuojami 

mokymai suaugusiems, edukaciniai užsiėmimai vaikams. Vartotojai mokomi naudotis elektroninės 

valdžios paslaugomis, elektroniniu paštu, informacijos paieškos galimybių. 

Nuo 2018m Centrinė biblioteka dalyvauja Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

vykdomame projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios 

interneto prieigos infrastruktūroje“. Projekto tikslas - plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos 

kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti 

skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės 

informacijos iniciatyvose. 2020 m. vyko kompiuterinio raštingumo mokymai. Vilniaus rajono 

savivaldybėje apmokyta 1690 dalyvių.  

Bibliotekos aktyviai dalyvavo kultūrinėje veikloje, naujų informacinių technologijų 

diegime,informacinių paslaugų plėtroje. Rajono bibliotekos tampa naujovišku viešųjų paslaugų tinklu, 

suteikiančiu informacijos paiešką spausdintuose dokumentuose ir nemokamą prieigą prie interneto 

rajono gyventojams. 

Nepaprastas, karantino, laikotarpis iškėlė iššūkį ir įgalino bibliotekininkus su naujomis 

idėjomis  persikelti į internetinę erdvę, kad  būti arčiau skaitytojo virtualiame pasaulyje. 

Sukurta nauja paslauga – virtualus turas po Vilniaus kraštą: www.vrscb.vilniauskrastototoriai.lt 

PROBLEMOS: 

Nepakankamas finansavimas daug metų yra didžiausia bibliotekų problema, dėl kurios per lėtai 

atnaujinami dokumentų fondai – bibliotekų fondai sensta, mažėja ir netenkina vartotojų; 

bibliotekos gauna labai mažai periodinių leidinių, todėl praranda vis daugiau skaitytojų. 

Neišspręsta bibliotekų prieinamumo problema – Riešės, Avižienių gyvenviečių vartotojai 

neaptarnaujami. Nėra patalpų. 

XV. PRIEDAS NR. 1 PROJEKTO „PRISIJUNGUSI LIETUVA“ 

VEIKLOS 

2019-2020 metais Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka dalyvauja projekte 

„Prisijungusi Lietuva“ (Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.), kurio  tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, 

saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis 

http://www.vrscb.vilniauskrastototoriai.lt/
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galimybėmis. 2019 metais apmokyta 980 dalyvių. 2020 metais apmokyta 1690 žmonių. Įveikę 

karantino iššūkį, lektoriai-bibliotekininkai mokymus perkėlė į internetinę erdvę, tokiu būdu 

pasiekdami nutolusius vartotojus, o šie mokymai tapo dar populiaresni. Gyventojai galėjo dalyvauti 10 

temų ciklo mokymuose. Mokymų dalyvius labiausiai domina apsipirkimas internetinėse parduotuvėse, 

nuotraukų apdorojimas ir koliažų kūrimas internete, dokumentų nuskaitymas naudojant išmanųjį 

telefoną, internetinių pristatymų kūrimas, elektroninės viešosios paslaugos, laisvalaikio planavimas. 

Dažnas mokymų dalyvis vylėsi, kad skaitmeninio raštingumo mokymai padės pakeisti 

darbo veiklos pobūdį, padės susirasti bendraminčių  internete ir nebijos naudotis e. valdžios 

paslaugomis. Didžiausias iššūkis lektoriams buvo gebėti pateikti mokymų medžiagą lietuvių, lenkų ir 

rusų kalbomis. Taip pat dalyvių amžiaus skirtumai, nes vyriausieji besimokantys buvo 82, 86 metų 

amžiaus. Internetas ir skaitmeninės technologijos keičia pasaulį. Vis daugiau kasdieninių užduočių 

atliekama naudojant skaitmenines technologijas ir internetą, todėl kiekvienam skaitmeninių 

technologijų naudotojui būtina turėti skaitmeninių įgūdžių, kad galėtų visapusiškai dalyvauti 

besikeičiančios visuomenės gyvenime Tačiau, dar vis yra daug žmonių, kurie dėl nusistovėjusių 

stereotipų ir įpročių nesinaudoja skaitmeninėmis paslaugomis ir įrenginiais. Dažniausiai, tai yra 

vyresni, mažesnes pajamas turintys asmenys, kaimiškose vietovėse gyvenantys žmonės. Todėl 

bibliotekos didžiulis indėlis yra čia, nes mokymuose dalyvauja kaimiškos vietovės gyventojai, 

vyresnio amžiaus asmenys. O tai yra ta tikslinė grupė, kur reikia daugiausia įdirbio, kad žmonės 

išdrįstų, norėtų keisti nusistovėjusius įpročius ir ateitų į mokymus. Kitas akcentas, mokymus veda 

bibliotekų darbuotojai. (11lektorių) Tai ir jų kompetencijų auginimas. Puikus dalyvių vertinimas. 

(Lektorių gebėjimai įvertinti 96-98 %) Tuo pačiu keičiasi  požiūris į bibliotekas. Žmogus gali ateiti ne 

tik knygos ar kultūrinį renginį, bet ir gauti kokybišką paslaugą skaitmeninio raštingumo srityje. Dar 

yra puiku ir tai, kad dažnas mokymų dalyvis tampa bibliotekos vartotoju.  

Centrinė biblioteka, užtikrindama, kad karantino metu moksleiviai būtų aprūpinti reikalinga 

įranga, kad galėtų mokytis, prisijungė prie projekto „Prisijungusi Lietuva“ iniciatyvos. Vykdant 

projektą gegužės 15 d., du planšetiniai kompiuteriai buvo padovanoti Adrianai ir Elžbietai - dviem 

jauniems ir aktyviems žmonėms. Adriana - linksmas, draugiškas žmogus, mėgstantis skaityti knygas ir 

gilinantis į žinias apie IT. Elžbieta - 100% savanorė, o padėti kitiems - jos aistra.  

Darbuotojai prisidėjo prie projekto viešinimo plakatų vertimo į lenkų ir rusų kalbas. 
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Mokymų dalyvių ir lektorių atsiliepimai: 

Eduardas: „Smagu, kad mokymai yra nemokami. Labai patiko.‘‘  

Erika: „Esu patenkinta mokymais. Ačiū.“  

Alina: „Ačiū lektorei už suteiktas žinias, daug ko išmokau. Dabar nereikia prašyti anūkų 

pagalbos.“ 

Irena: „Viskas puiku. Lektorė suprantamai viską dėstė. Daug ko sužinojau, išmokau.“ 

Vladislava: „Labai džiaugiamės, kad mokymai vyksta mūsų bibliotekoje.“ 

Lektorė Andželika Labovič: „Nemokami projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio 

raštingumo mokymai  – tai puiki galimybė išmokti kažko naujo.  Per tą laikotarpi, kai vedžiau 

mokymus sutikau įvairių žmonių, buvo net tokių, kurie nemokėjo net įjungti kompiuterio, o pelytė buvo 

sunkiai suvokiamas dalykas. Dalyviai buna tokie nedrąsus, bijo kompiuterio, bijo su juo dirbt, 

manydami kad sugadins. Tačiau tie, kurie atėjo į mokymus, tikrai dabar drąsiai dirba su kompiuteriu. 

Dauguma sužinojo kiek daug dalykų galima rasti internete. Šaunu, kad galėjome bendradarbiauti su 

Užimtumo tarnyba“ 

Lektorė Česlava Šatkevič: „Karantino metu skaitmeniniai įgūdžiai tapo itin svarbūs. 

Pastebėjau, kad Nemėžio seniūnijos senjorai žymiai daugiau naudojasi skaitmeniniais įrenginiais. 

Skaitytojas ir mokymų “Prisijungusi Lietuva” dalyvis, 88 metų senjoras, išmoko puikiai naudotis 

išmaniuoju telefonu. Drąsiai ateina į biblioteką, jeigu tik kyla klausimai dėl naujų programėlių 

diegimo. Labai džiaugiuosi, kad dalyviams šie mokymai buvo įdomūs ir naudingi“. 

Lektorė Elena Radevič: „Vilniaus rajonas pasižymi marga tautine gyventojų sudėtimi, todėl 

reikia būti pasiruošusiai mokymosi medžiagą pateikti ne tik lietuvių, bet dar lenkų ir rusų kalbomis. Be 

galo svarbu patiems lektoriams jausti bendravimo su kitais malonumą, būti nuoširdiems, gerai 
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nusiteikusiems, kantriems. Labai smagu, kai gyventojai kreipiasi į biblioteką užsiregistruoti į 

mokymus, nes girdėjo gerus atsiliepimus.“ 

XVI. PRIEDAS NR.2 RENGINIŲ IR INICIATYVŲ AKIMIRKOS 

Paskelbus ekstremalią situaciją, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka prisijungė 

prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir „Robotikos mokyklos“ iniciatyvos ir 3D 

spausdintuvo pagalba atspausdino apsauginius skydus medikams. Buvo atsspausdinta daugiau kaip 

100 skydų, kurie  paaukoti Juodšilių, Rudaminos ir Skaidiškių ambulatorijų darbuotojams. 

 

  

Rajono bibliotekininkai dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje 

bibliotekoje tarptautinio projekto „Kultūros paveldas ateičiai: atrask, dalinkis ir mokykis“  

konferencijoje. Pagrindinis projekto tikslas – supažindinti bendruomenes su nacionaliniu ir kitų šalių 

kultūros paveldu, pasakoti ir dalintis istorijomis, kurios apjungia įvairias kraštotyros ir mokymosi visą 

gyvenimą sritis.  

 

https://www.facebook.com/vrscb.lt/photos/a.527186894016420/3333976580004090/?__cft__%5b0%5d=AZVU7AgLFI6cVRYCIqhQqZzqYb95MzUCwrvniUVrQ0rJ2WQ8SgnAwHDtq89sZIYP76RCKjUekCat4ywLFrZmXsl-IRz89wqCxV6keqnEOyFaBuGpeeykpsdyOqWZ8vQFsRvdnvPfceA4tUaxOzxNeB7L&__tn__=EH-R
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Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės biblioteka pirmą kartą dalyvavo XIX Lietuvos 

bibliotekų sąskrydyje, pristatydama savo krašto kultūrą. Nors sakoma, kad pirmas blynas būna 

prisvilęs, mes sulaužėme šį stereotipą ir pristatėme gražiausias Vilniaus krašto spalvas. XIX Lietuvos 

bibliotekų sąskrydis vyko rugsėjo 4–5 dienomis Raudonės pilyje, Jurbarko rajone. Padėkos raštas su 

titulu „Tautiškiausia Lietuvos biblioteka“ gautas XIX Lietuvos sąskrydžio metu suteikė sparnų ir 

pasididžiavimo, kad Vilniaus kraštas tolerantiškas, turtingas ir ištikimas savo tradicijoms ir kultūrai. 

  

  

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos Mažųjų Lygainių struktūriniame padalinyje 

vyko edukacinis seminaras „Popieriaus karpymo menas“, skirtas Tautodailės metams paminėti. 

