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Vadovo žodis  

        Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka su 30 padalinių vykdo misiją – suteikti visuomenei 

prieigą prie informacijos išteklių ir kultūros žinių, sudarant sąlygas viso gyvenimo mokymuisi, 

skatinant pažinimo džiaugsmą ir skaitymo malonumą jaukioje ir saugioje aplinkoje.  

        Išvystyta partnerystė su Lietuvos bibliotekomis, rajono švietimo, kultūros įstaigomis, 

socialiniais partneriais, produktyvus bendradarbiavimas su istorine  Lietuvos respublikos 

prezidentūra Kaune, Vytauto Didžiojo universitetu ir kitomis institucijomis suteikė galimybę 

įgyvendinti išskirtinius projektus, rengti rajono bendruomenei reikšmingus renginius ir darbus 

minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, ugdyti bendruomenės  kultūrines ir informacines 

kompetencijas. 

           Kokybiški, skaitytojų poreikius atitinkantys knygų fondai, renginiai, edukacinės veiklos, 

naujos informacinės technologijos į viešąsias bibliotekas pritraukė 230100 lankytojų, iš jų 16000 

dalyvavo rengiamuose mokymuose, dalyvavo Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

organizuojamame nuotoliniuose mokymuose. Skaitmeninio raštingumo ugdymas, edukacijos su 

naujomis IT yra itin svarbios nutolusiuose nuo centro  miesteliuose ir kaimuose . Metų naujiena –  

bibliotekose pradėti rengti komiksų kūrimo užsiėmimai, edukacijos su dronais. Lego robotikos 

veiklos vyko Viešojoje bibliotekoje ir Ežerėlio, Zapyškio, Ringaudų, Domeikavos, Lapių, Piliuonos 

padaliniuose.  Veiklų  įvairovė paskatino vaikus ir jaunimą aktyviau lankytis bibliotekose, suteikė 

galimybes įdomiai leisti laisvalaikį, skatino kūrybiškumą, bei prisidėjo prie skaitymo skatinimo nes 

edukacijų metu buvo pristatomos naujos knygos. 

              Bibliotekų veikla ir aktyvi socialinė pozicija didina bibliotekos matomumą bendruomenėje. 

Atlikti vartotojų pasitenkinimo tyrimai kalba apie gerą teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę ir 

didėjantį teikiamų paslaugų poreikį. Atlikta vartotojų  apklausos analizė parodė, kad 86% 

respondentų bibliotekų paslaugas vertina puikiai, 82% nori mokytis įvairių lygių kompiuterinio 

raštingumo. 



           Vyksta sparti bibliotekininko pareigybių ir kompetencijų kaita. Darbuotojai tobulino 

skaitmeninio raštingumo gebėjimus, įsisavino  IT specifinių paketų įrangą, programavo robotus ir 

ketursparnes skraidykles, pritaikė virtualią realybę edukacijai , kad šiomis žiniomis pasidalintų su 

bendruomenės nariais. Tačiau šiuo metu bibliotekos jaučia trūkumą IRT specialistų, aukštos 

kvalifikacijos mentorių. 

           Viešosios bibliotekos pokyčiai ypač diegiat naujas technologijas ir paslaugas vertinami gerai 

respublikos bibliotekų tarpe bei plačiojoje visuomenėje. Patirtimi Viešoji biblioteka dalinosi su 

kolegomis iš Lietuvos bibliotekų. Veiklas  pristatė Vilniaus knygų mugėje  bei tarptautiniam viešųjų 

bibliotekų inovacijų( EIFl) konkursui. 

         Savo turininga veikla Viešoji biblioteka prisidėjo prie garbingo Kauno rajonui 2018 m. suteikto 

„Auksinė krivūlė“ kultūros srityje apdovanojimo. 

