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BENDROJI DALIS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka ir jos kaimo filialai yra rajono
bendruomenės narių susibūrimų, susitikimų, prasmingo laisvalaikio praleidimo, skaitymo, kultūrinių
pažinčių ir bendravimo vieta. Rajono bibliotekų veiklos prioritetas 2005 metais - naujų komunikacinių
technologijų diegimas ir informacinių paslaugų plėtra. Ypatingą reikšmę įgyja informacija bei gyventojų
gebėjimas naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis.
Ataskaitiniais metais siekdami pagerinti skaitytojų aptarnavimą papildyti bibliotekų fondai,
praplėstos bibliotekų paslaugos, renovuotos ir kompiuterizuotos kaimo bibliotekos. Rajono
bibliotekininkai imasi įvairios veiklos: rašo paraiškas į įvairių fondų skelbiamus konkursus, ieško
rėmėjų, dalyvauja įvairių organizacijų veikloje, skelbia akcijas, aktyviai dalyvauja vietos
visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir kaimo filialų veiklos kryptys praėjusiais metais buvo:
 Vartotojų informacinės kultūros ugdymas;
 Bibliotekų kompiuterizavimas, naujų komunikacijų diegimas;
 Informacijos, kuri reikalinga vartotojų veiklai, susijusiai su mokymusi, darbu, kvalifikacijos
kėlimu, savišvieta, laisvalaikiu, teikimas;
 Prieigos prie informacijos šaltinių plėtra;
 Kultūrinių programų rengimas;
 Darbo sąlygų gerinimas lankytojams ir vartotojams;
 Aptarnavimo kultūros gerinimas.
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje 2005 metais rekataloguojami fondai, vykdomi skaitytojų
aptarnavimo posistemės paruošiamieji administravimo darbai.
Kaimo filialai aktyviai dalyvavo savo bendruomenių veikloje, organizavo įvairius renginius, puoselėjo ir
kaupė savo krašto tradicijas, populiarino skaitymą.
I.

BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS

Bibliotekų skaičius:
Tinklo pokyčiai:
Iš viso 26
Uždarytų filialų nėra
Jono Lankučio viešoji biblioteka Atidarytų filialų nėra
Priekulės miesto filialas
Sujungtų bibliotekų nėra
24 kaimo filialai

Nestacionarinis aptarnavimas:
Išdavimo punktas 1
Bibliobusų nėra
Knygnešių skaičius 336

2005 metais Klaipėdos rajone bibliotekų skaičius išliko stabilus, tiktai persikėlus Sendvario seniūnijai
į Slengių kaimą, Gindulių filialas persikėlė į naujas, suremontuotas patalpas. Buvusiame Gindulių filiale
paliktas dokumentų išdavimo punktas. (Sprendimas pridedamas priedas Nr.1)
Neįgalių ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas
Klaipėdos rajono bibliotekos palaiko glaudžius ryšius su Klaipėdos rajono savivaldybės socialinės
paramos skyriumi bei seniūnijose esančiais socialiniais darbuotojais. Metų eigoje bibliotekų darbuotojai
dalyvavo organizuojant įvairias išvykas, paramos akcijas, renginius. Kaimo filialų darbuotojai aplanko
savo mikrorajono neįgalius ir senyvo amžiaus skaitytojus.
Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB
2005 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos skyrių struktūra
nesikeitė. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje yra 3 skyriai. Panaikinus sekretorės ir kasininkės (0,5)
etatus, įvestas direktoriaus pavaduotojos ir buhalterės etatai. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba
priėmė sprendimą “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialo
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pavadinimo pakeitimo” 2005-10-27 Gindulių filialo pavadinimą toliau vadinti Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Slengių filialu (Sprendimas pridedamas, priedas
Nr.1).
Jono Lankučio viešosios bibliotekos struktūra ir pareigybės:
administracija:
Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja
Vyriausiasis buhalteris
Buhalteris
Vyriausiasis bibliotekininkas – metodininkas
Vyresnysis bibliotekininkas – dailininkas
Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyrius:
Skyriaus vedėja
2 vyresniosios bibliotekininkės

