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                Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Veikia 

pagal patvirtintus ( 2015 m. lapkričio 26d. Nr. TS-358 ) Viešosios bibliotekos nuostatus. 

Biblioteka turi 30 struktūrinių padalinių, kurie pavaldūs Viešajai bibliotekai, bet nėra juridiniai 

asmenys. Viešosios bibliotekos adresas: Vytauto g.21, Garliava, Kauno rajonas,  internete 

 www.krsvbiblioteka.lt.,  e.paštas- info@krsvbiblioteka.lt.  Direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė. 

Viešųjų bibliotekų tinkle dirba 49 profesionalūs bibliotekininkai. 

              2016 metai  Seimo paskelbti  „Bibliotekų metais“, kuriuos Kauno rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka ir 30 padalinių (filialų) pažymėjo įdomiais, išskirtiniais renginiais, vykdė naujus 

projektus, kurių dėka sukurtos inovatyvios paslaugos bei pagerinta darbuotojų kompetencija. 

Didelis dėmesys taip pat buvo skiriamas bibliotekų modernizavimui, gyventojų informaciniam 

ugdymui, skaitymo skatinimo aktyvinimui, turiningo laisvalaikio organizavimui. Bibliotekų metais 

sustiprėjo bendradarbiavimas su rajono švietimo, kultūros įstaigomis, muziejais, bendruomenių 

centrais, socialinėmis įstaigomis bei profesionalaus meno atstovais. Sėkminga partnerystė   vystoma 

su Kauno apskrities  ir Kauno m. V. Kudirkos viešosiomis bibliotekomis, Nacionaliniu M. 

K.Čiurlinio dailės muziejumi, Lietuvos dailininkų sąjunga Kauno skyriumi. 

          Viešoji biblioteka buvo finansuojama iš 3 šaltinių : Kauno rajono savivaldybės, valstybės per 

Kultūros ministeriją ir projektų. Iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 822129 Eur., Kultūros 

ministerija  dokumentų komplektavimui skyrė 67116 Eur. Iš projektų gauta 16340 Eur. lėšų. Už 

mokamas paslaugas surinkta 3098 Eur. Fizinių ir juridinių asmenų parama – 5250 Eur. 

            Projektinė veikla sudarė sąlygas bibliotekoms vykdyti informacinę, kultūrinę, neformaliojo 

ugdymo bei socialinės atskirties mažinimo veiklas, pritraukti daugiau lankytojų.  

           Projektinė patirtis ir inovacijų pritaikymo sėkmė prisidėjo prie moksleivių bendrųjų 

kompetencijų ugdymo bei  mokytojų ir bibliotekininkų kvalifikacijos, dirbti su naujomis 

technologijomis,  tobulinimo. 

            Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su Ežerėlio, Zapyškio, Ringaudų, Lapių, 

Domeikavos ir Piliuonos padaliniais įgyvendino inovatyvius paslaugų kūrimo  bendruomenėms 

projektus „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose 

panaudojant informacines technologijas“  ir „Atrask save informacinių technologijų (IT) pasaulyje“, 

kurie išsiskyrė naujomis neformaliojo ugdymo su IT veiklomis bei partneryste su mokyklomis. 

Bibliotekininkai pirmieji rajone išbandė ir kartu su mokyklomis pritaikė moksleivių neformaliam 

http://www.krsvbiblioteka.lt/


ugdymui naujas technologijas – Lego robotus, kuriuos bibliotekų partneriai integravo į formalųjį 

ugdymą. Naujų technologijų įsisavinimui buvo rengiami mokymai bibliotekininkams ir 

mokytojams. 

              Projektų dėka sustiprėjo bibliotekininkų ir mokytojų kompetencija dirbti su naujomis 

technologijomis. Viešoji biblioteka pagerino technologinę bazę, įsigydama 21 Lego robotą, 22 

planšetinius kompiuterius, kuriuos neformaliajam ugdymui ir moksleivių saviraiškai naudojo 

bibliotekos. Viešojoje bibliotekoje ir 6 padaliniuose vyko 470 neformalių užsiėmimų moksleiviams 

su Lego robotais, vaizdo technologijomis bei planšetiniais kompiuteriais, kurie pritraukė 4005 

lankytojus. 

            Bibliotekose ir mokyklose  neformaliojo ir formaliojo ugdymo užsiėmimai su IT vyko 

nemokamai. 

             Viešosios bibliotekos projekto partneriai Jonučių gimnazija ir progimnazija šias 

technologijas integravo į informatikos, dailės, muzikos, gamtos mokslų pamokas ir su naujom 

technologijom supažindino apie 800 moksleivių.  