Veiklos tikslų įgyvendinimas 

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendino Kauno rajono savivaldybės   strateginio 

tikslo - 08.01 Plėtoti subalansuotą kultūros infrastruktūrą, įtraukiant gyventojus į kultūrinę veiklą, 

ir puoselėti kultūros paveldą, 08.01.01 uždavinį: Tobulinti Kauno rajono kultūros įstaigų 

infrastruktūrą ir materialinę bazę. 

            Viešoji biblioteka su 30 struktūrinių padalinių (filialų)  teikė rajono bendruomenei kultūros ir  

informacijos žinias bei viso gyvenimo mokymosi, ir turiningo laisvalaikio galimybes. 

Bibliotekos biudžetas 

            2018 m. Viešoji biblioteka disponavo 1060187 Eur biudžetu, (Savivaldybės lėšos- 957600 Eur 

ir kitos lėšos – 102587 Eur) kuris padėjo spręsti bibliotekos infrastruktūros ir materialinės bazės 

gerinimo, informacinės ir kultūrinės veiklos organizavimo, dokumentų įsigijimo, darbo užmokesčio, 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kt. klausimus.  

1. lentelė. Bibliotekos biudžetas 

Finansavimo šaltiniai  Lėšos tūkst. Eur. 2018 m.  Lėšos  tūkst. Eur. 2017 m. 

Savivaldybės lėšos 957600 909800 

Kultūros ministerijos lėšos 
knygų komplektavimui 

75835 67400 

Gautos pajamos už mokamas 
paslaugas  

4752 3730 

Projektinės lėšos 17000    15200 

Fizinių ir juridinių asmenų 
parama 

5000 4837 

Iš viso  1060187 1.000967 

              



Projektų rengimas ir įgyvendinimas- 

            Svarbus bibliotekų veiklos baras, padedantis aktyviai ir kokybiškai dalyvauti Lietuvos ir 

rajono įvykiuose, užtikrinti gerą kultūros paslaugų lygį, plėsti neformaliojo ugdymo veiklas bei  

skatinti bendruomenės užimtumą. Viešoji biblioteka parengė ir įgyvendino 7 projektus ( skirta lėšų 

21898 Eur), kurie atnešė visai rajono bendruomenei plačias Lietuvos šimtmečio pasiekimų 

pažinimo galimybes, įtraukė juos į kultūrinę bei edukacinę veiklas, užtikrino turiningą laisvalaikį. 

2.lentelė.Projektinės veiklos dalinis finansavimas 
 
Metai                        Finansavimas Eur. 

 ES Kultūros 
ministerija 

Savivaldybė        Kiti Iš Viso          Įsisavinta 

2015   7400  1000 8400                  8400 

2016  15300  21600 36900                36900 

2017  14200  1000 15200                15200 

2018 5818 10800 4280 1000 21898                17000 

 
3. lentelė. 2018 m. Įgyvendinti projektai 
 

Projektų pavadinimas    Veiklos sritis Finansavimas 

1.“Kai idėjos virsta realybe: 

Garliavos miesto bendruomenės 

aktyvinimas ir stiprinimas, 

mažinant socialinę atskirtį“    

 Socialiai jautrių šeimų  vaikų ir 

paauglių užimtumo didinimas 

organizuojant edukacijas su IT, 

meno terapijos užsiėmimus. 

Partneriai-SBĮ Kauno rajono 

socialinių paslaugų centru ir 

nevyriausybine organizacija 

(NVO) klubu „Garliaviečiai“.SB 

  7698 Eur. Pojektą iš dalies   
finansuoja Europos Socialinio 
fondo agentūra  5818 Eur ir 1880 
Eur  Kauno rajono savivaldybė 

2.„Išmanusis kultūros kelias 

Kauno rajone – II“ 

Virtualaus gido po Kauno rajono 
kultūros objektus sukūrimas 

 Projektą iš dalies finansuoja 
Lietuvos kultūros taryba 4000 Eur 

3.„Pažink kultūros istoriją! “ Kauno rajono bendruomenės 
kultūrinių ir pilietinių vertybių 
ugdymas profesionaliu menu. 
Skirta Lietuvos 100-mečiui 

Projektą iš dalies finansuoja 
Lietuvos kultūros taryba -2800 Eur 

4.“Aktyvūs piliečiai - Europos 
Sąjungos ateitis!“ 

Europos dienos renginys  Iš dalies finansuoja Europos 
Komisijos atstovybė Lietuvoje -
1000 Eur . 