Renginyje dalyvavo bibliotekos skaitytojai ir Centrinės bibliotekos darbuotojai. 

https://www.facebook.com/vrscb.lt/photos/pcb.3324566434278438/3324563457612069/?__cft__%5b0%5d=AZXIsjL62krXJFYluCd4Xe5rEo0eVq4viw0QWExPrLnYK7AN-1_YQxEJ1ZVCinE2HqEpITaC5NGU9DxYKdciF6VVzxx-1lkaCqlPFzjtx8QmLcAwR2ZJUzjKcKFeYwXFhYY4UqZbeGUDec7mlGNuTaL-&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/vrscb.lt/photos/pcb.3324566434278438/3324563457612069/?__cft__%5b0%5d=AZXIsjL62krXJFYluCd4Xe5rEo0eVq4viw0QWExPrLnYK7AN-1_YQxEJ1ZVCinE2HqEpITaC5NGU9DxYKdciF6VVzxx-1lkaCqlPFzjtx8QmLcAwR2ZJUzjKcKFeYwXFhYY4UqZbeGUDec7mlGNuTaL-&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/vrscb.lt/photos/pcb.3321539457914469/3321537734581308/?__cft__%5b0%5d=AZV7znYgKX8Rq2_9h9gQSJlFmnmVVkIqbMjpp-wCaUQuPxn9b_Gdi7lgE82_SMdeRoxfFCV67y9oV0ZBA5xpQypwCJLwM9SKAOshJDxaSuCWcPvm600PmH-BTxt3DwGy_MoV69KzXuN3XMTlnKgju3zI&__tn__=*bH-R
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Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka organizavo seminarą, skirtą Tautodailės 

metams paminėti  „Vilniaus krašto tradiciniai amatai“. Seminaras vyko Mažųjų Lygainių 

struktūriniame padalinyje. 

 

Renginys geriausiems Centrinės bibliotekos skaitytojams. Janinos Norkūnienės Paskaita 

„Viskas apie žolynus“. 

 

https://www.facebook.com/vrscb.lt/photos/pcb.3321539457914469/3321537734581308/?__cft__%5b0%5d=AZV7znYgKX8Rq2_9h9gQSJlFmnmVVkIqbMjpp-wCaUQuPxn9b_Gdi7lgE82_SMdeRoxfFCV67y9oV0ZBA5xpQypwCJLwM9SKAOshJDxaSuCWcPvm600PmH-BTxt3DwGy_MoV69KzXuN3XMTlnKgju3zI&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/vrscb.lt/photos/pcb.3321539457914469/3321537734581308/?__cft__%5b0%5d=AZV7znYgKX8Rq2_9h9gQSJlFmnmVVkIqbMjpp-wCaUQuPxn9b_Gdi7lgE82_SMdeRoxfFCV67y9oV0ZBA5xpQypwCJLwM9SKAOshJDxaSuCWcPvm600PmH-BTxt3DwGy_MoV69KzXuN3XMTlnKgju3zI&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/vrscb.lt/photos/pcb.3309712729097142/3309710509097364/?__cft__%5b0%5d=AZW-inc8d3eKuuarI5W-xyEat-Ur8ZpY1h_1cdDbLyJldMmbpSB6LbTs3EsAXhqgEwfsSO51wtzCYhUzARmd0VjvKEFYuG7LniNvvE5u8u412tuPWm1O1ysb0M4qPpb7NbnVOyFLvHHSWCPxkjTt7FlF&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/vrscb.lt/photos/pcb.3309712729097142/3309710509097364/?__cft__%5b0%5d=AZW-inc8d3eKuuarI5W-xyEat-Ur8ZpY1h_1cdDbLyJldMmbpSB6LbTs3EsAXhqgEwfsSO51wtzCYhUzARmd0VjvKEFYuG7LniNvvE5u8u412tuPWm1O1ysb0M4qPpb7NbnVOyFLvHHSWCPxkjTt7FlF&__tn__=*bH-R
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Edukacinė išvyka skaitytojams „Jono Pauliaus II pėdomis po Lietuvą“. 

 

Akcija "Atsakingas skaitytojas" .Kvietėme dalyvauti elektronikos ir baterijų atliekų rinkimo 

akcijoje "Atsakingas skaitytojas". Nebenaudojamas baterijas, smulkius elektronikos prietaisus 

raginome atnešti į biblioteką, registravome, kad stambiosios elektronikos atliekos nemokamai būtų 

išvežamos iš namų . 
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Paroda „Mūsų biblioteka istorijos vingiuose“ – „Nasza biblioteka na zakrętach historii”. 

skirta bibliotekos 80-mečiui paminėti.  

 

Kvietimai į virtualias viktorinas 

  

NEPATOGUS KINAS. Dokumentinio filmo „Interneto valytojai“ peržiūra. 

https://www.facebook.com/vrscb.lt/photos/pcb.3303247226410359/3303245773077171/?__cft__%5b0%5d=AZWSFPoJ_IkAHZd1PEDaiVoYGQDNk0aqmhyv7_zMmI7y3mJZZ5VF41FHePbkl2w_3dhOJJNOT0FVaaeM97Gm_HK9mIPIqeAqlmWaGtRTkpt9beJoLHcRAlX9WkxIJhIbALIZD2uZa01NW8VJUAmyTTa6&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/vrscb.lt/photos/pcb.3303247226410359/3303245773077171/?__cft__%5b0%5d=AZWSFPoJ_IkAHZd1PEDaiVoYGQDNk0aqmhyv7_zMmI7y3mJZZ5VF41FHePbkl2w_3dhOJJNOT0FVaaeM97Gm_HK9mIPIqeAqlmWaGtRTkpt9beJoLHcRAlX9WkxIJhIbALIZD2uZa01NW8VJUAmyTTa6&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/vrscb.lt/photos/pcb.3303247226410359/3303245773077171/?__cft__%5b0%5d=AZWSFPoJ_IkAHZd1PEDaiVoYGQDNk0aqmhyv7_zMmI7y3mJZZ5VF41FHePbkl2w_3dhOJJNOT0FVaaeM97Gm_HK9mIPIqeAqlmWaGtRTkpt9beJoLHcRAlX9WkxIJhIbALIZD2uZa01NW8VJUAmyTTa6&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/vrscb.lt/photos/pcb.3303247226410359/3303245773077171/?__cft__%5b0%5d=AZWSFPoJ_IkAHZd1PEDaiVoYGQDNk0aqmhyv7_zMmI7y3mJZZ5VF41FHePbkl2w_3dhOJJNOT0FVaaeM97Gm_HK9mIPIqeAqlmWaGtRTkpt9beJoLHcRAlX9WkxIJhIbALIZD2uZa01NW8VJUAmyTTa6&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/vrscb.lt/photos/a.527186894016420/3260655154002900/?__cft__%5b0%5d=AZWk06OFcCsgxW2ONaCCHmivlb3BJUfkKau2h9P5TEGFf8ma-Q1Li3aknPYWDVPw6FkY0UXmFVxczXoQN0I0s9b_E4EJAPjwm3cu08N05XGpl4WpYcYS8sowH8f6u86I5LnHN9dVmZBBDD_aVp3ng1bp&__tn__=EH-R
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Tarptautinis projektas „Verslumo įgūdžiai moterims skaitmeniniame pasaulyje” 

  

Vlado Žiliaus iliustracijų paroda ir kūrybinės dirbtuvės 

  

Šventinis – internetinis darbuotojų susitikimas „Advento šviesoje – belaukiant švenčių, 

džiaugsmo ir vilties“ 

https://www.facebook.com/vrscb.lt/photos/pcb.2820802251321528/2820801987988221/?__cft__%5b0%5d=AZV7bebIlt7ebxHYjRKsx7RCrOK_a9OsLRiinuWnHL4BJkBcozgZOd-hs2mEhYr6FXUSU_YytDkcCrt34fUBjWN3ZZ86wgqt_GbBbgTc75brHQyHJQv3mlsUgj83QLaoU_wNmo6lb7ZO6RFnp-CXm-xg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/vrscb.lt/photos/pcb.2820802251321528/2820801834654903/?__cft__%5b0%5d=AZV7bebIlt7ebxHYjRKsx7RCrOK_a9OsLRiinuWnHL4BJkBcozgZOd-hs2mEhYr6FXUSU_YytDkcCrt34fUBjWN3ZZ86wgqt_GbBbgTc75brHQyHJQv3mlsUgj83QLaoU_wNmo6lb7ZO6RFnp-CXm-xg&__tn__=*bH-R
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Biblioteka ant laiptų. Atsižvelgiant į karantiną, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės 

bibliotekos. Darbuotojai vartotojus priversti pasitikti ant laiptų. Bet Kalėdos yra Kalėdos. Žiba eglė. 

Ant stendo – sveikinimai ir senų kalėdinių atvirukų paroda. Juk šventės! Nuotrauka žurnale „Tarp 

knygų“. 

 

XVII. PRIEDAS NR.3 INFORMACIJA APIE VILNIAUS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS VEIKLĄ 

Elektroninėje erdvėje: 

Aškelovič, Andžej. Parodos „Mūsų biblioteka istorijos vingiuose” atidarymas: [apie renginį, 

skirtą Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos 80-mečiui]. Prieiga per internetą:  

http://l24.lt/lt/kultura/item/345631-parodos-musu-biblioteka-istorijos-vingiuose-atidarymas  

http://l24.lt/lt/kultura/item/345631-parodos-musu-biblioteka-istorijos-vingiuose-atidarymas
http://l24.lt/lt/kultura/item/345631-parodos-musu-biblioteka-istorijos-vingiuose-atidarymas
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Aškelovič, Andrzej. Parodos „Mūsų biblioteka istorijos vingiuose” atidarymas: [Rudaminos 

daugiafunkcinio kultūros centre buvo atidaryta paroda „Mūsų biblioteka istorijos vingiuose“, skirta 80-

osioms Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos įkūrimo metinėms paminėti]. Prieiga per 

internetą:  http://www.vrscb.lt/lt/1082-parodos-musu-biblioteka-istorijos-vingiuose-atidarymas.  

80-mečiui skirta paroda Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje. Prieiga per 

internetą:  https://amb.lt/regionas/lt/naujienos/80-meciui-skirta-paroda-vilniaus-rajono-savivaldybes-

centrineje-bibliotekoje/523?fbclid=IwAR1YMxnfHDMRTLTtFduiDs_rACB-

d0uDHokxtj7oXScynmmhgaKMMhbbE0c  

Baranovskaja, Irena. Baltarusių šviesuolius Baleslavas Pačopka: [apie Ulėnų kaime 

(Rukainių sen., Vilniaus r.) gimusi Baltarusijos publicistą, pedagogą, kunigą Baleslavą Pačopką]. 

Prieiga per internetą:  http://www.vrscb.lt/lt/1109-paroda-baleslavo-pacopkos-gyvenimo-ir-veiklos-

stotele-vilniuje-xx-a-pr 

Baranovskaja, Irena. Popieriaus karpymo meno edukacinis seminaras: [Vilniaus rajono 

savivaldybės Centrinės bibliotekos Mažųjų Lygainių struktūriniame padalinyje vyko edukacinis 

seminaras „Popieriaus karpymo menas“, skirtas Tautodailės metams paminėti]. Prieiga per internetą: 

https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/11072. 

Baranovskaja, Irena. „Popieriaus karpymo menas“: [apie edukacinį seminarą „Popieriaus 

karpymo menas“ VRSCB Mažųjų Lygainių struktūriniame padalinyje, skirtą Tautodailės metams 

paminėti. Renginyje  dalyvavo bibliotekos skaitytojai ir Centrinės bibliotekos darbuotojai]. Prieiga per 

internetą: http://www.vrscb.lt/lt/1097-edukacinis-seminaras-popieriaus-karpymo-menas. 

Barsul, Beata. XIX-asis Lietuvos bibliotekų sąskrydis: [Vilniaus rajono savivaldybės 

Centrinės biblioteka pirmą kartą dalyvavo XIX Lietuvos bibliotekų sąskrydyje pristatydama savo 

krašto kultūrą]. Prieiga per internetą: 

http://l24.lt/lt/kultura/item/347934-xix-asis-lietuvos-biblioteku-saskrydis  

 

Barsul, Beata. „Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse“: [apie renginį VRSCB Zujūnų 

struktūriniame padalinyje]. Prieiga per internetą: http://www.vrscb.lt/lt/1054-tegul-meile-lietuvos-

dega-musu-sirdyse.  