              Viešosios bibliotekos iniciatyva  bibliotekose  buvo rengiamos robotų varžybos, mokomasi 

filmavimo ir fotografavimo, su Lego robotais sudalyvauta Mokslo inovacijų renginyje Kaune 

„Ateities laboratorija“, Respublikinėse Lietuvos mokinių LEGO robotų varžybose „LEGROB 

2016“ Kaune.  

             Pirmą kartą viešosios bibliotekos vaikų centre organizuota Inovacijų diena. Virtualios 

realybės parasparnio - Fly VR kūrėjas - elektronikos inžinierius, programuotojas Gediminas 

Sinkevičius, turintis ilgametę parasparnio valdytojo patirtį, dalinosi savo žiniomis apie aviaciją, 

parasparnio kūrimą ir kvietė susirinkusius pasinerti į virtualią realybę, išbandant skrydį virtualios 

realybės parasparniu. 

              Viešosios bibliotekos inovatyvios veiklos ir partnerystė su mokyklomis buvo pristatyta 

Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo konferencijoje „Gabių ir talentingų vaikų atpažinimas ir 

ugdymas“. Kauno rajono Jonučių progimnazija ir gimnazija apie moksleivių neformalaus ir 

formalaus ugdymo su IT patirtį viešino ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Portugalijoje, Ispanijoje, 

Turkijoje). 

1 lentelė. Neformaliojo ugdymo veiklos bibliotekose  su IT 

 

Metai  Surengta 

neformaliojo 

ugdymo 

užsiėmimų  su IT 

 

 

 

 

Valandų 

skaičius  

(ak.val.) 

 Apsilankymų 

užsiėmimuose sk. 

2015 m.  103  238  1022 

2016 m.  367  762  2983 

Iš viso  470  1000  4005 

 



             Projektų dėka bibliotekose vykdomos inovatyvios paslaugos prisidėjo prie bibliotekos 

progreso ir žinomumo stiprinimo bei  naujų technologijų prieinamumo. 

           Siekiant įtakoti įvairių visuomenės grupių skaitymo įpročius, priartinti profesionaliąją 

kultūrą ir  suteikti sąlygas bendruomenės narių saviraiškai, ir kūrybiniam tobulėjimui, bibliotekos 

organizavo  įvairių renginių. 

             Metų bėgyje Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose surengta virš 2000 vaizdinių ir žodinių 

renginių, kuriuose apsilankė apie 36 tūkst. lankytojų. Viešojoje bibliotekoje pristatyta 14 

profesionalų dailininkų, fotografų ir tautodailininkų parodų. Tokios parodos buvo rengiamos  

Piliuonos, Ringaudų, Šlienavos, Raudondvario, Vilkijos m., Babtų ir kitose bibliotekose.  

Viešosios bibliotekos projektinė veikla suteikė galimybę surengti susitikimus su žymiais žmonėmis 

daugeliui rajono bendruomenių. Surengti susitikimai su rašančiais žurnalistais D.Kutraite, 

R.Sakalauskaite, R.Šemelyte, rašytoja  B.Jonuškaite, R.Jasukaitiene, A.Ruseckaite, akademiku 

J.Brėdikiu, aktoriais A.Bialobžeskiu, A.Storpirščiu ir kt. žymiais kultūros ir mokslo žmonėmis. 

Viešojoje bibliotekoje didžiulio visos bendruomenės susidomėjimo sulaukia kraštiečių knygų 

pristatymai.  Įvyko knygos „Garliava. Laikas ir žmonės“ pristatymas . Sudarytoja I.Stepukonienė ir 

kt. įdomūs ir reikšmingi renginiai. Aleksandro Stulginskio universiteto lektorius, kraštotvarkos ir 

želdinių specialistas, mokslo daktaras  Jonas Vaidelys pristatė mokomosios knygos  „Lauko gėlių 

enciklopedija“ I ir II dalį. Ringaudų bibliotekoje vyko kraštietės I. Dagilės iliustracijų ir knygų 

pristatymas, Raudondvario bibliotekoje rašytojos A.Urbonaitės kūrybos pristatymas. 

           Edukaciniais- kultūriniais projektais „Biblioterapija: atrask save _2“ , „Istorijos paveldas 

Kauno rajone“, „Vasara su knyga“ bei  Europos dienai skirtu  projektu „Vienybėje stiprūs“ buvo 

skatinamas vaikų ir jaunimo kūrybinis potencialas, didinamas jų įtraukimas į kultūrinį gyvenimą, 

padedama atrasti save, ugdomi meniniai gebėjimai, istorijos žinios, mažinama socialinė atskirtis , 

gerinamas laisvalaikis. Aktyviai  užsiėmimus bibliotekose lankė Vaikų dienos centrų globotiniai, 

neįgalieji, vaikų namų auklėtiniai.  