5.“Interaktyvios realybės link“.  Kauno rajono vaikų ir paauglių 
technologinių, kūrybiškumo, 
iniciatyvumo kompetencijų 
ugdymas Viešojoje bibliotekoje ir 
9 padaliniuose 

Projektą iš dalies finansuoja 
Lietuvos kultūros taryba - 4000 
Eur 

6.“Lietuvos atkūrimo šimtmetis 
bibliotekoje“ 

Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio minėjimo 
renginiai  

Projektą  finansuoja Kauno 
rajono savivaldybė 700 Eur  

7.“Iš praeities į ateitį: šimtas 
faktų apie Kauno rajono iškilias 

 Sukurtas mobilusis stendas  
pristatantis 10 iškilių, 

Projektą  finansuoja Kauno 
rajono savivaldybė 1700 Eur 



asmenybes, kūrusias ir 
išsaugojusias Lietuvos 
valstybingumą“ 

nusipelniusių Lietuvai asmenybių 
iš  Kauno  rajono.Skirta Lietuvos  
100- mečiui 

             

 Svarbiu uždaviniu bibliotekoms iškilo infrastruktūros atnaujinimas ir gyventojų skaitmeninio 

raštingumo bendruomenėse gerinimas. Tuo tikslu Viešoji biblioteka su padaliniais įsijungė į 

Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos su parneriais vykdomus projektus: „Gyventojų skatinimas 

išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešojo interneto prieigos infrastruktūroje“ ir 

„Prisijungusi Lietuva: efektyvi saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“   

(įgyvendinama 2018-2020 ), kurie reikšmingi atnaujinat bibliotekų infrastruktūrą ir teikiant jose 

skaitmeninio raštingumo mokymus gyventojams. Projektų vykdymo laikotarpiu viešosiose 

bibliotekose bus įdiegta įrangos už daugiau nei 300 tūkst. Eur. 

1.diagrama. Bibliotekų modernizavimo eiga 2015-2018 m. 

 

 Pasiekti ženklūs materialinės bazės gerinimo pokyčiai. 2015–2018 m. Kauno rajono savivaldybės 

lėšomis pagerinta 9 bibliotekų materialinė bazė. Atnaujintos Padauguvos (Vilkijos apyl. seniūnija) 

Liučiūnų bibliotekų ( Čekiškės seniūnija) patalpos ir baldai. 

2018 m. bibliotekos atnaujino ir papildė informacinius ir elektroninius išteklius. Pagerino fondų 

sudėtį komplektuodamos daugiau programinės literatūros moksleiviams ir išėmę nepaklausius 

dokumentus.  

Dokumentų fondai papildyti 17 tūkst. vienetų naujais spaudiniais ir skaitmeniniais dokumentais 

už 101892 Eur ( 2017 m.- 93534 Eur)  Paramą knygomis, periodiniais leidiniais - 1684 vnt. už 5000 

Eur- suteikė A. Makūnienės labdaros ir paramos “, „Švieskime vaikus“ fondai, Agro koncernas, 

leidykla „Alma littera“, UAB “Antolis“,  V.Makūnas, M.Jovaiša  ir kt. 



Vienam savivaldybės gyventojui naujų dokumentų įsigijimui 2018 m. buvo skirta 1,08 Eur ( 2017 m. 