Brinkienė, Olė. Renginys pavadinimu „Žolelių gydomoji galia“:[Vilniaus rajono savivaldybės 

Centrinės bibliotekos Mažųjų Lygainių struktūriniame padalinyje buvo surengtas renginys „Žolelių 

gydomoji galia“, skirtas šios žolininkės 100-osioms gimimo metinėms]. Prieiga per internetą:  

http://www.vrscb.lt/lt/1093-renginys-pavadinimu-zoleliu-gydomoji-galia.  
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Bibliotekos padės aprūpinti gydytojus apsaugos priemonėmis: [Vilniaus rajono savivaldybės 

centrinė biblioteka nuo ryto iki vakaro spausdina rėmelius apsauginiams skydams]. Prieiga per  

internetą: https://vrsa.lt/index.php?1851274694  

Bibliotekos padės aprūpinti gydytojus apsaugos priemonėmis (papildyta): [Vilniaus rajono 

savivaldybės centrinė biblioteka nuo ryto iki vakaro spausdina rėmelius apsauginiams skydams]. 

Prieiga per internetą: https://vrsa.lt/index.php?1851274694  

XIX-asis Lietuvos bibliotekų sąskrydis. [Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės biblioteka 

pirmą kartą dalyvavo XIX Lietuvos bibliotekų sąskrydyje, pristatydama savo krašto kultūra]. Prieiga 

per internetą:http://www.vrscb.lt/lt/1098-xix-asis-lietuvos-biblioteku-saskrydis  

Domėtis kraštotyra kviečia nauja svetainė - „Bičių korys. Bendruomenių kraštotyra“. Prieiga 

per internetą: http://www.vrscb.lt/lt/naujienos/1060-dometis-krastotyra-kviecia-nauja-svetaine-biciu-

korys-bendruomeniu-krastotyra  

Edukacinė veikla „Būk saugus internete“: [VRSCB Kalvelių struktūriniame padalinyje]. 

Prieiga per internetą: http://www.vrscb.lt/lt/1035-edukacine-veikla-buk-saugus-internete   

Jano Bžechvos kūrybą: [apie rytmetį VRSCB Glitiškių struktūriniame padalinyje]. Prieiga per 

internetą:  http://www.vrscb.lt/lt/1039-jano-bzechvos-kuryba. 

„Jono Pauliaus II pėdomis po Lietuvą“ : Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka 

paminėjo šventojo Jono Pauliaus II metus: [apie edukacinę išvyką „Jono Pauliaus II pėdomis po 

Lietuvą“. Išvykoje dalyvavo 40 bibliotekos skaitytojų ir darbuotojų. Prieiga per internetą:  

http://www.vrscb.lt/lt/1095-vilniaus-rajono-savivaldybes-centrine-biblioteka-paminejo-sventojo-jono-

pauliaus-ii-metus.  

Karantinas suteikė naują pobūdį Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos veiklai: 

[3D spausdintuvo pagalba atspausdino apsauginius šalmus medikams]. Prieiga per internetą:    

http://www.vrscb.lt/lt/1073-karantinas-suteike-nauja-pobudi-vilniaus-rajono-savivaldybes-centrines-

bibliotekos-veiklai.  

 Knygų „Namai“: [VRSCB Paberžės struktūriniame padalinyje svečiavosi Melkio mokyklos 

priešmokyklinukai.]. Prieiga per internetą: http://www.vrscb.lt/lt/1102-knygu-namai  

Kviečiami aplankyti interaktyvią biblioteką www.ibiblioteka.lt. Prieiga per internetą:  

http://www.vrscb.lt/lt/naujienos/1061-gerbiami-skaitytojai  

Kviečiame į ekskursiją „Lenko popiežiaus pėdomis“: Vilniaus rajono savivaldybės centrinė 

biblioteka kviečia į ekskursiją „Lenko popiežiaus pėdomis. Prieiga per internetą: 

https://vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/10714  

Kur gyvena knygos: [apie edukacinius užsiėmimus vaikams Zujūnų kaimo bibliotekoje. 

Prieiga per internetą:  http://www.vrscb.lt/lt/1040-kur-gyvena-knygos. 
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„Kurkime geresnį internetą kartu!“: [VRSCB Kalvelių struktūriniame padalinyje vyko  

Saugesnio interneto savaitė]. Prieiga per internetą:  http://www.vrscb.lt/lt/1048-kurkime-geresni-

interneta-kartu-2. 

„Lėmė dievai poetu man tapti...“: [apie renginį Zujūnų bibliotekoje, skirtą Motiejaus 

Kazimiero Sarbievijaus kūrybai projekto „Lėmė dievai poetu man tapti“ rėmuose iš ciklo „Jie su 

Vilnija suaugę“]. Prieiga per internetą: http://www.vrscb.lt/lt/1014-leme-dievai-poetu-man-tapti.  

Lietuva pasmerkta nepriklausomybei: [apie renginį VRSCB Mažųjų Lygainių struktūriniame 

padalinyje“, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui]. Prieiga per internetą:  

http://www.vrscb.lt/lt/1055-lietuva-pasmerkta-nepriklausomybei.  

Lietuvos gimtadienis muziejaus karalystėje: [apie ypatingą Lietuvos gimtadienio minėjimą, 

kurį organizavo skaitytojams Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos ir jos struktūrinių 

padalinių Glitiškėse, Nemėžyje, Paberžėje ir Zujūnuose darbuotojos: Elena Radevič, Agata 

Puncevičienė, Česlava Šatkevič, Renata Gierulska ir Beata Barsul]. Prieiga per internetą: 

https://vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/11331  

Lietuvos gimtadienis muziejaus karalystėje: [Lietuvos gimtadienio proga Vilniaus rajono 

savivaldybės Centrinės bibliotekos bei Glitiškių, Nemėžio, Paberžės ir Zujūnų struktūrinių padalinių  

darbuotojos kartu su bibliotekų skaitytojais šią dieną minėjo Valdovų rūmuose]. Prieiga per internetą: 

http://www.vrscb.lt/lt/1079-lietuvos-gimtadienis-muziejaus-karalysteje.  

Marijampolyje duris atvėrė atnaujintas kultūros centras: [naujai iškilusiame kultūros centre 

įrengta daugiafunkcė salė ir laisvalaikio patalpa, kurioje įsikūrė biblioteka ir vaikų erdvė]. Prieiga per 

internetą: <http://l24.lt/lt/kultura/item/348382-marijampolio-kaime-duris-atvere-atnaujintas-kulturos-

centras.  

Mickevičiaus bibliotekos parodos keliauja į regioną: [paroda  organizuota VRSCB]. Prieiga 

per  internetą: https://amb.lt/regionas/lt/naujienos/a.-mickeviciaus-bibliotekos-parodos-keliauja-i-

regiona/474  

„Mūsų laikų pranašas“: [apie renginį VRSCB Sudervės struktūriniame padalinyje]. Prieiga per 

internetą: http://www.vrscb.lt/lt/1100-musu-laiku-pranasas  

Nauja paslauga jau netrukus Vilniaus rajono bibliotekose: [apie VRSCB vykdomą projektą 

„Virtualus turas po Vilniaus krašto istorija ir kultūra“. Prieiga per internetą: 

http://www.vrscb.lt/lt/projektai/totoriai-vilniaus-kraste/1103-nauja-paslauga-jau-netrukus-

vilniaus-rajono-bibliotekose 

Nauji metai–nauji darbai: [apie LSVBA tarybos posedį, kuris vyko Vilniaus krašto 

etnografinio muziejaus filiale – Tradicinių amatų centre Houvalto dvare Maišiagaloje. Po posėdžio, 

Vilniaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Miroslavas Voitiulevičius supažindino 

su savo vadovaujamos bibliotekos Maišiagalos struktūriniu padaliniu.] / LSVBA informacija. Prieiga 

per  internetą: // http://www.lsvba.lt/nauji-metai-nauji-drabai/  
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Nuotraukų konkursas „Lieku namuose ir skaitau knygas“: [Vilniaus rajono savivaldybės 

Centrinė biblioteka kviečia visus dalyvauti nuotraukų konkurse „Lieku namuose ir skaitau knygas“]. 

Prieiga per internetą:  http://www.vrscb.lt/lt/1057-nuotrauku-konkursas.  

„Padėkime gyvūnams išgyventi žiemą“: [Kalvelių S. Moniuškos gimnazijos 7 klasės mokiniai 

kartu su auklėtoja Lucija Podvorska dalyvavo akcijoje „Padėkime gyvūnams išgyventi žiemą“, kurią 

organizavo VRSCB Kalvelių struktūrinio padalinio darbuotojos Teresa Pristavka ir Natalija 

Vercholamova]. Prieiga per internetą:  http://www.vrscb.lt/lt/1037-padekime-gyvunams-isgyventi-

ziema.  

Parodoje „Mūsų biblioteka istorijos vingiuose“ apsilankė svečiai iš Lenkijos. Prieiga per 

internetą: https://vrsa.lt/index.php?3781424128 

Parodoje „Mūsų biblioteka istorijos vingiuose“ apsilankė svečiai iš Lenkijos. Prieiga per 

internetą:  http://www.vrscb.lt/lt/1084-parodoje-musu-biblioteka-istorijos-vingiuose-apsilanke-sveciai-

is-lenkijos. Pristavka, Teresa. Kalveliuose vyko akcija „Padėkime gyvūnams išgyventi žiemą“:  [apie 

renginį, kurį organizawo VRSCB Kalvelių struktūrinis padalinys]. Prieiga per  internetą:    

https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/10289?fbclid=IwAR0hUi1ApNf1znsZk6J5A45QKcXXlcLvnAI

kThN0GuwvHQcNDQE-pShYKzo  

Renginiai Vilniaus rajono bibliotekose, skirti Jono Pauliaus II-ojo atminimui. Prieiga per 

internetą: https://vrsa.lt/index.php?1760526567  

Rudamina atsisveikino su žiema: [apie Užgavėnių šventę, kurios organizavime dalyvavo ir 

VRSCB. Prieiga per  internetą:] https://vrsa.lt/index.php?2509157778  

Saugaus interneto savaitė Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje. Prieiga per 

internetą:  http://www.vrscb.lt/lt/1042-saugaus-interneto-savaite-vilniaus-rajono-savivaldybes-

centrineje-bibliotekoje   

Skaitymo popietė „Daktaras Dolittlis ir jo gyvūnai“: [ Birželio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybės 

Centrinės bibliotekos Pikeliškų Paberžės, Zujūnų struktūrinių padalinių darbuotojos pakvietė jauniausius 

skaitytojus į skaitymo popietę „Daktaras Dolitlis ir jo gyvūnai“. Prieiga per 

internetą: http://www.vrscb.lt/lt/1077-skaitymo-popiete-daktaras-dolittlis-ir-jo-gyvunai.  

Svarbi informacija apie paslaugų teikimą bibliotekose: [Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė 

biblioteka ir jos struktūriniai padaliniai nuo balandžio 29 dienos, trečiadienio, dalinai atnaujina savo veiklą, 

pandemijos metu užtikrinant skaitytojų bei darbuotojų saugumą]. Prieiga per internetą: 

https://vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/10880  

145-osios gimimo metinės: [minint Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 145-ąsias gimimo 

metines, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka kviečia visus pasinerti į virtualią parodą ir 
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artimiau susipažinti su šiuo žymiausiu kada nors gyvenusiu Lietuvos dailininku ir kompozitoriumi]. 