Vaikų literatūros skyrius:
Skyriaus vedėja
2 vyresniosios bibliotekininkės

Skaitytojų aptarnavimo skyrius:
Skyriaus vedėja
4 vyresniosios bibliotekininkės
Vyresnioji bibliografė informacijai
Vyresnioji bibliografė kraštotyrai

Kiti kvalifikuoti specialistai:
Knygrišė
Kompiuterininkas
Ūkvedys
3 valytojos

Priekulės miesto filialas:
Vyresnioji bibliotekininkė
Bibliotekininkė

Kaimo filialai:
24 bibliotekininkai
II.

FONDO FORMAVIMAS

Fondo būklė
Iš viso 2005 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos fonde yra
350383 fiz. vnt. dokumentų 35804 pavadinimais: knygų ir serialinių leidinių 344866 (98,4%), garsinių ir
regimųjų – 3465 (0,9%), elektroninių – 9 (0,002%), kitų dokumentų – 1471 (0,4%), kartografinių – 7
(0,001%), spausdintų muzikos dokumentų – 487 (0,01), vaizdinių – 78 (0,02%)
Grožinė
Šakinė literatūra
Periodiniai
Fondo dydis
literatūra
(be periodikos)
leidiniai
Fiz. vnt.

Pavad.

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

%

SVB
SISTEMOJE

350383

35804

210798

60,2

110349

31,5

29236

8,3

J. Lankučio viešojoje
Bibliotekoje

84715

34520

46638

55

31833

37,6

6244

7,4

Priekulės miesto
Filiale

22558

11758

12867

57

8025

35,6

1666

7,4

Kaimo filialuose

243110

15345

151293

62,2

70491

29

21326

8,8

Lyginant su praėjusiais metais fondas sumažėjo 3279 fiziniais vienetais.

5
Aprūpinimas dokumentais
Vienam gyventojui tenka dokumentų:
dokumentų:
Rajone
7,3
Savivaldybės VB
5
Priekulės miesto filiale
7,3
Kaimo filialuose
8,6

Vienam gyventojui tenka naujai gautų
3,6
5,3
4,3
3

Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų:
Savivaldybės VB
4,9
Priekulės miesto filiale yra 1 egz.
Kaimo filialuose
Vienam gyventojui tenka elektroninių dokumentų:
Viso yra aštuoni elektroniniai dokumentai viešojoje bibliotekoje ir vienas Priekulės miesto filiale.
Vienam vartotojui tenka dokumentų:
Rajone
31,6
Savivaldybės VB
27

Priekulės miesto filiale
Kaimo filialuose

33,3
33,6

Iš viso per 2005 metus SVB įsigyta 13286 fiz. vnt. dokumentų, 1156 pavadinimų. Lyginant su 2004
metais visoje sistemoje gauta 2540 fiz. vnt. dokumentų daugiau, bet aprūpinimas dokumentais vienam
gyventojui nežymiai sumažėjo, o vartotojams nežymiai padidėjo. Tai paaiškinama tuo, kad didėja kaimo
gyventojų skaičius, be to šiais metais vartotojų sutelkimo skaičius mažėjo tiek miesto, tiek kaimo
bibliotekose.
Dokumentų gavimas
Gauta iš viso
Fiz. vnt.

Pavad.

Grožinė
literatūra
Fiz. vnt.

Šakinė literatūra
(be periodikos)
%

Fiz. vnt.

%

Periodiniai
leidiniai
Fiz. vnt.