1,00Eur. ) Vienam skaitytojui iš  viso teko 7,7 Eur , savivaldybės skiriamų lėšų 1,13 Eur. 

2.diagrama. Bibliotekų dokumentų fondo kaita 2014-2018 m.  

 

            2018 m. visose bibliotekose įdiegta Skaitytojų aptarnavimo posistemė (SAP) pagerino 

elektroninių paslaugų prieinamumą: LIBIS bilieto įsigijimą, leidinių užsakymą, pratęsimą ir kt. 

           Bibliotekos teikė prieigą prie 12 e. duomenų bazių:  EBSCO  publika -8 paketai ,  Naxos Music 

Library, LIBIS, „Vyturio“. Duomenų bazėse  vartotojai atliko 69254  paieškų. Viešosios bibliotekos  

elektroninis katalogas papildytas 2088 naujais įrašais ir turi 46849 tūkst. dokumentų bibliografinių 

įrašų.  

4 lentelė. Elektroninių paslaugų suvestinė 

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

Virtualių apsilankymų skaičius       206184 205048           180900           170580 

Interneto seansų        54756 65198             71575              18389 

Paieškų skaičius        69254 77502                 -                   48720 

Atsiųstųjų įrašų skaičius        17828 23610              14549             12273 

            

Bibliotekos bendruomenei organizavo aktyvią kultūrinę ir edukacinę veiklas. Surengta 900 įvairių 

kultūrinių renginių, 1365 edukacinių užsiėmimų, virš 1000 dailės, tautodailės, kūrybinių darbų ir 

literatūros parodų bei ekspozicijų. Didžioji dalis profesionalių kultūrinių renginių, skirtų Lietuvos 

atkūrimo100-mečiui, organizuota vykdant projektus „Pažinkim kultūros istoriją“ (Biudžetas 

2800 Eur) suaugusiems ir „Lietuvos atkūrimo šimtmetis bibliotekoje“ (Biudžetas 700 Eur) 

vaikams. Šiam projektui lėšas skyrė rajono Savivaldybė. Bibliotekose lankėsi žymūs Lietuvos 

žmonės: prof. L. Mažylis, prof. R. Petrauskas, muzikologas V.Gerulaitis, fotografas M. Jovaiša. 



Protmūšyje  „Pasitikrink Kultūros istorijos žinias“ dalyvavo 13 komandų iš Kauno rajono 

bendruomenių.  

Lietuvos atkūrimo 100-mečiui skirta : bendradarbiaujant su istorine LR prezidentūra Kaune 

Viešojoje bibliotekoje surengtos ekspozicijos „Praktinė demokratija: Prezidento Kazio Griniaus 

receptas“, „ Valstybės moterys: artimui ir Tėvynei“,“ Prezidentas Aleksandras Stulginskis“, 

rajoninė konferencija „Knygnešystė Pakaunėje“, Vilkijos m. bibliotekoje įvykęs literatūrinis 

muzikinis vakaras „Šimtmečio dialogas: dedikacija S.Gedai ir Maironiui“, Ringaudų bibliotekoje – 

„Širdies pakutenimai su rašytoja D. Čepkauskaite“, prisiminimų vakaras apie partizanų būrio 

„Vanagai“ ryšininkę  Ks. Drūsys  Babtų bibliotekoje, partizanų vadui A.Ramanauskui atminti 

skirtas renginys „Jie norėjo tik vieno –laisvės“ Karmėlavos bibliotekoje, skaitymai „Literatūrinis 

žodis atgimusiai Lietuvai“ suskambėję daugelyje bibliotekų. 

Didelio gyventojų aktyvumo pasiekta organizuojant skaitymo skatinimo veiklas ir iniciatyvas. 