Prieiga per internetą: http://www.vrscb.lt/lt/1116-145-asias-gimimo-metines  

Veikšnienė, Elena. Geriausi mūsų bibliotekos skaitytojai: [Vilniaus rajono savivaldybės 

Centrinė biblioteka pakvietė savo geriausius skaitytojus į popietę, skirtą bibliotekos 80-čiui. Renginyje 

dalyvavo mūsų svečias – žolininkė Janina Norkūnienė]. Prieiga per internetą: 

http://www.vrscb.lt/lt/1101-geriausi-musu-bibliotekos-skaitytojai   

Verslumo įgūdžiai moterims „Inicijuok ir įgyvendink savo idėjas“: [Vilniaus rajono 

savivaldybės Centrinės bibliotekos Nemėžio struktūriniame padalinyje vyko mokymai moterims pagal 

programą „Inicijuok ir įgyvendink savo idėjas“]. Prieiga per internetą: 

http://www.vrscb.lt/lt/projektai/verslumo-igudziai-moterims/1089-inicijuok-ir-igyvendink-savo-idejas  

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka kviečia į filmo „Interneto valytojai“ peržiūrą. 

Prieiga per  internetą: https://vrsa.lt/index.php?1632575383 

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka svečiuose pas vaikus: [apie VRSC 

organizuotą „Proto mūšį“ vaikams].  Prieiga per internetą:  https://vrsa.lt/index.php?3659685289 

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka: virtualus turas po Vilniaus krašto totorių 

istoriją ir kultūrą: [projekto pristatymas]. Prieiga per internetą: https://vrsa.lt/index.php?2294328001.  

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka savo lankytojams siunčia nuotaikingą 

muzikinį palinkėjimą: [klipo apie VRSCB pristatymas]  https://vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/11704.  

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka svečiuose pas vaikus: [tai buvo smagi 

pažintis su biblioteka ir žinių patikrinimas proto mūšyje „Biblioteka – tai ranka pasiekiamas pasaulis“]. 

Prieiga per internetą:  http://www.vrscb.lt/lt/1090-vilniaus-rajono-savivaldybes-centrine-biblioteka-

sveciuose-pas-vaikus.  

Vilniaus rajono bibliotekininkai paminėjo Tautodailės metus. [apie seminarą „Vilniaus krašto 

tradiciniai amatai. Verbų rišimo ir natūralios sudėties kremo gamybos edukacinis užsiėmimas“] Prieiga 

per internetą:  http://www.vrscb.lt/lt/1096-vilniaus-krasto-tradiciniai-amatai  

Virtualus turas po Vilniaus kraštą: susipažinkite su totorių istorija ir kultūra: [projekto 

pristatymas]. Prieiga per internetą:https://www.etaplius.lt/virtualus-turas-po-vilniaus-krasta-

susipazinkite-su-totoriu-istorija-ir-kultura  

Virtualus turas po Vilniaus kraštą: susipažinkite su totorių istorija ir kultūra: [apie Vilniaus rajono 

savivaldybės Centrinės bibliotekos parengtą projektą]. Prieiga per internetą: 

https://vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/11283  

Virtualus turas po Vilniaus kraštą: susipažinkite su totorių istorija ir kultūra: [VRSCB projekto 

pristatymas]. Prieiga per internetą: http://hst-254-28.splius.lt/virtualus-turas-po-vilniaus-krasta-

susipazinkite-su-totoriu-istorija-ir-kultura  
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Virtualus turas po Vilniaus krašto istorija ir kultūra: [VRSCB projekto pristatymas]. Prieiga 

per internetą: https://www.rudaminosbendruomene.lt/naujienos/.                                                                         

Virtualus turas po Vilniaus kraštą: susipažinkite su totorių istorija ir kultūra: [VRSCB projekto 

pristatymas]. Prieiga per internetą: https://www.vilnieciams.lt/2020/10/08/virtualus-turas-po-vilniaus-

krasta-susipazinkite-su-totoriu-istorija-ir-kultura/ 

Vlado Žiliaus iliustracijų paroda ir kūrybinės dirbtuvės: [apie parodą ir kūrybines dirbtuves 

VRSCB]. Priega per internetą: http://www.vrscb.lt/lt/naujienos/1043-vlado-ziliaus-iliustraciju-paroda-

ir-kurybines-dirbtuves  

Aszkiełowicz, Andrzej. Otwarcie wystawy „Nasza biblioteka w zakrętach historii”: [apie 

renginį, skirtą Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos 80-mečiui]. Prieiga per internetą:   

https://vrsa.lt/index.php?1288725084 

Aszkiełowicz, Andrzej. Wystawa na 80-lecie działalności Centralnej Biblioteki Samorządu 

Rejonu Wileńskiego: [apie renginį, skirtą Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos 80-

mečiui]. Prieiga per internetą:http://l24.lt/pl/kultura-pl/item/345612-wystawa-na-80-lecie-dzialalnosci-

centralnej-biblioteki-samorzadu-rejonu-wilenskiego 

Barsul, Beata. XIX Zlot Bibliotekarzy Litwy: [Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės 

biblioteka pirmą kartą dalyvavo XIX Lietuvos bibliotekų sąskrydyje pristatydama savo krašto kultūrą]. 

Prieiga per internetą: http://l24.lt/pl/napisali-do-nas. 

Barsul, Beata. XIX Zlot Bibliotekarzy Litwy: [Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės 

biblioteka pirmą kartą dalyvavo XIX Lietuvos bibliotekų sąskrydyje pristatydama savo krašto kultūrą]. 

Prieiga per internetą: https://vrsa.lt/index.php?3950853141.  

Barsul, Beata. Spotkanie czytelnicze „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”: [apie renginį vaikams, 

kurį organizavo Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė bibliotekos Pikeliškių, Zujūnų ir Paberžės 

struktųriniai padaliniai]. Prieiga per internetą: http://l24.lt/pl/napisali-do-nas/item/344188-spotkanie-

czytelnicze-doktor-dolittle-i-jego-zwierzeta  

Bartoszewicz, Mirosława. Szlakiem Jana Pawła II: [apie edukacinę išvyką „Jono Pauliaus II 

pėdomis po Lietuvą“. Išvykoje dalyvavo 40 bibliotekos skaitytojų ir darbuotojų]. Prieiga per internetą: 

http://www.vrscb.lt/pl/imprezy/1094-szlakiem-jana-pawla-ii  

Bartoszewicz, Mirosława. Wędrowali szlakiem Jana Pawła II: [Vilniaus rajono savivaldybės 

Centrinė biblioteka š. m. rugpjūčio 28 d. organizavo edukacinė išvyką „Jono Pauliaus II pėdomis po 

Lietuvą“, skirta šventojo Jono Pauliaus II metams paminti]. Prieiga per internetą: 

https://vrsa.lt/go.php/pol/Wiecej/11039  

Bartoszewicz, Mirosława. Wędrowali szlakiem Jana Pawła II: [Vilniaus rajono savivaldybės 

Centrinė biblioteka š. m. rugpjūčio 28 d. organizavo edukacinė išvyką „Jono Pauliaus II pėdomis po 

Lietuvą“, skirta šventojo Jono Pauliaus II metams paminti]. Prieiga per internetą: 

http://l24.lt/pl/napisali-do-nas/item/347598-wedrowali-szlakiem-jana-pawla-ii  
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Bitwa intelektów w Rudominie: [apie VRSC organizuotą „Proto mūšį“ vaikams]. Prieiga per 

internetą:   https://vrsa.lt/index.php?703604412 

Bitwa intelektów w Rudominie: [apie VRSC organizuotą „Proto mūšį“ vaikams]. Prieiga per 

internetą: http://l24.lt/pl/kultura-pl/item/346767-bitwa-intelektow-w-rudominie   

Dzień Odrodzenia Niepodległości Litwy w Zujunach: [apie renginį, skirtą Lietuvos 

nepriklausomybės atgavimui Zujūnų kaimo bibliotekoje]. Prieiga per  internetą:   

http://l24.lt/pl/napisali-do-nas/item/338117-swieto-odrodzenia-niepodleglosci-litwy-w-zujunach XIX 

Zlot Bibliotekarzy Litwy: [Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės biblioteka pirmą kartą dalyvavo 

XIX Lietuvos bibliotekų sąskrydyje, pristatydama savo krašto kultūra]. Prieiga per internetą: 

http://www.vrscb.lt/pl/imprezy/1099-xix-zlot-bibliotekarzy-litwy 

Goście z Polski zwiedzili wystawę „Nasza biblioteka na zakrętach historii”. Prieiga per 

internetą:  https://vrsa.lt/index.php?1298437744 

 Imprezy poświęcone postaci Jana Pawła II w bibliotekach rejonu wileńskiego. Prieiga per 

internetą: https://vrsa.lt/index.php?3443152033  

„Krasnoludki są na wiecie...”: [apie renginį Paberžės VRSCB struktūriniame padalinyje]. 

 Prieiga per internetą:  http://www.vrscb.lt/pl/imprezy/1105-krasnoludki-sa-na-swiecie  

Kwarantanna nadała nowy charakter dla działalności Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu 

Wileńskiego: [3D spausdintuvo pagalba atspausdino apsauginius šalmus medikams]. Prieiga per 

internetą: http://www.vrscb.lt/pl/imprezy/1075-kwarantanna-nadala-nowy-charakter-dla-dzialalnosci-

centralnej-biblioteki-samorzadu-rejonu-wilenskiego  

Lato z biblioteką: [apie Vilniaus rajono bibliotekų numatomus renginginius vasarai] / Inf. i zdj. 

Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego. Prieiga per internetą:  

//https://vrsa.lt/go.php/pol/Wiecej/11137 

Lato z biblioteką: [apie Vilniaus rajono bibliotekų numatomus renginginius vasarai] /  Inf. i 

zdj. Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego. Prieiga per  internetą:  

http://l24.lt/pl/kultura-pl/item/343048-lato-z-biblioteka  

Nowa usługa w bibliotekach rejonu wileńskiego już wkrótce: [apie Vilniaus rajono 

savivaldybės Centrinės bibliotekos parengtą projektą]. Prieiga per internetą: 

https://vrsa.lt/index.php?305279786. 