            Kūrybinį pasitenkinimą, saviraiškos pojūtį bibliotekose vaikams ir suaugusiems teikė  

piešimo ant vandens edukacijos, rankdarbių  užsiėmimai, vaikų tarpe populiarūs užsiėmimai  buvo 

viktorinos, piešimas ant asfalto, skaitymas su elektroninėmis skaityklėmis, karaokė ir kt. 

užsiėmimai.   

           Kokybiškų renginių  organizavimo  vaikams sėkmė ta,  kad bibliotekose lankėsi dailininkė ir 

pasakų vaikams rašytoja Sigutė Ach, Metų knygos nominantė R. Savickytė, vaikų literatūros 

tyrinėtojas, vertėjas K. Urba ir kt., kurių patirtis, geriausių knygų rekomendacijos ženkliai prisidėjo 

prie vaikų kūrybingumo ugdymo ir skaitymo aktyvinimo.  

            Išskirtiniu rajoniniu renginiu „Žodžio spalvos“ Viešojoje  bibliotekoje  pažymėta Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos diena. Renginyje dalyvavo gražus būrys Kauno rajono kūrėjų: R. 



Keturakis, V. Rudžianskas, L. Milčius, literatūrinio sambūrio „Borutaičių draugija“ , kuriantys 

moksleiviai, kurie iškėlė rašytinio  žodžio svarbą, dalinosi savo kūryba.  

             Plėtojant kultūros paveldo, krašto aktualizavimo paslaugas Viešoji biblioteka dalyvavo 

Europos paveldo dienose „Kultūros paveldas ir bendruomenės“. Renginiai vyko dvi dienas, kurių 

metu moksleiviai iš Garliavos Jonučių, Juozo Lukšos gimnazijų, A. Mitkaus pagrindinės mokyklos, 

taip pat Garliavos ir jos apylinkių bendruomenės nariai išklausė pranešimus apie rajono istorinį 

paveldas“,  susipažino su Jonučių gimnazijos moksleivių parengta  fotografijų paroda „Garliavos 

miesto ir apylinkių kultūros ir istorijos paminklai, taip pat aplankė Kauno III fortą – Kauno 

tvirtovės dalį Seniavoje ,kurį pristatė  asociacijos „Kauno tvirtovė" valdybos narys O. Jurkša 

        Europos žydų kultūros diena Kauno rajono savivaldybės viešojoje  bibliotekoje  pažymėta 

pilietiškumo pamoka „Europos žydų kultūra Lietuvoje".  

            „Bibliotekų metai“ paskatino Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose rengti išskirtines akcijas,  

konkursus „Sukurk kelio ženklą – Biblioteka“, “Apkabink savo biblioteką“, „ Kuo didžiuojasi 

Kauno rajono bibliotekos?“ kuriuose dalyvavo, rašė, piešė, vaidino skaitytojai ir bibliotekų 

darbuotojai. Viešosios bibliotekos komanda dalyvavo pirmoje Nacionalinėje bibliotekininkų 

olimpiadoje. Surengtame konkurse „Kuo didžiuojasi Kauno rajono bibliotekos“ išrinkta geriausia 

rajono padalinio biblioteka, kuria tapo Ežerėlio padalinys. Žymūs kraštiečiai  lankė bibliotekas ir 

tapo jų globėjais. Raudondvario bibliotekos globėja -  rašytoja  A.Urbonaitė, Vilkijos m. bibliotekos 

– aktorius E. Kvosčiauskas,  Kulautuvos bibliotekos - Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė 

Gr. Miliauskaitė.  

                 Viešosios bibliotekos ir padalinių informaciniai ištekliai pasipildė naujais dokumentais.      

          2016 m.  buvo komplektuojamas kokybiškas, skaitytojų poreikius atitinkantis fondas. 

Bibliotekos dokumentų fondus papildė 16651 vnt. už 91887 Eur., iš jų 11540 vnt. naujomis 

knygomis ir elektroniniais dokumentais už 76865 Eur. Kultūros ministerijos lėšas sudarė 67116 

Eur., Savivaldybės lėšos skirtos periodinių leidinių komplektavimui 15000 Eur. Iš projektų ir 

rėmėjų įsigyti 2700 vnt. dokumentų. Bibliotekas knygomis parėmė Labdaros ir paramos fondas 

„Švieskime vaikus“, A. Makūnienės labdaros ir paramos fondas, Seimo narė R. Popovienė, UAB 

„Alma Litera“,  Neveronių bendruomenės centro projektas  ir kt. Dėl išaugusių knygų ir periodinių 

leidinių kainų dokumentų buvo įsigyta mažiau. Mažesnę paramą knygomis  nei ankstesniais metais 

suteikė rėmėjai.  

