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Bibliotekoje formuojam_as universalus fondas, apimantis jvairias informacijos istekliq laikmenq riisis. Bibliotekos ir jos 26 struktiiriniq 
teritoriniq padaliniq fonduose sukaupta 218,6 tukst. dokumentq. Pagrindiny fondo dalj sudaro knygos ir serialiniai leidiniai - 90,6 proc., periodiniai 
leidiniai -6,4 proc., elektroniniai skaitmeniniai dokumentai -0,6 proc., kitos riisys - 2,4 proc. 2020 m. planuojama fond<1, papildyti 10000 fiz. vnt. 
naujq dokumentq, tam panaudojant valstybes biudzeto lesas, skiriamas dokumentams jsigyti, kitus saltinius, o periodiniq leidiniq prenumeratai 
(uzprenumeruoti 3000 fiz. vnt. 30 pavadinimq periodinius leidinius) -savivaldybes biudzeto lesas. Taip pat planuojama is fondo pasalinti 15000 fiz. 
vnt. susidevejusiq, praradusiq aktualum<1, ir nepaklausiq dokumentq, perskirstyti Saugyklos fond<1,. Viesoji biblioteka, neturinti skaitytojq aptamavimo 
skyriaus, vartotojq neaptarnauja, todel ir saugyklos fondo didum<1- tikslinga palaipsniui perduoti naudojimui padaliniuose. Mainq fondas taip pat 
nebepildomas, atrenkami ir nurasomi neaktualaus turinio, dubletiniai leidiniai, nes dokumentus, saugomus mainq fonde, daznai turi ir kitos bibliotekos, 
todel mainai vargiai jmanomi. Uzbaigus Bridq bibliotekos fondo (apie 500 fiz. vnt.) sutvarkym<1,, baigsime viso bibliotekos fondo rekatalogavim<1, 

(integravim<1, j LIBIS). ldiegus Lietuvos integralios bibliotekq informacines sistemos (toliau - LIBIS) Skaitytojq aptamavimo posistemy, jau visq 
padaliniq vartotojai aptamaujami naudojant elektroninj biliet<1,. (2019 metais jdiegtos LIBIS skaitytojq aptamavimo posistemes Bridq, Dr<1,suciq, 
Gilaiciq, Romuciq, Ringuvenq, Paezeriq, Siupyliq, V arputenq, Zadziiinq ir Zarenq bibliotekose ). 2020 m. numatoma patikrinti 5 struktiiriniq teritoriniq 
padaliniq fondus Gq LIB IS bibliografiniq jrasq atitiktj suvestiniam korteliniam katalogui, pildytam iki 2015 m.) Bazilionq, Bridq, Bubiq, Kursenq 
Vytauto Vitkausko bibliotekose, Kursenq Vytauto Vitkausko b-kos vaikq literatiiros skyriuje. Dviejq padaliniq: Bridq ir Aukstelkes veikl<l, numatoma 
labiau stebeti ir jiems padeti, nes jq bibliotekininkq darbas buvo vangus ir jvertintas nepatenkinamai. 

Nuo 2017 m. biblioteka vykdo rajono kultiiros paveldosaugai aktuali<1, leidybirn; veikl<1,. Per 2018 ir 2019 m. kasmet isleido po du 
leidinius, vien<1--Algirdo Dankiso kurybos rinktiny planuoja ir 2020 m. Bendradarbiaujant kartu Siauliq apskrities Povilo Visinskio biblioteka, kasmet 
suskaitmeninama apie 20 SRSVB krastotyros darbq, ateityje numatoma skaitmeninti visus Siauliq rajone 1949-1990 m. leistus laikrascius. 

Biblioteka daugum<1, patalpq valdo panaudos teise, tik 1 - Zarenq padalinio patalpos yra nuomojamos. 2019 m. pabaigoje bendras 
bibliotekq patalpq plotas buvo 2579 m2, is jq naudingas-2383 m2