Pristawka, Teresa. W Kowalczukach odbyła się akcja „Pomóżmy zwierzętom przetrwać 

zimę”: [apie renginį, kurį organizawo VRSCB Kalvelių struktūrinis padalinys]. Prieiga per  internetą:    

https://www.vrsa.lt/go.php/pol/Wiecej/10290?fbclid=IwAR2hxQjswnO4-

y3pCX61POL8IP0TC88cuZeFmliGhtfeYA33MLId47I06PY  
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Rejon wileński: aktywna działalność bibliotek w czasie epidemii /Inf. Centralnej Biblioteki 

Rejonu Wileńskiego. Prieiga per  internetą:  // http://l24.lt/pl/napisali-do-nas/item/342747-rejon-

wilenski-aktywna-dzialalnosc-bibliotek-w-czasie-epidemii  

Rudomino pożegnało zimę: [apie Užgavėnių šventę, kurios organizavime dalyvavo ir VRSCB] 

https://vrsa.lt/index.php?3597345284  

Społeczność Mariampola gratuluje Litwie jej urodzin….: [apie renginį, skirtą Lietuvos 

nepriklausomybės atgavimui Marijampolio kaimo bibliotekoje]. Prieiga per  internetą:  

http://l24.lt/pl/napisali-do-nas/item/337355-spolecznosc-mariampola-gratuluje-litwie-jej-urodzin  

Szatkiewicz, Czeslawa. Zabierz książkę na wakacje: [apie renginį vaikams „Išsirink knygą 

atostogoms“, kurį organizavo Nemėžio kaimo biblioteka] Prieiga per internetą: 

https://vrsa.lt/go.php/pol/Wiecej/11305  

Urodziny Litwy w królestwie museum: [apie ypatingą Lietuvos gimtadienio minėjimą, kurį 

organizavo skaitytojams Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos ir jos struktūrinių 

padalinių Glitiškėse, Nemėžyje, Paberžėje ir Zujūnuose darbuotojos: Elena Radevič, Agata 

Puncevičienė, Česlava Šatkevič, Renata Gierulska ir Beata Barsul]. Prieiga per internetą: 

https://vrsa.lt/index.php?2868084196  

Urodziny Litwy w królestwie muzeum: [Lietuvos gimtadienio proga Vilniaus rajono 

savivaldybės Centrinės bibliotekos bei Glitiškių, Nemėžio, Paberžės ir Zujūnų struktūrinių padalinių  

darbuotojos kartu su bibliotekų skaitytojais šią dieną minėjo Valdovų rūmuose]. Prieiga per internetą: 

http://www.vrscb.lt/pl/imprezy/1080-urodziny-litwy-w-krolestwie-muzeum  

W Kowalczukach odbyły się zajęcia edukacyjne „Bądź bezpieczny w Internecie”: [apie 

edukacunį renginį VRSCB Kalvelių struktūriniame padalinyje]. Prieiga per  internetą:   

http://l24.lt/pl/napisali-do-nas/item/335785-w-kowalczukach-odbyly-sie-zajecia-edukacyjne-badz-

bezpieczny-w-internecie 

Walentynki w bibliotece wiejskiej w Podbrzeziu: [apie rytmetį VRSCB 

Glitiškių struktūriniame padalinyje]. Prieiga per internetą:http://www.vrscb.lt/pl/imprezy/1045-

walentynki-w-bibliotece-wiejskiej-w-podbrzeziu  

Wirtualny spacer po Wileńszczyźnie: poznajcie historię i kulturę Tatarów: [apie Vilniaus 

rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos parengtą projektą]. Prieiga per internetą: 

http://l24.lt/pl/kultura-pl/item/349284-nowa-usluga-w-bibliotekach-rejonu-wilenskiego-juz-wkrotce. 

Wycieczkę do skarbnicy książek – biblioteki: [apie rytmetį VRSCB Glitiškių struktūriniame 

padalinyje]. Prieiga per internetą: http://www.vrscb.lt/pl/imprezy/1041-wycieczke-do-skarbnicy-

ksiazek-biblioteki  

http://l24.lt/pl/napisali-do-nas/item/342747-rejon-wilenski-aktywna-dzialalnosc-bibliotek-w-czasie-epidemii
http://l24.lt/pl/napisali-do-nas/item/342747-rejon-wilenski-aktywna-dzialalnosc-bibliotek-w-czasie-epidemii
https://vrsa.lt/index.php?3597345284
http://l24.lt/pl/napisali-do-nas/item/337355-spolecznosc-mariampola-gratuluje-litwie-jej-urodzin
https://vrsa.lt/go.php/pol/Wiecej/11305
https://vrsa.lt/index.php?2868084196
http://www.vrscb.lt/pl/imprezy/1080-urodziny-litwy-w-krolestwie-muzeum
http://l24.lt/pl/napisali-do-nas/item/335785-w-kowalczukach-odbyly-sie-zajecia-edukacyjne-badz-bezpieczny-w-internecie
http://l24.lt/pl/napisali-do-nas/item/335785-w-kowalczukach-odbyly-sie-zajecia-edukacyjne-badz-bezpieczny-w-internecie
http://www.vrscb.lt/pl/imprezy/1045-walentynki-w-bibliotece-wiejskiej-w-podbrzeziu
http://www.vrscb.lt/pl/imprezy/1045-walentynki-w-bibliotece-wiejskiej-w-podbrzeziu
http://l24.lt/pl/kultura-pl/item/349284-nowa-usluga-w-bibliotekach-rejonu-wilenskiego-juz-wkrotce
http://www.vrscb.lt/pl/imprezy/1041-wycieczke-do-skarbnicy-ksiazek-biblioteki
http://www.vrscb.lt/pl/imprezy/1041-wycieczke-do-skarbnicy-ksiazek-biblioteki


 76 

 Wydarzenia poświęcone postaci Jana Pawła II w bibliotekach rejonu wileńskiego: [Renginiai 

Vilniaus rajono bibliotekose, skirti Jono Pauliaus II-ojo atminimui. Prieiga per internetą: 

http://l24.lt/pl/kultura-pl/item/344258-wydarzenia-poswiecone-postaci-jana-pawla-ii-w-bibliotekach-

rejonu-wilenskiego 

Zapraszamy na wycieczkę „Śladami Papieża Polaka” : Vilniaus rajono savivaldybės centrinė 

biblioteka kviečia į ekskursiją „Lenko popiežiaus pėdomis. Prieiga per internetą: https: 

//vrsa.lt/index.php?682996132 

Periodinėje spaudoje: 

Baranovskaja, Irena. Meistrės paroda ir karpimo pamoka: [Vilniaus rajono savivaldybės 

Centrinės bibliotekos Mažųjų Lygainių struktūriniame padalinyje vyko edukacinis seminaras 

„Popieriaus karpymo menas“, skirtas Tautodailės metams paminėti]/ Irena Baranovskaja. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, rugs. 17/23, p. 13. 

Bartoševič, Miroslava. 80 metų su knyga ir žmonėmis: Rudaminos bibliotekos jubiliejus / 

Miroslava Bartoševič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, spalio. 15/21, p. 8-9.  

Būti prisijungusiam: [apie renginį, skirtą vartotojų kompjuterinio raštingumo tobulinimui, 

Kalvelių struktūriniame padalinyje] / Bibliotekos inf.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, 

sausio 9/15, p. 13.  

Karantininės Kalėdos: Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka: [apie Švenčių 

sutikimą Centrinėje bibliotekoje] // Tarp knygų. – 2020, Nr 12, p. 7 

 Mackevič, Edvard. Žolialių gydomoji galia: 100 Eugenijos Šimkūnaitės metinės: [Vilniaus 

rajono savivaldybės centrinės bibliotekos Mažųjų Lygainių struktūriniame padalinyje vyko žolininkės 

Eugenijos Šimkūnaitės 100-osios gimimo metinėms skirta šventė „Žolelių gydomoji galia“]/ Edvard 

Mackevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, rugpj. 27/rugs. 2, p. 5. 

Padedame gyvūnams išgyventi žiemą : Kalvelių Stanislovo Moniuškos gimnazijos akcija / 

organizatoriai. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, saus. 30/vas. 5 (Nr. 5), p. 5. 

Virtualus turas po Vilniaus kraštą: Lietuvos totorių metams artėjant: [apie Vilniaus rajono 

savivaldybės Centrinės bibliotekos parengtą projektą]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, 

spalio. 15/21, p. 12. 

Virtualus turas po Vilniaus kraštą: Lietuvos totorių metams artėjant: [apie Vilniaus rajono 

savivaldybės Centrinės bibliotekos parengtą projektą]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, 

gruod. 17/23, p. 15. 

http://l24.lt/pl/kultura-pl/item/344258-wydarzenia-poswiecone-postaci-jana-pawla-ii-w-bibliotekach-rejonu-wilenskiego
http://l24.lt/pl/kultura-pl/item/344258-wydarzenia-poswiecone-postaci-jana-pawla-ii-w-bibliotekach-rejonu-wilenskiego
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Virtualus turas po Vilniaus kraštą: Lietuvos totorių metams artėjant: [apie Vilniaus rajono 

savivaldybės Centrinės bibliotekos parengtą projektą]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, 

gruod. 24/30, p. 12. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Patryotyczna twórczość dzieci : społeczność Mariampla gratuluje 

Litwie jej urodzin…: [apie renginį, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, kurį 

organizavo Marijampolio kultūros centras kartu su Marijampolio kaimo biblioteka] / Andrzej 

Aszkiełowicz ; fot. organizatorzy. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 12/18 marca, priedas 

„Rota“, p. 20.  

Barsul, Beata. Piękna, dumna i bliska każdemu z nas : obchody 11 marca w Zujūnach: [apie 

renginį, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, kurį organizavo Zujūnų kultūros 

centras kartu su Zujūnų kaimo biblioteka] / Beata Barsul ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 12/18 marca, priedas „Rota“, p. 2. 

Bartoszewicz, Mirosłwa . Szlakiem Jana Pawła II: [apie Vilniaus rajono savivaldibės Cenrinės 

bibliotekos organizuotą edukacinę išvyką, skirtą  šventojo Jono Pauliaus II gimimo 100-ąsias metines 

paminėti.] / Mirosłwa Bartoszewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 3/9 wrześ., priedas 

„Rota“, p. 4 .  

Bartoszewicz, Mirosłwa . 80 lat minęlo: z historii biblioteki w Rudominie / Mirosłwa 

Bartoszewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 15/21 pzdz., p. 1, 5 .  

Mackiewicz, Edward. Ziołowa moc uzdrawiania : 100. urodziny Eugeniji Šimkūnaitė: 

[Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos Mažųjų Lygainių struktūriniame padalinyje vyko 

žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės 100-osios gimimo metinėms skirta šventė „Žolelių gydomoji galia“] 

/ Edward Mackiewicz ; fot. Krystyna Razvadauskienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 27 

sierp./2 wrzes., p. 5. 

Mackiewicz, Edward. W dobrym nastroju i z humorem : Bożenarodzeniowe spotkanie 

seniorów w Małych Ligojniach / Edward Mackiewicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 9/15 stycz., 

priedas „Rota“, p. 7. 

Apie renginį, skirtą senjorams, Mažųjų Ligainių bibliotekoje, Vilniaus rajonas.                          

Malinovskienė, Edyta. Lato z książką : czytelnicza akcja w Glinciszkach: [apie renginį „Vasara su 

knyga“ Glitiškių kaimo bibliotekoje.] / Edyta Malinovskienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2020, 16/22 lip., priedas „Rota“, p. 7 . 

Pristawka, Teresa. Akcja „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” w Kowalczukach: [apie 

renginį, kurį organizawo VRSCB Kalvelių struktūrinis padalinys]. – Iliustr. // Kurier Wileński. - 2020, 

04/05 lutego, p. 3. 
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Pristawka, Teresa. Akcja „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” w Kowalczukach: [apie 

renginį, kurį organizawo VRSCB Kalvelių struktūrinis padalinys]. – Iliustr. // Tygodnik 

Wilenszczyzny, 2020, 30 stycz./5 luego (nr 5), p. 5. 

Pristawka, Teresa. Praktyczne porady : zajęcie edukacyjne „Bądź bezpieczny w Internecie” / 

Teresa Pristawka i Natalia Werchołamowa. – Iliustr. // 2020, 23/29 stycz. (nr 4), priedas „Rota“ (nr 

1083), p. 7. 

Pristawka, Teresa. Na naukę nigdy nie jest za późno / Inf. wł.. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2020, 3/4 mar., p. 2. 

Puncevičienė, Agata .Wyrazy, które mają moc : pogadanka w bibliotece w Glinciszkach: [apie 

renginį vaikams Glitiškių kaimo bibliotekoje, Vilniaus rajonas. / Agata Puncevičienė. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 23/29 lip., priedas „Rota“, p. 2. 