Gautos knygos buvo paskirstytos Viešajai bibliotekai ir padalinių bibliotekoms. Viešajai bibliotekai 

skirta 3283 dokumentai ( knygos, CD, periodiniai leidiniai), padalinių bibliotekoms -13380  vnt.  



2 lentelė. Viešosios bibliotekos fondus gautų dokumentų skaičiaus kaita 2012–2016 m.

 

      Iš viso Viešosios bibliotekos  ir padalinių fonduose yra 284228  fiziniai  vienetai  57002  

pavadinimų dokumentų. 

    Lyginant su praėjusiais metais, bibliotekos fondai sumažėjo 15122vnt., kadangi buvo vykdomas 

dokumentų gautų iki 2000 m. įtraukimas į elektroninį katalogą ir atliktas susidėvėjusių  dokumentų 

nurašymas.  

             3.lentelė.  Gyventojų aprūpinimas dokumentais parodomas lentelėje: 

 

 SVB 

(vnt.) 

2016m. 

 

  VB 

(vnt.) 

2016m. 

Mieste 

(vnt.) 

2016m. 

Kaime 

(vnt.) 

2016m. 

 

1 gyventojui vidutiniškai  tenka 

dokumentų 

3,15 6,4 5,7 2,8 

1 gyventojui tenka naujai gautų 

dokumentų 

0,18 0,29 0,29 0,18    

1 vartotojui tenka dokumentų 20,8 20,3 22,8 20,6 
 

 

           Bibliotekos teikė daugiau ir įvairesnių elektroninių paslaugų, kuriomis pasinaudojo virš 180 

tūkst. virtualių lankytojų.  

            Į elektroninį katalogą didžiąją dalį bibliotekų fondų, jų ištekliai tapo matomi ir prieinami 

nuotoliniam vartotojui. Viešosios bibliotekos elektroninį katalogą metų pabaigoje sudaro 44603 

įrašai. Viešoji biblioteka taip pat teikė prieigą ir prie e. duomenų bazių : EBSCO, INFOLEX , 

NAXOS Music Library ir kt. Per metus vartotojai  e. duomenų bazėse atliko 60 tūkst. paieškų.  

          Pradėtas LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemės (SAP) įdiegimas padaliniuose. 10 

padalinių: Batniavos, Eigirgalos, Karmėlavos, Linksmakalnio, Neveronių, Ramučių, Rokų, 

Šlienavos, Vandžiogalos  įsijungė į vieningą LIBIS  skaitytojų aptarnavimo posistemę. Skatinamas 

elektroninių knygų vartojimas.   
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            Kompiuterinė įranga  bibliotekose  morališkai ir techniškai sensta , dėl to sumažėjo interneto 

seansų skaičius ( 2015m.-78459 lankytojai , 2016m.- 67747 lankytojai) , nes bibliotekų lankytojai 

mažiau naudojasi interneto prieiga VIP taškuose. 2017 m. pradedamas kompiuterinės įrangos 

atnaujinimas, kurį numato finansuoti Nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. 

            Bibliotekos teikė konsultacijas ir apmokė informacinio, ir skaitmeninio raštingumo  apie 

3000 gyventojų. 

           Bibliotekų  reikalingumą visuomenei atspindi  kiekybiniai rodikliai. 

            Per penkmetį įvyko nedidelis vartotojų sutelkimo į bibliotekas pokytis. 2012 m. buvo 14026  

vartotojų (skaitytojų), 2016 m. – 13665 vartotojų (skaitytojų). Beveik stabilų vartotojų skaičių 

užtikrino  bibliotekose kuriamos naujos paslaugos, aktyvi edukacinė, kultūrinė veikla, patobulėjusi 

darbuotojų kompetencija bei šiuolaikiška profesionali vadyba. 

          Bibliotekose apsilankė 233596 fiziniai lankytojai, elektroniniais ištekliais ir paslaugomis 

pasinaudojo per 180 tūkst. virtualių lankytojų . Lyginant 2012 m. ir 2016 m. fizinių lankytojų 

skaičius bibliotekose nežymiai padidėjo. Įdiegiant  naujas  elektronines paslaugas virtualių vartotojų 

skaičius padidėjo nuo 112800 iki 180100. 