Visose bibliotekose vyko skaitymo akcijos vaikams „100 knygų vaikams ir Lietuvai“, „Metų 

knygos“ rinkimai, „Knygų Kalėdų“, Vasaros skaitymų iššūkis. Prie kūrybiško skaitymo skatinimo 

prisidėjo organizuojami susitikimai su rašytojais (R. Šerelytė, D. Čepkauskaite, E. Daciūte, 

Š.Baltrušaitiene), edukacijos „Skaitymas kitaip“, raiškaus žodžio konkursai, skaitymo ir dailės 

terapijos.  Dalyvaudami konkurse „100 knygų vaikams ir Lietuvai“ 652 rajono vaikai perskaitė 

7315 knygų.  Pasižymėjo aktyvūs Kauno rajono skaitytojai dalyvaudami „Vasaros skaitymų 

iššūkyje“ ir  pelnė 3 vietą apskrities bibliotekų tarpe. 

 Vartotojams permetus išduota 299 tūkst. dokumentų (knygų, periodinių leidinių, CD įrašų, 

elektroninių knygų ir kt.), (2017 m. -293 tūkst. dok. ). 

Viešosios bibliotekos sukurti projektiniai darbai: kilnojamoji ekspozicija „Šimtas faktų apie 

iškilias Kauno rajono asmenybes“ (biudžetas 1700 Eur) ir virtualus gidas „Išmanusis kultūros 

kelias Kauno rajone I-II dalis“ (biudžetas 4000 Eur), prieiga www.krsvbiblioteka.lt., tai 

išliekamąją vertę turinti istorinė kraštotyrinė medžiaga, svarbus Kauno rajono kultūros paveldo 

įprasminimo ir sklaidos šaltinis.. Gido peržiūra internete siekia apie 8000 kartų, jo pristatymuose 

dalyvavo virš 500 žmonių iš kurių 320 moksleivių. Kilnojamoji ekspozicija pristato gamtos, menų, 

istorijos, literatūros mokslų bei politikos pirmeivius: R. Šliūpą, K. Aglinską, V. Andziulį, B. 

Buračą, P. Dovydaitį, J. Gabrį - Paršaitį, M. Gustaitį, J. Naujalį, T. Ivanauską ir Juozą Lukšą - 

Daumantą, kūrusius ir išsaugojusius Lietuvos valstybingumą ateinančioms kartoms. 

                Ne mažiau svarbios ir kitos Viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos rengiant 

Europos paveldo dienas, minint Europos žydų kultūros dienas, organizuojant, populiarinant ir 

bibliotekose pristatant kraštiečių kūrybą 

http://www.krsvbiblioteka.lt/


Gerinant socialinę integraciją Garliavos mieste, pradėtas įgyvendinti projektas „Kai idėjos 

virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę 

atskirtį“ (biudžetas 7698.35 Eur), kuris 50 socialiai jautrių vaikų grupei  suteiks meno terapijos bei 

informacinių kompetencijų ugdymo užimtumą. 

2018 m. didelis dėmesys skiriamas vartotojų technologinių ir skaitmeninio raštingumo gebėjimų 

ugdymui. Bendradarbiaujant su  mokyklomis, socialinėmis įstaigomis, bendruomenėmis  

bibliotekose vyko vaikų ir paauglių grupių, jaunimo informacinio ir ryšio technologijų 

kompetencijų ugdymas. Įvairesnės suaugusiųjų neformaliojo mokymosi galimybės: internetinės 

transliacijos skaitmeniniam raštingumui ugdyti, sveikatinimo užsiėmimai, klubai  pagal pomėgius, 

kompiuterinio raštingumo mokymai. 

            Įgyvendintas Viešosios bibliotekos projektas „Interaktyvios realybės link“ (Biudžetas 

4000 Eur), kurio IRT edukacinės veiklos moksleiviams vyko ne tik Viešojoje bibliotekoje, bet ir  9-

se miestelių ir kaimo bibliotekose (Raudondvario, Vilkijos, Karmėlavos, Kulautuvos, Šlienavos, 

Čekiškės Domeikavos, Zapyškio ir Ringaudų). Metų naujiena - bibliotekose pradėti rengti 

komiksų kūrimo užsiėmimai ir edukacijos su dronais – ketursparnėmis skraidyklėmis. Lego 

robotikos veiklos vyko Viešojoje ir Ežerėlio, Zapyškio, Ringaudų, Domeikavos, Lapių ir Piliuonos 

bibliotekose. 