Sprawozdanie z działalności rady, mera i administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego 

(XXV): [rašoma ir apie Vilniaus rajono savivaldybės Centrinę biblioteką]. - Tęs. Pradžia: Nr 18 (30 

kwiet./6 maja) // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 3/9 grud., priedas „Rota“ p. 21-22. 

Stara prawda: na naukę nigdy nie jest za późno / Inf. wł.. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2020, 5/11 mar. (nr 10), p. 2. 

 Szatkiewicz, Czeslawa. Zabierz książkę na wakacje: [apie renginį vaikams „Išsirink knygą 

atostogoms“, kurį organizavo Nemėžio kaimo biblioteka] /Czeslawa Szatkiewicz. - Iliustr. //Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 2/8 lipca, p. 6.  

Treściwy odpoczynek : pielgrzymi z Polski odwiedzili Rudomino: [Parodoje „Mūsų biblioteka 

istorijos vingiuose“ apsilankė svečiai iš Lenkijos] / Inf. wł.. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2020, 6/12 sierp., priedas „Rota“, p. 2.  

Wirtualny spacer po Wileńszczyźnie: nowa usługa w bibliotekach rejonu wileńskiego już 

wkrótce: [apie Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos parengtą projektą]. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 15/21 pzdz., p. 3 . 

 

XVIII. Priedas Nr.4 INFORMACINIS LEIDINYS „VILNIAUS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS CENTRINĖ BIBLIOTEKA“ IR VIRTUALUS TURAS 

„TOTORIAI VILNIAUS KRAŠTE“ 
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Vilniaus rajono saViValdybės 

Centrinė biblioteka

Centralna biblioteka 
samorządu rejonu Wileńskiego



.

.

.

Bibliotekos nuo seno siejamos su kul-
tūra, asmeniniu tobulėjimu bei žiniomis, 
kurios suteikia laisvę.

Šiandien šios institucijos įžengė į XXI 
amžių ir tapo atviros, modernios, siū-
lančios ne tik knygų skolinimosi paslau-
gas, bet ir mokymų, renginių, edukacinių 
užsiėmimų, parodų įvairovę. Biblioteką 
drąsiai galima apibūdinti kultūros bei to-
bulėjimo vieta, kuri suburia gyventojus 
bendravimui ir bendradarbiavimui. Bi-
bliotekos visame pasaulyje imasi naujų 
funkcijų ir rūpinasi didėjančiais bendruo-
menių, kuriuose dirba, poreikiais. 

Skaitanti visuomenė  – tai ateities vi-
suomenė. Linkiu, kad skaitymas taptų 
svarbiu kasdienio gyvenimo elementu, 
o biblioteka unikalia ir patrauklia vieta 
kiekvienam.

Biblioteki od dawna kojarzone są z zapewniającą wolność wie-
dzą, z kulturą oraz rozwojem osobistym.

Po wkroczeniu w wiek XXI instytucje te stały się otwarte, no-
woczesne, oferujące nie tylko usługi wypożyczania książek, ale też 
różnorodne szkolenia, imprezy, zajęcia edukacyjne, wystawy. Obec-
nie bibliotekę można śmiało utożsamić z miejscem kultury i rozwo-
ju, które łączy mieszkańców w celu komunikacji i współpracy. Tego 
typu placówki na całym świecie przejmują nowe wyzwania, dba-
jąc o rosnące potrzeby społeczności w miejscach funkcjonowania.

Pokolenie czytające jest pokoleniem przyszłości. Życzę, aby czy-
tanie stało się bardziej istotnym elementem życia codziennego, a 
biblioteka – wyjątkowym i atrakcyjnym miejscem dla każdego.

3

 Glitiškių / 
we wsi Glinciszki
tel.: 8 52552238; 
glitiskes@vrscb.lt
 

 Grigaičių / 
we wsi Grygajcie
tel.: 8 52547237; 
grigaiciai@vrscb.lt 

 Kabiškių / 
we wsi Kabiszki
tel.: +370 6 7837588 
kabiskes@vrscb.lt  

 Kalvelių / 
we wsi Kowalczuki
tel.: 8 52495135 
kalveliai@vrscb.lt

 Karvio / 
we wsi Korwie 
tel.: 8 52549224 
karvys@vrscb.lt

 Nemenčinės miesto / 
Biblioteka miasta Niemenczyn 
tel.: 8 52371367 
nemencine@vrscb.lt

  Nemenčinės vaikų / 
Dziecięca biblioteka 
miasta Niemenczyn
tel.: 8 52635225
nemencinesvaiku@vrscb.lt

  Ažulaukės /  
we wsi Orzełówka
tel.: 8 52556134
azulauke@vrscb.lt

Struktūriniai padaliniai / Filie wiejSkie

  Buivydžių /
we wsi Bujwidze
tel.: 8 52558385
buivydziai@vrscb.lt
 

 Dūkštų / 
we wsi Dukszty
tel.: 8 52599240 
dukstos@vrscb.lt
 

 Eitminiškių / 
we wsi Jęczmieniszki
tel.: 8 52555442
eitminiskes@vrscb.lt
 

 Juodšilių /  
we wsi Czarny Bór
tel.: 8 52698440 
juodsiliai@vrscb.lt

 Galgių /  
we wsi Gałgi (Kojrany)
tel.:+37067837589; 
galgiai@vrscb.lt 

 Kasmiškių / 
we wsi Kasmiszki 
(Rostyniany)
tel.: 8 52326165
kasmiskes@vrscb.lt 

 Lavoriškių / 
we wsi Ławaryszki
tel.: +370 67837531
lavoriskes@vrscb.lt 

 Maišiagalos / 
we wsi Mejszagoła
tel.: 8 52494166
maisiagala@vrscb.lt

 Marijampolio / 
we wsi Mariampol
tel.: +370 67228141
 marijampolis@vrscb.lt 
   

 Mažųjų Lygainių / 
we wsi Małe Ligojnie
tel.: +37067361134 
maziejilygainiai@vrscb.lt

 Medininkų / 
we wsi Miedniki
tel.: +37067837533 
medininkai@vrscb.lt
 

  Bareikiškių / 
we wsi 
Borejkowszczyzna
tel.: +37060108587 
bareikiskes@vrscb.lt

  Bezdonių / 
we wsi Bezdany
tel.: +370 67837586
bezdonys@vrscb.lt

Vilniaus rajono savivaldybės 
Centrinės bibliotekos direktorius
Miroslav Voitiulevič

Dyrektor Centralnej Biblioteki 
Samorządu Rejonu Wileńskiego
Mirosław Woitiulewicz



USłUgI:

  MOŻLIWOść zaBRanIa WyDaWnICTW DO DOMU

  CzyTanIe PUBLIkaCjI na MIejSCU

  InfORMaCje, ODPOWIeDzI na zaPyTanIa, kOnSULTaCje

  DaRMOWy InTeRneT

  kOPIOWanIe, SkanOWanIe, DRUkOWanIe

  IMPRezy BIBLIOTeCzne

  Bazy DanyCh

  kURSy OBSłUgI kOMPUTeRa
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PaSLaUgOS:

  LeIDInIų SkOLInIMaS į naMUS

  LeIDInIų SkaITyMaS VIeTOje

  InfORMaCIja, aTSakyMaI į UžkLaUSaS, kOnSULTaCIjOS

  neMOkaMaS InTeRneTaS

  kOPIjaVIMaS, SkenaVIMaS, SPaUSDInIMaS

  BIBLIOTekų RengInIaI

  DUOMenų BazėS

  kOMPIUTeRInIO RaŠTIngUMO kURSaI.

IŠ BIBLIOTekOS istorijos 

Rudaminoje pirmoji biblioteka buvo įkurta balandžio 28 dieną 1940 metais. 
Tuo metu ji vadinosi Rudaminos valstybine viešąja biblioteka. Pradinis literatūros 
fondas buvo tik 808 egzemplioriai spaudinių. 

1950 metais po valsčių, kaip administracinių centrų, panaikinimo buvo suda-
rytas Vilniaus rajonas. Rudaminos biblioteka pavadinta Vilniaus rajono bibliote-
ka su kaimo filialais. 

1977 metais Vilniaus rajono bibliotekų tinklas buvo centralizuotas. Rajoninė 
biblioteka tapo centrine su centralizuotu bibliotekų valdymu ir vieningu spaudi-
nių fondu. Sistemą sudarė centrinė biblioteka (Rudaminoje), nemenčinės miesto 
bei 50 kaimo filialų. 

2003 metais buvo įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema 
(LIBIS). 2013 m. liepos 26 d. Vilniaus rajono Centrinė biblioteka gavo savarankišku-
mo statusą ir buvo pervadinta į Vilniaus rajono savivaldybės Centrinę biblioteką. 

Šiandien Vilniaus rajone veikia 43 bibliotekos (Vilniaus rajono savivaldybė 
Centrinė biblioteka Rudaminoje, 2 nemenčinės miesto ir 40 kaimo struktūrinių 
padalinių), kuriose sukauptas virš 350000 egz. dokumentų fondas. Per metus  
aptarnaujama virš 10 tūkst. vartotojų.

Šiuolaikinė biblioteka yra viešojo gyvenimo erdvė, kurioje galima susiburti, skai-
tyti, leisti laisvalaikį, susipažinti, bendrauti, sužinoti, mokytis, tobulėti, patirti, atrasti. 
Šiandien biblioteka pristatoma visuomenei ne tik kaip tradicinė skaitymo, kultūros 
ir bendravimo vieta, bet ir kaip vieta, kurioje užtikrinamos informacinės paslaugos, 
diegiamos naujausios technologijos, garantuojama prieiga prie išteklių internete ir 
duomenų bazėse, suteikiama galimybė mokytis ir tobulėti visą gyvenimą.



SkaITyTOjų aPTaRnaVIMO skyrius

Skyrius jungia abonemento, vaikų literatūros fondus bei interneto skai-
tyklą. Skyriuje nuolat veikia naujai gautų knygų parodos. žymioms datoms, 
jubiliejams paminėti, aktualiems klausimams nušviesti rengiamos literatū-
rinės, teminės, žanrinės parodos. Organizuojamos viktorinos, susitikimai su 
rašytojais, literatūrinės ir teminės popietės  ir kt. kasmet, balandžio mėnesį, 
organizuojami renginiai, skirti nacionalinei bibliotekų savaitei. atsižvelgiant 
į Vilniaus rajono daugiatautiškumą, kaupiami spaudiniai lietuvių, rusų, lenkų 
ir kitomis kalbomis. Skyriuje įdiegta automatizuota skaitytojų aptarnavimo 
sistema (LIBIS). Interneto skaitykloje lankytojai gali naudotis nemokama in-
terneto prieiga. Organizuojami kompiuterinio raštingumo mokymai, eduka-
ciniai užsiėmimai. Taip pat lankytojai kviečiami išbandyti šiuolaikiškus robo-
tikos bei programavimo rinkinius. Skyriaus bibliotekininkai  rūpinasi ne tik 
tuo, kad knyga rastų skaitytoją, bet kad ir skaitytojas rastų knygą.

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos 
(toliau VRSCB)  skyriai
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 Z hiStorii biblioteki

Biblioteka w Rudominie została założona 28 kwietnia 1940 roku. nosiła wów-
czas nazwę Państwowej Biblioteki Publicznej w Rudominie. Pierwotny fundusz 
literacki liczył zaledwie 808 druków.

W 1950 roku, po zniesieniu powiatów jako ośrodków administracyjnych, 
utworzono okręg wileński. Biblioteka w Rudominie stała się wówczas Wileńską 
Biblioteką Rejonową z wiejskimi filiami.