%

SVB
SISTEMOJE

13286

1156

4943

37,2

1747

13,2

6596

49,6

J. Lankučio viešojoje
Bibliotekoje

3155

1007

1271

40,3

769

24,4

1115

35,3

Priekulės miesto
Filiale

714

242

183

25,6

91

12,8

440

61,6

Kaimo filialuose

9417

672

3489

37

921

9,8

5007

53,2

Lyginanat su 2004 metų dokumentų gautimi įsigyta daugiau rajone - 2540 fiz. vnt , savivaldybės VB
– 438 fiz. vnt., Priekulės m. filiale – 112 fiz. vnt., kaimo filialuose – 1990 fiz. vnt.
SVB naujai gautų dokumentų procentas visame dokumentų fonde – 3,8 (2004 m.-3%), savivaldybės
VB - 3,7 (2004 m.-3%), Priekulės miesto filiale – 3,1 (2004m.-2,7%), kaimo filialuose – 3,8 (2004 m.3%).
Iš UAB “Mūsų knyga” gauta naujų knygų 1410 fiz. vnt., knygos pirktos iš Kultūros ministerijos
skirtų lėšų - 20,6 tūkst. litų, “Šviesos” ir “Alma littera” leidyklos – 1401 fiz. vnt. už 2,2 tūkst. litų,
“Jotemos” – 437 fiz. vnt. už 6.8 tūkst. litų, “Tyto alba” – 329 fiz. vnt. už 5,1 tūkst. litų. Rajono
savivaldybė skyrė prenumeratai 63 tūkst. litų ir 3,1 tūkst. litų dokumentams įsigyti 177 fiz. vnt. Paramos
būdu gauta 846 fiz. vnt. už 9,5 tūkst. litų. Judrėnų, Venckų, Agluonėnų, Lapių filialų fondai pasipildė
vertingomis knygomis iš laimėto konkurso “Knygos kaimo bendruomenei”, organizuoto Švietimo kaitos
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fondo. Gauta 324 fiz. vnt. už 4 tūkst. litų. GPM 2% pagal labdaros ir paramos įstatymą surinktų lėšų
įsigyta knygų 125 fiz. vnt. už 2,2 tūkst. litų. Vietoje pamestų ir trūkstamų gauta 650 fiz. vnt už 2,3 tūkst.
litų, Atviros Lietuvos fondas dovanojo 48 fiz. vnt. už 1,4 tūkst. litų. Bibliotekoms knygų padovanojo:
skaitytojai, seimo narys P. Gražulis, vietos rašytojai A. Žukauskienė, A. Žalys ir kiti.
Dokumentams įsigyti sudarytos sutartys: UAB “Mūsų knyga”, UAB “Alma littera”, UAB “Šviesa,
UAB “Jotema”, UAB “Tyto alba”, UAB “Baltų lankų” knygynu.
Vienam gyventojui tenka lėšų dokumentų įsigyjimui
 Iš viso – 3,00 Lt (2004 m.-2,40 Lt.)
 Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 1,30 Lt (2004 m.-0,90 Lt.)
 Savivaldybės skirtų lėšų – 1,40 Lt (2004 m.-1,30 Lt.)
 Kitų šaltinių – 0,30 Lt (2004 m.-0,40 Lt.)
Rodikliai tenkantys vienam rajono gyventojui, lyginant su 2004 metais nežymiai išaugo. 2005 metais
dokumentų įsigijimui daugiau lėšų skyrė Kultūros ministerija - 49,3 tūkst. lt., II-ąjį pusmetį skyrė
papildomai 12,2 tūkst. lt, viso skyrė- 6,2 tūkst. lt.
Dokumentų nurašymas
Iš viso rajono bibliotekose 2005 metais nurašyta dokumentų – 16565 fiz. vnt. 1538 pavad. (2004 m.23893 fiz. vnt.), tai 7328 vnt. mažiau negu 2004 metais, nes rajono biblioteka daug dubletinių
dokumentų perdavė Lietuvos Kariuomenės karinėms jūrų pajėgoms, viešosioms įstaigoms. Knygų ir
serialinių leidinių nurašyta 16529 fiz. vnt.(2004 m.-23891 fiz. vnt.)
Savivaldybės VB nurašyta 7982 fiz. vnt. 1757 pavad. (2004 m.-4734 fiz.vnt.), tai 3248 daugiau negu
2004 metais. Nurašymui atrinkta literatūra atliekant rekatalogavimą, saugyklos fonde nurašyta
nepaklausi literatūra rusų kalba, vaikų literatūros skyriuje atrinkta ir nurašyta susidėvėjusi, nepaklausi,
dubletinė literatūra. Perduota į mainus ir atsarginį fondą – 1059 fiz. vnt. Knygų ir serialinių leidinių
nurašyta 7946 fiz. vnt. (2004 m.-4732 fiz. vnt.)
Priekulės miesto filiale nurašyta 498 fiz. vnt. (2004 m.-2491 fiz. vnt.). Praėjusiais metais miesto
filialas atrinko daug dubletinės, neaktualios literatūros, dalį perdavė įsisteigusiam Priekulės miesto
socialinių paslaugų centrui.
Kaimo filialuose nurašyta 8085 fiz. vnt. 240 pavad. (2004 m.-16668 fiz. vnt.). Praėjusiais metais
buvo padaryti patikrinimai keliuose filialuose, be to buvo atrenkama dubletinė literatūra, kuri perduota
kitoms įstaigoms. 2005 metais patikrinimas padarytas Pėžaičių filiale, keičiantis darbuotojui Venckų
filiale taip pat padarytas fondo patikrinimas.
2005 metais periodikos nurašyta 5303: VB-1567, Priekulės m. filiale-182, kaimo filialuose-3554.
Nurašymo priežastys: susidėvėję 4088 fiz. vnt.(24,7%), praradę aktualumą – 4145 fiz. vnt. (25%),
skaitytojų prarasti – 396 fiz. vnt. (2,4%), perduota kitoms bibliotekoms – 1080 fiz. vnt. (6,5%), kitos
priežastys – 1553 fiz. vnt. (9,4%).
Fondo panaudojimas
Fondo apyvarta
2004
VB sistemoje
Viešoji/centrinė
Miesto filialas
Kaimo filialai