4 lentelė. Vartotojų  apsilankymų bibliotekose skaičius. 

 
 

                                Bibliotekos vykdė svarbią joms patikėtą funkciją - skaitytojų aptarnavimą knyga ir gyventojų 

skaitymo skatinimą.   Per metus skaitytojams išduota 311667 vnt. dokumentų. Lyginant su 2012 m.  

dokumentų išdavimas padidėjo nuo 306971 vnt. iki 311667 vnt. 

                      4. lentelė. Dokumentų išdavimo skaitytojams  palyginamoji lentelė 

 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

306971 312575 316660 300885 311667 

 

           Gyventojų teritorinė atskirtis ir jų aptarnavimas knyga buvo sprendžiama taikant mobilųjį 

skaitytojų aptarnavimą. Mobilūs išdavimo taškai įkurti Juragių bendruomenės centre, Garliavos  

neįgaliųjų draugijoje , Garliavos sporto ir kultūros centre, Senelių globos namuose “Senjorų vila“.                   

Viršužiglyje  veikė knygų išdavimo taškas, Panevėžiuko, Rokų, Saulėtekio ir kitos  bibliotekos 
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knygnešystės būdu aptarnavo nutolusių kaimų gyventojus. Prie geresnio miestelių ir kaimų 

gyventojų aptarnavimo knyga  prisidėjo  Viešosios bibliotekos mobilūs knygų lagaminai, kurie 

papildė ir atnaujino  padalinių bibliotekų knygų fondus. 

         Vartotojams sudarytos sąlygos nemokamai  naudotis „Vyturio“ leidyklos e-biblioteka. Viešoji 

biblioteka skaitymui turi 4 elektroninių knygų skaitykles ir 18 planšečių. 

            Bibliotekos sulaukė  išskirtinio dėmesio  

            Bibliotekos žiniatinklyje www.krsvbiblioteka.lt vartotojams pateikiamos naujienos: 

informacija apie bibliotekoje vykstančius renginius, eksponuojamas parodas, bibliotekoje gautus 

naujus leidinius, žymius Kauno rajono žmones, jų kraštotyrinę veiklą. Bibliotekos išteklių, 

paslaugų, veiklų, informacijos, pasiekimų sklaidai aktyviai buvo naudojamas socialinis tinklas 

Facebook. Aktualesnė informacija skelbiama Savivaldybės svetainėje, per LRT radiją. Bibliotekų 

metais apie Kauno rajono bibliotekas buvo rodomos laidos per LRT, Pūko,  televiziją, 12 straipsnių  

atspausdinta periodiniuose leidiniuose. Apie Kauno rajono savivaldybės viešąją biblioteką sukurtas 

dokumentinis filmas.  

            Nuosekliai tobulinama ir atnaujinama  bibliotekų infrastruktūra ir materialinė bazė. 

            Kompiuterizuotos visos rajono bibliotekos, vartotojams įkurta 146 darbo vietos, 

darbuotojams 55 darbo vietos. Viešosios bibliotekos turi kompiuterinės technikos įvairovę- 

stacionarius, nešiojamus ir planšetinius kompiuterius, Lego robotus, bei kokybišką internetinį ir Wi-

Fi ryšį. Interaktyvūs žaidimai  rengiami su konsole Xbox One su priedu Kinect. 

5 lentelė. Informacinės technologijų pokyčiai bibliotekose 

 
 

         2012-2016 m. pagerėjo materialinė bazė 12-oje bibliotekų. Lėšas bibliotekų patalpų 

modernizavimui skyrė Kauno rajono savivaldybė. 2016 m. už 34 tūkst. Eur. atnaujinta ir vartotojų 

poreikiams pritaikyta  Čekiškės biblioteka, praplėstos  ir atnaujintos Karmėlavos padalinio patalpos. 

Pritaikytų patalpų ir geresnių sąlygų laukia Vilkijos m., Kačerginės, Raudondvario, Padauguvos, 

Kulautuvos bibliotekos. 

6 lentelė. Bibliotekų materialinės bazės gerinimo pokytis 
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       Rajono bibliotekos garantuoja prieigą prie informacijos išteklių, suteikia gyventojams  

galimybę mokytis, kurti, tobulėti visą gyvenimą ir yra kultūros, ir bendravimo vieta įvairaus 

amžiaus ir socialinės padėties žmonių grupėms.  

 

 

Viešosios bibliotekos direktorė                                                  Irena Viktorija Stančiauskienė 