W 1977 roku nastąpiło scentralizowanie sieci bibliotek rejonu wileńskiego. Ta 
okręgowa stała się centralną ze wspólnym zarządzaniem bibliotekami i ujedno-
liconym funduszem druków. System składał się z centralnej biblioteki (w Rudo-
minie), biblioteki miasta niemenczyn i 50 filii wiejskich.

W 2003 roku wdrożono Litewski zintegrowany System Informacji Biblio-
tecznej (LIBIS). 26 lipca 2013 roku natomiast Centralna Biblioteka Rejonu Wi-
leńskiego uzyskała niezależność i została przemianowana na Centralną Biblio-
tekę Samorządu Rejonu Wileńskiego. Obecnie w rejonie wileńskim funkcjonują 
43 biblioteki (Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego w Rudomi-
nie, 2 biblioteki w mieście niemenczyn i 40 filii wiejskich), gromadzące ponad 
350 tys. woluminów. Rocznie obsługiwanych jest ponad 10 tys. użytkowników.

Współczesna biblioteka – to sfera życia publicznego, w której można się spo-
tykać, czytać, spędzać czas wolny, poznawać, komunikować się, uczyć, ulepszać, 
doświadczać, odkrywać. Dzisiaj biblioteka jawi się społeczności nie tylko jako tra-
dycyjne miejsce do czytania, kultury i komunikacji, ale także jako miejsce świad-
czenia usług informacyjnych, wdrażania najnowszych technologii, zapewniania 
dostępu do zasobów internetowych i baz danych oraz stwarzania możliwości 
uczenia się i rozwoju przez całe życie.



Dział OBSłUgI CzyTeLnIkóW

Dział łączy obsługę czytelników (wypożyczalnię), fundusze literatury dziecię-
cej i czytelnię internetową. Tu stale wystawiane są nowo otrzymywane książki. 
Dla upamiętnienia znanych dat, rocznic i poruszania aktualnych zagadnień or-
ganizowane są wystawy literackie, tematyczne i gatunkowe: quizy, spotkania 
z pisarzami, popołudnia literackie oraz inne imprezy. Co roku w kwietniu mają 
miejsce imprezy z okazji narodowego Tygodnia Bibliotek. Uwzględniając wie-
loetniczność mieszkańców, gromadzone są publikacje w językach litewskim, 
rosyjskim, polskim i innych. Działa automatyczny system obsługi czytelników 
(LIBIS). W czytelni internetowej można korzystać z bezpłatnego dostępu do In-
ternetu. Organizowane są szkolenia z obsługi komputera i zajęcia edukacyjne. 
zwiedzający są zapraszani do wypróbowania nowoczesnych zestawów do ro-
botyki i programowania. Bibliotekarze działu dbają nie tylko o to, aby książka 
trafiła do czytelnika, ale także o to, by czytelnik ją znalazł.

działy Centralnej Biblioteki Samorządu 
Rejonu Wileńskiego (dalej CBSRW) Dział bibliograFicZno-inFormacyjny

Dział bibliograficzno-informacyjny organizuje i koordynuje prace 
bibliograficzne, informacyjne i krajoznawcze jak w Centralnej Biblio-
tece Samorządu Rejonu Wileńskiego, tak też w jej filiach. zapewnia 
pomoc teoretyczną i praktyczną pracownikom filii wiejskich. Udzie-
la konsultacji i świadczy usługi, gwarantujące użytkownikom dostęp 
do wszystkich źródeł informacji. Organizuje, gromadzi dokumenty, 
informacje o wydaniach, związanych z rejonem wileńskim, zapewnia 
ich przechowywanie i rozpowszechnianie. jako partner uczestniczy w 
tworzeniu narodowego Banku Danych Bibliograficznych oraz w ini-
cjowanym przez okręg wileński projekcie „Brama Wileńska”, którego 
celem jest rozpowszechnianie informacji krajoznawczej w Internecie.

bibliograFijoS - inFormacijoS skyrius

Bibliografijos-informacijos skyrius organizuoja ir koordinuo-
ja bibliografinį, informacinį ir kraštotyrinį darbą Vilniaus rajono 
savivaldybės Centrinėje bibliotekoje (VRSCB) ir struktūriniuo-
se padaliniuose. Teikia teorinę ir praktinę pagalbą struktūrinių 
padalinių  darbuotojams. Teikia  konsultacijas, paslaugas, užti-
krinančias vartotojams prieigą prie visų informacijos šaltinių. 
Organizuoja, kaupia dokumentų fondą bei informaciją apie do-
kumentus, susijusius su Vilniaus rajonu, užtikrina jo išsaugojimą 
ir sklaidą. Partnerio teisėmis dalyvauja nacionalinės bibliogra-
fijos duomenų banko kūrime bei Vilniaus apskrities tęstiniame 
projekte „Vilnijos vartai“, kurio tikslas – kraštotyrinės informa-
cijos sklaida internete. 98



Dział metodyki i ZarZądZania

główne kierunki i zadania działalności metodycz-
nej sprowadzają się do planowania, koordynacji, przy-
gotowania i bilansowania działań CBSRW oraz jej filii 
wiejskich. Dział uczestniczy w organizowaniu spotkań 
pracowników, seminariów, przygotowuje zalecenia me-
todyczne, udziela pomocy teoretycznej i praktycznej 
w sprawach bibliotecznych, uczestniczy w działaniach 
projektowych.

Dział kompletowania, 
katalogowania i porZądkowania

jest to dział, bez którego nie sposób wyobrazić biblioteki, choć 
niewidoczny, ale niezbędny, ponieważ pachnące jeszcze drukarską 
farbą książki w pierwszej kolejności trafiają właśnie tutaj. jego pra-
cownicy jako pierwsi dotykają stron nowych książek i kierują je do 
czytelników. Dział tworzy strukturę księgozbiorów, uwzględniając 
tradycje historyczne, rozwój gospodarczy i kulturalny poszczególnej 
gminy, zapewnia racjonalne wykorzystanie dostępnych środków 
biblioteki na pozyskiwanie nowych pozycji książkowych. Ponadto 
odpowiada za strukturę, 
tworzenie, księgowanie, 
przechowywanie, zarzą-
dzanie, systematyzację i 
dystrybucję nowych do-
kumentów w Centralnej 
Bibliotece Samorządu Re-
jonu Wileńskiego i jej fi-
liach wiejskich.
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komplektavimo, katalogavimo, tvarkymo 
ir automatiZuotoS bibliotekų SiStemoS skyrius

Tai skyrius be kurio neįsivaizduojama biblioteka, nors ir nėra matomas, tačiau 
gyvybiškai svarbus bibliotekai, kadangi  knygos, dar kvepiančios spaustuvės da-
žais, pirmiausia atkeliauja čia. Skyriaus darbuotojai, žmonės, pirmi paliečiantys 
naujų knygų puslapius ir palydintys jas pas skaitytojus. Skyrius formuoja biblio-
tekos dokumentų fondo struktūrą, atsižvelgiant į savivaldybės istorines tradici-
jas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą,  užtikrina racionalų bibliotekos turimų lėšų pa-
naudojimą naujiems dokumentams įsigyti. atsakingas už VRSCB ir struktūrinių 
padalinių fondų struktūrą, formavimą, apskaitą, saugojimą, naujų dokumentų 
tvarkymą, sisteminimą ir paskirstymą.

metodikoS ir bibliotekų vadyboS skyrius

Pagrindinės metodinės veiklos kryptys ir uždaviniai – tai VRSCB ir struktū-
rinių padalinių veiklos planavimas, koordinavimas, ataskaitų rengimas, anali-
zavimas. Skyrius dalyvauja organizuojant darbuotojų dalykinius pasitarimus, 
seminarus, rengia metodines rekomendacijas, teikia teorinę ir praktinę pagalbą 
bibliotekų veiklos klausimais, dalyvauja projektinėje veikloje.
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imprezy tradycyjne

Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego i jej 
filie wiejskie organizują corocznie ponad 1000 imprez. Odwie-
dzający bibliotekę chętnie uczestniczą w tradycyjnych impre-
zach, takich jak: święto Poezji, Tydzień książki dla Dzieci, Ty-
dzień Bibliotek narodowych i inne.

Organizowane są wystawy, upamiętniające ważne daty 
historyczne bądź kalendarzowe, spotkania ze znanymi ludź-
mi, quizy, zajęcia edukacyjne.

.

tradiciniai 
renginiai

Vilniaus rajono savival-
dybės Centrinė biblioteka 
ir struktūriniai padaliniai 
kasmet organizuoja virš 
1000 renginių. Bibliotekų 
lankytojai noriai dalyvauja 
tradiciniuose renginiuose, 
tai Poezijos šventė, Vaikų 
knygos savaitė, nacionali-
nė bibliotekų savaitė ir kt. 
Organizuojamos parodos 
reikšmingoms istorinėms ir 
kalendorinėms datoms pa-
minėti, susitikimai su įdo-
mias žmonėmis, viktorinos, 
edukaciniai užsiėmimai.



nowocZeSne 
technologie 
w biblioteCe

Biblioteka oferuje dziś 
nie tylko wypożyczanie 
i możliwość czytania 
książek, ale także udział 
w warsztatach eduka-
cyjnych, warsztatach z 
druku 3D i robotyki, na-
ukę sterowania dronami, 
testowanie mikrokompu-
terów i trójwymiarowej 
przestrzeni 3D. Istnieje 
również dostęp do opro-
gramowania przetwarza-
nia obrazu i wideo.

ŠiuolaikinėS technologijoS bibliotekoje

Šiandien biblioteka siūlo ne tik skolintis ir skaityti knygas, bet 
ir dalyvauti edukacinėse 3D spausdinimo ir robotikos dirbtuvė-
se, išmokti bepiločių skraidyklių valdymo, išbandyti mikrokom-
piuterius ir inžinerinius konstruktorius. Taip pat yra galimybė 
naudotis vaizdų ir video apdorojimui skirta programine įranga.
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„dołącZona litwa”

Biblioteka Centralna Samorządu Rejonu 
Wileńskiego uczestniczy w projekcie „Do-
łączona Litwa”, którego celem jest pomoc 
mieszkańcom w nauce, zapewnienie moż-
liwości korzystania z technologii informa-
cyjnych i Internetu w sposób efektywny, 
bezpieczny, odpowiedzialny.

W ramach projektu lektorzy biblioteki 
przeszkolili ponad 2600 uczestników, na co 
przeznaczono z górą 2400 godzin.

„priSijunguSi lietuva”

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė bibli-
oteka dalyvauja projekte „Prisijungusi Lietu-
va”, kurio tikslas padėti gyventojams išmokti 
efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis infor-
macinėmis technologijomis bei internetu ir jo 
teikiamomis galimybėmis.

Pagal projektą mūsų bibliotekos lektoriai 
apmokė virš 2600 dalyvių, tam buvo skirta 
virš 2400 valandų.



kvalifikaCijos 
kėlimaS

Vilniaus rajono savival-
dybės Centrinės bibliotekos 
ir struktūrinių padalinių dar-
buotojai  kelia kvalifikaciją Lie-
tuvos nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje ir Vil-
niaus apskrities adomo Mic-
kevičiaus viešojoje biblioteko-
je vykdomuose mokymuose. 

2016 m. Vilniaus rajono bi-
bliotekininkai vyko į edukacinę 
kelionę į Šiaurės Lenkiją, lan-
kėsi Torunės miesto viešojoje 
bibliotekoje, dalyvavo moky-
muose, susipažino su bibliote-
kine veikla. Tobulinosi viešųjų 
bibliotekų darbuotojų įgūdžių 
valdymo, tarptautinio bendra-
darbiavimo, inovacijų diegimo, 
naujų paslaugų vartotojams 
kūrimo srityse. 