2005

Fondo panaudojimo koeficientas
Grožinė
Šakinė
Periodiniai
literatūra
literatūra
leidiniai

0,9
0,9
0,6
0,3
6,4
0,9
1
0,7
0,4
5,4
0,9
0,9
0,4
0,2
9,6
0,8
0,8
0,6
0,2
6,3
Iš lentelėje pateiktų duomenų galima daryti išvadą, kad fondo apyvartos rodikliai išlieka stabilūs.

VB saugyklos fondas
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2005 metų pabaigoje nutarta saugyklos fondą išformuoti: dokumentus perduotui į skaitytojų
aptarnavimo skyrių, atrinkti literatūrą informaciniam fondui, dubletinę ir neaktualią perduoti į atsarginį
fondą ir kaimo bibliotekoms.
VB mainų fondas
Per 2005 metus mainų fondas pasipildė 952 fiz. vnt., nurašyta – 1419 fiz.vnt. 2006 metų pradžiai
mainų fonde yra 6944 fiz. vnt. už 845 Lt 33 ct. Iš atsarginio mainų fondo nurašyta 193 fiz. vnt.. 2006
metų pradžiai yra 3494 fiz. vnt. už 397 Lt 71 ct.
III.VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
Rajono gyventojų skaičius
Pagal pateiktus Klaipėdos rajono savivaldybės statistinius duomenis, Klaipėdos rajone gyvena
48086
gyventojai. Lyginant su praėjusiais metais gyventojų yra 679 daugiau. Kaime gyvena 28065, 780
gyventojų daugiau nei 2004 m. Kas metai gyventojų skaičius mūsų rajone didėja, nes didžiųjų miestų
gyventojai suinteresuoti turėti sodybą kaime, bei kuriasi sodo bendrijose. Tai įtakoja gyventojų skaičiaus
didėjimą, tačiau jie nėra pastovūs gyventojai, tad nėra ir bibliotekų skaitytojai.
Rajono gyventojų sutelkimo procentas
Rajone
23 (2004 m.-24) -1
Savivaldybės VB
19 (2004 m.-19)
Priekulės m. filiale
22 (2004 m.-24) -2
Kaimo filialuose
26 (2004 m.-26)
Patogi demografinė padėtis skatina gyventojų skaičiaus didėjimą mūsų rajone. Didžiausias
gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas yra Drevernos (35%), Girininkų (35%), Jakų (35%),
Judrėnų (36%), Lapių (36%), Žadeikių (36%), Daukšaičių (40%), Tilvikų (44%) ir kituose filialuose.
Mažiausias sutelkimo procentas Dovilų (16%), Kretingalės (19%), Pėžaičių (13%), Slengių (21%),
Venckų (20%) filialuose. Šių ir kitų filialų gyventojų sutelkimui turi įtakos demografinė rajono padėtis.
Filialų aptarnaujami mikrorajonai didėja sodo bendrijų dėka, be to pajūrio zonose ir kituose kaimuose
miesto gyventojai įsigyja bei statosi namus.
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai rajone 1849 (2004 m.-1823), VB – 16941
(2004 m.-17041), Priekulės miesto filiale – 3080 (2004 m.-3081), kaimo filialuose – 1169 (2004 m.1092).