           Jaunimas buvo skatinamas saugiai ir išmaniai pritaikyti IT technologijas mokymosi 

poreikiams, ugdomas jų skaitmeninis, kultūrinis raštingumas, profesinės žinios. Bendradarbiaujant 

su Kauno apskrities viešąja biblioteka-pristatytas elektroninis žinynas „Kaunas: datos ir faktai“, 

Viešosios bibliotekos prenumeruojamos duomenų bazės, rengiami „Vyturio“ elektroninių knygų 

pristatymai. Organizuotas protmūšis „Mano teisės ir pareigos“, paskaitų ciklas „Karjera (ne) 

atsitiktinumas ir kt. renginiai. 

          Dalyvaujant projekte „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“, bibliotekose pradėtos teikti mokomosios internetinės transliacijos( 

senjorų dienos internete: E. Sveikata, E. Laisvalaikis, E.Saugumas ir kt., kurias aktyviai stebėjo virš 

300 žmonių, o 2019 m., įgyvendinant šį projektą, bibliotekose bus pradėti gyventojų skaitmeninio 

raštingumo mokymai. Taip pat visus metus bibliotekose vyko vyresnio amžiaus gyventojų 

kompiuterinio raštingumo mokymai, kuriuos vedė bibliotekų darbuotojai. Viešojoje bibliotekoje 

surengta 20 mokymų ir apmokyti 132 žmonės, Ringaudų bibliotekoje - 43 mokymai ir apmokyti 31 

žmogus, Domeikavos bibliotekoje - 14 mokymų ir apmokyta 26 žmonės,  Raudondvario 

bibliotekoje - 8 mokymai, kuriuose apmokyta 32 žmonės ir kt.  

 

 5 lentelė. Organizuota edukacinių užsiėmimų 

 Metai  Surengta edukacinių 

užsiėmimų  

Gyventojų 

apsilankiusių 

edukaciniuose 

užsiėmimuose  

skaičius 

Edukacinės veiklos 2018 m.: 

1.Lego robotikos, Minechraft,virtualios ir 

praplėsto realybės technologijų 

užsiėmimai 

2.Komiksų kūrimas 

3.Dronų programavimas ir pilotavimas 

4. Meno ir biblioterapijos  

5.Kompiuterinio raštingumo mokymai 

6. Nuotolinės transliacijos 

7.Filmų peržiūros ir aptarimai 

8.Elektroninių knygų skaitymai 

Iš viso Su IT 

2018 1365 800 16718 

2017 1360 570 13700  

2016 - 365 8551 

2015 - 103  - 



9.Kūrybinės dirbtuvėlės  vaikams ir 

suaugusiems ir kt. 

             

Gyventojų saviraiškai ir kūrybiniam laisvalaikiui veikė TAU (Trečio amžiaus) universiteto du 

fakultetai Viešojoje ir Kačerginės bibliotekose. Viešojoje bibliotekoje jau 20-tus metus veiklą tęsia 

„Garliaviečių“ klubas ir 18-tus metus - O. Karavajevo dailės studija. Jaunoms  mamoms su 

vaikučiais įkurtas Viešosios bibliotekos smalsučių „0+“ klubas. Kačerginės, Zapyškio bibliotekose 

ne vienus metus veikia „Moterų klubas“, Batniavos bibliotekoje „Arbatos klubas“, Vilkijos 

bibliotekoje vaikų „Išminčiai“ ir suaugusių „Paradigma“ , Ežerėlio –„Bendraminčiai“ ir kt. klubai. Į 

klubus suburti bendruomenės nariai aktyviau dalyvauja bibliotekų renginiuose bei vysto įvairias 

veiklas. 