2019 m. Vilniaus rajono 
savivaldybės Centrinės bibli-
otekos ir struktūrinių padali-
nių darbuotojai lankėsi Skuo-
do rajono granausko viešojoje 
bibliotekoje. Susipažino su že-
maitijos kultūriniu paveldu, bi-
bliotekinio darbo ypatumais, 
edukacinėms ir projektinėms 
veiklomis. 

1918

podnoSZenie kwalifikaCji 

Pracownicy Biblioteki Centralnej Samorządu 
Rejonu Wileńskiego oraz filii wiejskich podno-
szą własne kwalifikacje na szkoleniach, prowa-
dzonych w Litewskiej Bibliotece narodowej im. 
Martynasa Mažvydasa i w Bibliotece Publicznej 
Okręgu Wileńskiego im. adama Mickiewicza.

W 2016 roku bibliotekarze rejonu wileńskiego 
udali się na wycieczkę edukacyjną do Polski Pół-
nocnej, zwiedzili Bibliotekę Publiczną w Toruniu.

W 2019 roku pracownicy Centralnej Biblio-
teki Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz filii 
wiejskich, odwiedzili Bibliotekę Publiczną im. R. 
granauskasa w rejonie szkudzkim. zgłębili wie-
dzę o dziedzictwie kulturowym Żmudzi, specy-
fice pracy bibliotek, działaniach edukacyjnych i 
projektowych.



projektinė veikla

Dvyliktus metus Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka daly-
vauja tęstiniame projekte „Vilniaus apskrities kraštotyros informacijos sklai-
da internete“. 

2018 m. biblioteka gavo finansavimą projektui „Teisingoji tarp pasaulio 
tautų – Irenos Sendler pėdomis“ . Projekto dėka Vilniaus rajono gyventojai 
susipažino su Lenkijos visuomenės veikėja, kuri norėjo, kad atmintis apie ho-
lokaustą taptų įspėjimu visam pasauliui.

VRSCB glitiškių struktūriniame padalinyje buvo įgyvendintas projektas: 
„Lenkijos valstybės vadovas, o mūsų kraštietis – juzef Pilsudski“. Projektas 
skirtas Lenkijos nepriklausomybės šimtmečiui paminėti bei daugiau sužinoti 
apie pirmąjį Lenkijos Maršalą, kuris gimė ir augo Lietuvoje.

Buvo džiugu ir įdomu dalyvauti tarptautiniame projekte „Verslumo įgūdžiai 
moterims skaitmeniniame pasaulyje” finansuojamame erasmus+ strateginių 
partnerysčių programos. Pagal projektą  VRSCB organizavo mokymus mo-
terims, kurios ieško darbo, norėtų susirasti geriau apmokamą darbą, pradėti 
savo verslą, vienišoms mamoms.

2020 metais biblioteka gavo finansavimą projektui „Virtualus turas po 
Vilniaus krašto totorių istoriją ir kultūrą”, kurio dėka sukūrė naują paslaugą 
Vilniaus rajono bibliotekose – virtualų turą po Vilniaus kraštą, supažindinantį 
su totorių istorija ir kultūra.
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dZiałania projektowe

już ponad 12 lat Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego 
uczestniczy w trwającym projekcie „Rozpowszechnianie informacji krajo-
znawczej rejonu wileńskiego w Internecie”. 

W roku 2018 biblioteka otrzymała dofinansowanie na projekt „Sprawie-
dliwa wśród narodów świata – śladami Ireny Sendlerowej”. jego cel zakładał 
zapoznanie mieszkańców Wileńszczyzny ze znaną polską działaczką, która 
pragnęła, aby pamięć o holokauście stała się ostrzeżeniem dla całego świata.

W filii wiejskiej CBSRW w glinciszkach zrealizowano projekt „Mąż sta-
nu, nasz rodak – józef Piłsudski”, polegający na upamiętnieniu stulecia nie-
podległości Polski i przybliżeniu postaci pierwszego marszałka Polski, który 
urodził się i wychował na Litwie.

W roku 2020 biblioteka wzięła udział w międzynarodowym projekcie 
„Przedsiębiorcze umiejętności kobiet w cyfrowym świecie”, sfinansowanym 
w ramach strategicznego partnerstwa erasmus+. CBSRW zorganizowała 
szkolenia dla kobiet, poszukujących pracy, chcących znaleźć tę bardziej po-
płatną lub założyć własną firmę, jak też dla samotnych matek.

W ramach projektu „Wirtualny spacer po historii i kulturze Tatarów Wi-
leńszczyzny” CBSRW w roku 2020 zaczęła świadczyć w bibliotekach rejonu 
wileńskiego nową usługę – wirtualną wycieczkę po Wileńszczyźnie, przy-
bliżającą dzieje i kulturę Tatarów.

Struktūriniai padaliniai / Filie wiejSkie

 Mickūnų / 
we wsi Mickuny
tel.: +37063925098 
mickunai@vrscb.lt 

 Nemėžio / 
we wsi Niemież
tel.: +370 67837534 
nemezis@vrscb.lt

 Pikeliškių / 
we wsi Pikieliszki
tel.: 8 52536285
pikeliskes@vrscb.lt 

 Rudausių / 
we wsi Rudowsie 
(Sklaryszki)
tel.: +370 606 80543 
rudausiai@vrscb.lt 

 Rukainių / 
we wsi Rukojnie
tel.: +370 6 7837590
rukainiai@vrscb.lt 

 Savičiūnų / 
we wsi Sawiczuny
tel.: 8 52544229
saviciunai@vrscb.lt

 Senasalio / 
we wsi Stare Sioło
tel.: +370 65110049
senasalis@vrscb.lt  

 Skaidiškių / 
we wsi Skojdziszki
tel.: 8 52350381
saviciunai@vrscb.lt
 

 Skirlėnų / 
we wsi Skirlany
tel.: +370 64804787 
skirlenai@vrscb.lt 

Sudervės / 
we wsi Suderwa
tel.: 8 52490275 
suderve@vrscb.lt  

 Valčiūnų / 
we wsi Wołczuny
tel.: +370 68413736
valciunai@vrscb.lt  

 Vėriškių / 
we wsi Werusowo
tel.: 8 52531216
veriskes@vrscb.lt  

 Visalaukės / 
we wsi Wesołówka
tel.: +370 64803449
visalauke@vrscb.lt
 

 Zujūnų / 
we wsi Zujuny
tel.: 8 52319615 
zujunai@vrscb.lt 

  

 Parudaminio / 
we wsi Porudomino 
tel.: 8 52699275 
parudaminys@vrscb.lt 

 Paberžės / 
we wsi Podbrzezie
tel.: 8 52586243
paberze@vrscb.lt 
 

 Pagirių / 
we wsi Pogiry
tel.: 8 52605100 
pagiriai@vrscb.lt 

 Sužionių / 
we wsi Sużany 
tel.: 8 52505329 
suzionys@vrscb.lt              

 Šumsko / 
we wsi Szumsk
tel.: +370 67837579
sumskas@vrscb.lt

 Vaidotų / 
we wsi Wojdaty
tel.: +370 61839105
vaidotai@vrscb.lt
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Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka / 
Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego

tel.  8 5 2320142
Vilniaus g. 2, Rudamina, Vilniaus rajonas
centrinebiblioteka@vrscb.lt    
www.vrscb.lt
www.facebook.com/vrscb.lt



Virtualus turas

TOTORIAI
VILNIAUS
KRAŠTE
www.vrscb.lt/vilniauskrastototoriai

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA

VILNIUS

KETURIASDEŠIMT
TOTORIŲ KAIMAS

NEMĖŽIO
KAIMAS

VLADISLAVO
SIROKOMLĖS

MUZIEJUS

PROJEKTĄ FINANSUOJA 

PROJEKTO PARTNERIAI

Lietuvos totorių
bendruomenių

sąjunga

Keturiasdešimt Totorių 
musulmonų - sunitų 

bendruomenė 

Vilniaus
apskrities totorių 

bendruomenė

Bendruomenė 
,,Nemėžio
totoriai”

Rudaminos
seniūnijos

bendruomenės 
centras

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba
Projektą įgyvendina Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka



KETURIASDEŠIMT TOTORIŲ KAIMAS

Pirmieji totoriai Keturiasdešimt Totorių kai-
me apsigyveno Vytauto Didžiojo laikais, kai 
1397 metais kunigaikštis, po pergalingo karo 
žygio, grįžo su karo belaisviais. Sakoma, kad 
dabartinio kaimo teritorijoje Vytautas apgy-
vendino 40 totorių belaisvių. Iš to ir kilęs kai-
mo pavadinimas.

Adresas: Vytauto g. 9, Keturiasdešimt
Totorių k., Pagirių sen., Vilniaus r.

NEMĖŽIO KAIMAS 

XIV amžiuje Nemėžyje buvo Vytauto ir jo 
žmonos Julijonos vasaros rezidencija, ku-
rioje 1397 metais Vytautas įkurdino chaną 
Tochtamyšą kartu su žmona, sūnumis ir 
kitais artimaisiais. Dabar čia gyvena apie 
120 jų palikuonių. Taip atsirado Nemėžis – 
didžiausia Lietuvos totorių bendruomenė, 
puoselėjanti totorių tradicijas, tikėjimą ir pa-
pročius iki šių dienų. 

Adresas: Totorių g. 4, Nemėžio k., Nemėžio 
sen., Vilniaus r. 

VLADISLAVO SIROKOMLĖS MUZIEJUS 

Garsaus XIX a. poeto, Lietuvos turizmo pra-
dininko Vladislavo Sirokomlės muziejus vir-
tualiam turui pasirinktas neatsitiktinai –  Vla-
dislavas Sirokomlė savo kūryboje skyrė daug 
dėmesio Vilniaus krašto totoriams, o jo ke-
lionių užrašai yra įvardijami kaip pirmasis 
kelionių po Lietuvą vadovas.

Adresas: Sirokomlės g. 5, Bareikiškių k., 
Rukainių sen., Vilniaus r.

2021-ieji paskelbti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais. Šia 
proga Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka su projek-
to partneriais sukūrė naują paslaugą Vilniaus rajono savivaldybės 
bibliotekose – virtualų turą po Vilniaus kraštą, supažindinantį su 
totorių istorija ir kultūra. 

Virtualus turas – tai naujas būdas reprezentuoti kultūros ir meno 
vertybes, leidžiantis interaktyviai pasivaikščioti po pasirinktą er-
dvę, apžiūrėti detales ir pajausti stebimos erdvės perteikiamą 
atmosferą. Tokia paslauga yra visiška naujovė Vilniaus rajono bi-
bliotekose.

Pasitelkus šiuolaikines technologijas, projektas skatins tarp-
kultūrinį suvokimą ir dialogą, suteiks galimybę susipažinti su 
Vilniaus krašte valstybės saugomais kultūros paveldo objektais. 
Projektas didins Nemėžio ir Keturiasdešimt Totorių kaimų bei 
Vladislavo Sirokomlės muziejaus žinomumą ir lankomumą, su-
pažindins su Nemėžio ir Keturiasdešimt Totorių kaimų istorija, 
kuri siekia XIV amžių, kai Vytautas Didysis čia apgyvendino pir-
muosius totorius. 
Nauja paslauga bus pristatyta 43 Vilniaus rajono savivaldybės bi-
bliotekose. 
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