• Nors 2019 m. Varputenq, Voveriskiq, Paezeriq ir Zarenq bibliotekos buvo perkeltos
j kitas, labiau jaukias ir erdvesnes patalpas, o Kairiq, Meskuiciq, Voveriskiq ir Zadziiinq bibliotekq erdviq interjeras bei informacine-technologine 
jranga atnaujinta, vis tik ne visi padaliniai atitinka siuolaikinei bibliotekai keliamus estetinius, funkcinius reikalavimus, nors pagal galimybes to yra 
siekiama. Bazilionq, Dr<1,suciq, Gilaiciq, Gilvyciq, Paezeriq, V arputenq ir Zarenq bibliotekos sildomos tik elektriniais sildytuvais. Ringuvenq, Romuciq 
ir Siupyliq bibliotekos sildomos kietu kuru krosnimis ar zidiniais. Didzioji dalis baldq bibliotekose yra fiziskai ir moraliskai paseny. Kasmet pavyksta 
atnaujinti tik nedidely jq dalj. Biblioteka 2019 m. jsigijo 8 vietq 2015 m. gamybos mikroautobus<1, ,,Opel Vivaro", nes anksciau 16 metq naudotas 4 
keleiviniq vietq universalas ,,Peugeot partner" buvo nebetinkamas eksploatacijai. 

Bibliotekos visuose padaliniuose yra intemeto prieiga, sukurtos 133 kompiuterizuotos darbo vietos, is jq 99 skirtos naudotis bibliotekos 
lankytojams. Vartotojq paslaugoms -Viesosios bibliotekos intemeto svetaine (kuri<1, numatoma 2020 m. atnaujinti), LIBIS elektroninis katalogas, 4 
prenumeruojamos lietuviskos ir uzsienio saltiniq duomenq hazes. Informaciniq technologijq infrastruktiiros gerinimo darbus planuojama tysti ir 2020 
m., jgyvendinant projektus ,,Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmenine bendruomene" ir ,,Gyventojq skatinimas ismaniai 
naudotis intemetu atnaujintoje viesosios intemeto prieigos infrastrukturoje'\ ,,Bibliotekq kompiuterizavimas 2018 m.", ,,Skaitytojq aptamavimo 
technologines sistemos jrengimas Kursenq Vytauto Vitkausko bibliotekoje, 2 etapas". Fiksuotu telefono rysiu galima susisiekti su 20 bibliotekq. 
Elektroniniu pastu ir google debesq technologijomis yra pasiekiami visi struktiiriniai teritoriniai padaliniai. 

2020 metais Biblioteka jgyvendins savo pagrindinius uzdavinius ir funkcijas, kurie apibrezti Bibliotekos nuostatuose, patvirtintuose Siauliq 
rajono savivaldybes tarybos 2019 m. gruodzio 17 d. sprendimu Nr. T-371, t.y.: 
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02 03 01 Organizuoti ir vykdyti Siauliq rajono krastotyrinius tyrimus, ekspedicijas 

1. Parodq skaicius: Bibliotekos 2020 
Rinkti, kaupti krasto dainas, 15 (vnt.); m. veiklos plano
paprocius, juos sisteminti ir Informacijos ir 2. Parengtq 2, 3 priedai

02 03 03 01 jvairiomis formomis platinti. I-IV ketv. krastotyros skyriaus 0,00 krastotyros darbq 
Kalendoriniq svenciq krastotyros vedeja skaicius (vnt.) 

parodq organizavimas. 35 

Numatoma 2021 

Knygos - monografijos Informacijos ir m. 

02 03 03 03 ,,Meskuiciq krastas" parengimas I-IV ketv. krastotyros skyriaus 0,00 -

ir leidyba vedeja 

02 03 05 Vykdyti tarptautinius, regioninius, respublikinius, rajoninius kulturos projektus, skirtus Siauliq rajono bendruomenei 

Inicijuoti tarptautinius, Informacijos ir Inicijuotq projektq Bibliotekos 2020 

respublikinius, regioninius ir kt. krastotyros skyriaus skaicius: 5 (vnt.). m. veiklos plano 

02 03 05 01 projektus, vystyti ir plesti I-IV ketv. vyriausioj i 0,00 3 priedas 

bendradarbiavimct, su rajono bibliotekininke 

bendruomenemis. projektinei veiklai 

02 03 06 Parengti ir vykdyti Siauliq rajono savivaldybes etnines kultfuos pletros programct, 

Etnokulturini4 

Parengti etnines kulturos 
Informacijos ir renginiq procentas 

02 03 06 01 I-IV ketv. krastotyros skyriaus 0,00 nuo visq renginiq 
programct, ir jct, jgyvendinti. vedeja (%). 

60% 