Vartotojai gerai įvertino bibliotekų teikiamas paslaugas ir aptarnavimą ( 2018 m. lapkričio – 

gruodžio mėn. atliktas anketinis tyrimas). Tyrime dalyvavo 1186 bibliotekų lankytojai, kurių net 

88 proc. visiškai patenkinti aptarnavimo kokybe, 80 proc. –bibliotekininkų konsultacijomis ir 

pagalba,70 proc. – knygų fondu. Lyginant su 2017 m. apklausos rodikliais 12% padidėjo lankytojų 

pasitenkinimas bibliotekos aptarnavimo kokybe ir darbuotojų kompetencija, daugiau nei 13% 

išaugo vartotojų pasitenkinimas bibliotekos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis bei 

informacijos sklaida. Iš projektų atnaujinus kompiuterinę įrangą ir įdiegus specifinius 

technologinius paketus bei teikiant bibliotekose skaitmeninio raštingumo mokymus gyventojams, 

pasieksime kokybiškesnių rezultatų IRT paslaugų srityje.  

 

3.Diagrama. Bibliotekų paslaugų įvertinimas  

 
 

                 Kokybiški knygų fondai, profesionalūs renginiai, edukacinės veiklos, naujos 

technologijos į viešąsias bibliotekas pritraukė 230 tūkst. fizinių lankytojų (2017 m.- 222 tūkst.), iš 

kurių 42,3 tūkst. apsilankė renginiuose, iš jų virš 16 tūkst. lankytojų dalyvavo rengiamuose 

mokymuose, internetinėse transliacijose ir edukacijose. Išaugo virtualių apsilankymų skaičius 



Viešosios bibliotekos socialiniuose tinkluose, duomenų bazėse , kuris yra 206184 kartai ( 2017 

m.205000).   

 

 

 

 

 

4.Diagrama. Lankytojų  skaičius bibliotekose  2014- 2018 m. 

 
           Toliau gyvenantys ir neįgalieji gyventojai  buvo aptarnaujami knygnešių pagalba, mobilūs 

knygų  išdavimo taškai veikė Viršužiglio kaime, Garliavos neįgaliųjų centre. Viešoji biblioteka 

geresniam gyventojų aptarnavimui knyga naudojo taip pat  knygų lagaminus, kurie buvo vežami į 

padalinius. 

Žmogiškieji ištekliai. Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose iš viso dirbo 70 darbuotojų: 52 

profesionalūs bibliotekininkai, 10 specialistai ir 8 techniniai darbuotojai. 

            Darbuotojų kvalifikacijos lygis ir profesionalumas tobulinami atsižvelgiant į besikeičiančias 

bibliotekų funkcijas . Penkiolika Viešosios ir padalinių bibliotekų darbuotojų  2018 m. patobulino 

komiksų kūrimo ir Mineckraft programos pritaikymo edukacinėms veikloms žinias. Visi darbuotojai 

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

bendruomenė“ seminarus, dalyvavo 7 Viešosios bibliotekos rengiamuose seminaruose, kuriuose 

patobulino neformaliojo suaugusiųjų švietimo, kokybiškų renginių organizavimo, kraštotyros ir 

kultūros paveldo įprasminimo žinias. Taip pat dalyvavo Nacionalinės bibliotekos, Kauno apskrities 

viešosios bibliotekos rengiamuose profesiniuose mokymuose ir seminaruose.  

             Aktyvia veikla pasižymėjo Kauno rajono viešosios bibliotekos LBD (Bibliotekininkų draugija ) 

subūrusi kolektyvą iniciatyvioms veikloms minint Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį, 

organizavusi Knygų Kalėdas bei socialines akcija senelių slaugos namuose, vaikų globos namuose 
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