Vartotojų skaičius
IŠ VISO

Viešojoje/centr.
bibliotekoje

Priekulės miesto
filiale

Kaimo filialuose

2004 metai
11448
3278
717
7453
2005 metai
11058
3143
676
7239
Skirtumas
-390
-135
-41
-214
2005 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos visos sistemos mastu vartotojų skaičius sumažėjo.
Vartotojų sutelkimo skaičius kinta dėl įvairių priežasčių: vykdomų remontų bibliotekose; Venckų filiale
keitėsi darbuotojas, buvo sumažintas etatas; darbuotojams susirgus ilgesniam laikui.
Vartotojų sudėties pokyčiai
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Vartotojų sudėtis visoje sistemoje išlieka stabili. Jono Lankučio bibliotekoje didesnį procentą
skaitytojų sudaro vaikai- 44%, Priekulės miesto filiale vaikų sutelkimo procentas –38%, kaimo
filialuose –39%. Moksleivių ir studentų sutelkimo procentas didesnis viešojoje/centrinėje bibliotekoje 30%, kaimo filialuose - 8-10%, kita dalis vartotojų pasiskirsto proporcingai. Paminėtina, kad skaitančių
pensininkų ir dirbančiųjų procentas beveik tolygus. Dominuoja dirbančiųjų ir besimokančiųjų vartotojų
skaičius.
Apsilankymų skaičius

2004 metai
2005 metai
Skirtumas

IŠ VISO

Viešojoje/centr.
bibliotekoje

Priekulės miesto
filiale

Kaimo filialuose

138829
142490
+3661

35874
39188
+3314

8926
8411
-515

94029
94891
+862

Bendras lankomumo rodiklis rajone yra 12,8 (2004 m.-12)
 Savivaldybės VB
12 (2004 m.-11)
 Priekulės m. filiale
12 (2004 m.-12)
 Kaimo filialuose
13 (2004 m.-12)
Bendras lankumumo rodiklis išaugo viešojoje/centrinėje bibliotekoje dėl organizuojamų renginių
populiarumo, Priekulės miesto filiale sumažėjo, nes sumažėjo ir vartotojų skaičius, kaimo filialuose
nežymiai padidėjo dėl to, kad metų pabaigoje 9-uose filialuose buvo įstegtos kompiuterinės darbo
vietos. Lankomumui didelę įtaką turi periodinės spaudos populiarumas ir gausa. Viešojoje bibliotekoje
per dieną apsilankė vidutiniškai 156 lankytojai, Priekulės miesto filiale-33, kaimo filialuose – 16
lankytojų.
Dokumentų išduotis

2004 metai
2005 metai
Skirtumas

IŠ VISO

Viešojoje/centr.
bibliotekoje

Priekulės miesto
filiale

Kaimo filialuose

319118
319990
+872

87165
90237
+3072

19940
20451
+511

212013
209302
-2711

Dokumentų išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose padidėjo 0,2%, viešojoje/centrinėje - 3,4%, Priekulės
miesto filiale – 2,4%, kaimo filialuose sumažėjo – 1,2%. Dokumentų išduoties rodiklius lėmė tie patys
veiksniai kaip ir skaitytojų telkimą. Kai kuriuose filialuose išduotis išaugo, kadangi skaitytojai mokosi,
tačiau rūpesčių kelia šakinės literatūros stoka kaimo filialuose.
Išduota dokumentų į namus Klaipėdos rajono bibliotekose 253120 fiz. vnt. arba 79%.
 Savivaldybės VB - 54253 fiz. vnt., 60%
 Priekulės m. filiale – 19805 fiz. vnt., 97%
 Kaimo filialuose – 179062 fiz. vnt., 85%
Išduota dokumentų vietoje (bibliotekoje) Klaipėdos rajono bibliotekose 66870 fiz. vnt., 21%
 Savivaldybės VB – 35984 fiz. vnt,. 40%
 Priekulės m. filiale – 646 fiz. vnt., 3%
 Kaimo filialuose – 30240 fiz. vnt.,15%
Vidutiniškai per dieną rajono bibliotekose išduodama 1212 fiz. vnt. dokumentų, viešojoje/centrinėje –
342 fiz. vnt., Priekulės m. filiale – 78 fiz. vnt., kaimo filialuose – 792 fiz. vnt., viename kaimo filiale –
33 fiz. vnt.
Grožinės, šakinės ir periodinių leidinių išduotis
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Grožinė literatūra
Iš viso

Šakinė literatūra

Periodiniai leidiniai

VB

Miesto
filiale

Kaimo
filialuose

Iš viso

VB

Miesto
filiale

Kaimo
filialuose

Iš viso

VB

Miesto
filiale

Kaimo
filialuose

2005 m

120209

39559

4782

75868

31844

14697

1240

15907

167937

35981

14429

117527

2004 m

98015

38574

5509

53932

59682

19109

2581

37992

161421

29482

11850

120089

Skirtumas

+22194

+985

-727

+21936

+27838

-4412

-1341

-22085

+6516

+6499

+2579

-2562

Grožinės literatūros išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose sudaro 37% (2004 m.-31%)
 Savivaldybės VB
- 43,8% (2004 m.-44%)
 Priekulės m. filiale
- 23% (2004 m.-28%)
 Kaimo filialuose
- 36,2% (2004 m.-26%)
Grožinės literatūros išduotis padidėjo 6%
Šakinės literatūros išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose sudaro 10% (2004 m.-18%)
 Savivaldybės VB
- 16,2% (2004 m.-22%)
 Priekulės m. filiale
- 6% (2004 m.-13%)
 Kaimo filialuose
- 7,6% (2004 m.-18%)
Šakinės literatūros išduotis sumažėjo 8%
Periodinių leidinių išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose sudaro 53% (2004 m.-51%)
 Savivaldybės VB
- 40% (2004 m.-34%)
 Priekulės m. filiale
- 71% (2004 m.-59%)
 Kaimo filialuose
- 56,2% (2004 m.-56%)
Periodinių leidinių išduotis padidėjo 2%
Skaitomumas
 Rajone
- 29 (2004 m.-28)
 Savivaldybės VB
- 29 (2004 m.-26)
 Priekulės m. filiale
- 30(2004 m.-27)
 Kaimo filialuose
- 29 (2004 m.-28)
Vidutiniškai 1 rajono vartotojas per metus perskaitė 28,9 dokumentus, iš jų: grožinės literatūros –
10,8 leidinius, šakinės – 2,8 leidinius, periodinių leidinių – 15,1. Vidutiniškai 1 savivaldybės VB
vartotojas perskaitė – 28,7 dokumentus, iš jų: grožinės literatūros – 12,5 leidinius, šakinės - 4,7
leidinius, periodinius leidinius – 11,4. Priekulės miesto filialo vartotojas perskaitė – 30,2 leidinius, iš
jų: grožinės literatūros – 7 leidinius, šakinės – 1,8 leidinius, periodinius leidinius – 21,3. Kaimo filialų
vartotojai perskaitė – 28,9 dokumentus, iš jų: grožinės literatūros – 10,4 leidinius, šakinės – 2,2
leidinius, periodinius leidinius – 16,2.
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
Klaipėdos rajono bibliotekose yra 276 vartotojams skirtos darbo vietos, iš jų: savivaldybės VB – 58,
Priekulės miesto filiale – 10, kaimo filialuose – 208. Kompiuterizuojant kaimo filialus, papildomai
darbo vietų įregta nebuvo, todėl sumažėjo vartotojams skirtos paprastos darbo vietos.

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
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Iš viso
2004 m
Rajono SVB
Viešojoje/centr.
Priekulės m. f.
Kaimo
filialuose

31
27
2
1

Vartotojams

2005 m

38
24
3
11

Iš viso

21
10
2
9

Tinklinių

9

Darbuotojams
Internetas

12
10
2
-

Iš viso

17
14
1
2

Internetas

14
14
-

2005 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka gavo papildomai iš rajono savivaldybės 18 tūkst. Lt
kompiuterinei įrangai. Buvo nupirkti 6 nauji kompiuteriai ir 5 spausdintuvai. Vienas naujas kompiuteris
ir spausdintuvas perduotas Dovilų filialui, kiti pakeisti viešosios/centro darbuotojams, kaimo filialams
perduoti naudoti. Spausdintuvais aprūpinti Agluonėnų, Žadeikių, Plikių filialai.
Vartotojų orientavimas ir apmokymas
2005 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka vartotojams neorganizavo mokymų, tačiau parengė
projektą “Klaipėdos rajono seniūnijų dirbančiųjų gyventojų kompiuterinio raštingumo skatinimas” ir
pateikė Paramos fondui Europos Socialinio fondo agentūrai.
IV. PRIEIGA IR SĄLYGOS
Darbo dienos ir valandos
Per savaitę viešosios bibliotekos paslaugomis vartotojai galėjo naudotis 60 darbo valandų, filialuose
vidutiniškai – 37. Darbo dienos vartotojams 251, kaimo filialuose 253.
Jono Lankučio viešoji biblioteka vartotojus aptarnauja 6 dienas per savaitę nuo 9.00 iki 19.00 val.,
poilsio diena sekmadienis. Viešojoje/centrinėje bibliotekoje skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai
dirba pagal sudarytą, kiekvieną mėnesį patvirtinnamą, darbo grafiką. Priekulės miesto filialas dirba 6
dienas per savaitę, pagal patvirtintą mėnesinį darbo grafiką ir skaitytojus aptarnauja nuo 11.00 iki 19.00
val., poilsio diena sekmadienis. 18 kaimo filialų dirba 40 darbo valandų per savaitę nuo 9.00 iki 17.30
val., poilsio dienos: pirmadienis, sekmadienis. Trys kaimo bibliotekos dirba 30 val. per savaitę, nuo
11.00 iki 17.30 val., poilsio dienos: pirmadienis, sekmadienis ir trys kaimo bibliotekininkės dirba puse
etato, 20 val. per savaitę, poilsio dienos: pirmadienis, sekmadienis.
TBA
2005 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir kaimo filialų vartotojai nesinaudojo
tarpbibliotekinio skolinimosi paslaugomis šalies viduje.
Renginiai
Iš viso Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje suorganizuota
717 renginiai (2004 m.- 444): 98 kompleksiniai, 208 žodiniai, 411 vaizdinių.
 Savivaldybės VB – 68 renginiai: 8 kompleksiniai, 14 žodinių, 46 vaizdiniai.
 Vaikų skyriuje – 38 renginiai: 4 kompleksiniai, 15 žodinių, 19 vaizdinių.
 Priekulės m. filiale – 25 renginiai: 2 kompleksiniai, 6 žodiniai, 17 vaizdinių.
 Kaimo filialuose – 586 renginiai: 84 kompleksiniai, 173 žodiniai, 329 vaizdiniai.
Iš viso renginiuose dalyvavo 13357 lankytojai, 9,4% visų apsilankiusiųjų bibliotekose.
 Savivaldybės VB – 776 lankytojai
 Vaikų skyriuje – 387 lankytojai
 Priekulės m. filiale – 250 lankytojų
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 Kaimo filialuose – 11944 lankytojai
Pagrindinės renginių formos: literatūriniai – jubiliejiniai vakarai, popietės, knygų pristatymai,
muzikinės popietės, viktorinos, konkursai vaikams ir jaunimui, valstybinių, jubiliejinių ir kalendorinių
datų paminėjimas, literatūrinės, meno parodos ir kita.
Didelio susidomėjimo sulaukė tradiciniais tapę renginiai: konferencija, skirta kraštiečio akademiko Jono
Lankučio 80 – čio paminėjimui, moksleivių poezijos šventė, kraštiečių susitikimas, susitikimai su
žymiais mūsų rajono žmonėmis, literatais, meno puoselėtojais.
Jono Lankučio 80–čio konferencijoje, kuri vyko kovo mėnesį, dalyvavo ir pranešimus skaitė lietuvių
literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bendradarbės: dr. Elena Baliutytė, dr. Donata Mitaitė,
Vilniaus universiteto profesorė Elena Bukelienė, Klaipėdos universiteto docentas dr. Aleksandras Žalys.
Metai iš metų palaikomas glaudus ryšys su gerbiamo akademiko šeima. Literatūros tyrinėtojų, artimųjų,
gargždiškių atmintyje literatūrologas, akademikas J. Lankutis liko ryški individualybė, talentingas
kritikas, aukštos moralės žmogus. Tai pirmasis įgyvendinto projekto “Praeities kūrybinis palikimas
ateities kartoms” renginys, kurį finansavo savivaldybė.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir “Bangos” redakcijos jau
trečią kartą organizuotas rajono moksleivių kūrybos konkursas tampa vis populiaresnis ir patrauklesnis.
2005 metais savo kūrybą pateikė 35 autoriai iš įvairių rajono mokyklų. Vienuolika autorių buvo
pakviesti skaityti savo kūrybos į šventinę popietę viešosios bibliotekos skaitykloje. Buvo paskelbti trys
šio kūrybos pavasario laureatai: Monika Katkutė (“Vaivorykštės” gimnazija), Marius Jurkus (“Minijos”
vidurinė mokykla), Rūta Griauslytė (“Kranto” vidurinė mokykla). Lauriatai apdovanoti viešosios
bibliotekos ir “Bangos” redakcijos diplomais bei prizais. Savivaldybės mero pavaduotojos Rūtos
Cirtautaitės nuomone, moksleivių kūryba yra džiuginanti ir ją būtina skatinti.
“Tarp žmonių esu (kartais atrodo)
Lyg vidur amžinai žydinčio sodo...”
Tai posmas iš poetės Elenos Skaudvilaitės 1992-1998 metais rašytų “Pakelės vaizdelių”. Tokia nuotaika
vyravo jubiliejinėje popietėje J. Lankučio viešosios bibliotekos skaitykloje, kur poetę, bičiulę, buvusią
kolegę susirinko pagerbti literatai, pedagogai, bendraminčiai, buvę bendradarbiai ir jos kūrybos gerbėjai.
Veiviržėnų vidurinės mokyklos, kurioje poetė dirbo, mokiniai ir mokytojos su didele meile parodė jos
kūrybos posmais ir mintimis parengtą programėlę. Jubiliatės mėgstamiausiais liaudies instrumentais –
skudučiais grojo “Vaivorykštės“ gimnazijos vaikinų ansamblis.
Pavasarį mūsų rajono bibliotekoje svečiavosi rašytoja Marija Jurgelevičienė, novelistė Rasa
Čergelienė, poetė Ramutė Saulienė, kurios pristatė naująją trečią rašytojos knygą “Tikra mergaitė” (100
marginalinių novelių). Autorės teigimu, moterys, nepaisydamos savo amžiaus, socialinės padėties,
vaikų skaičiaus ir t. t., visada gali išlikti tikromis mergaitėmis, jei nepraranda gebėjimų džiaugtis
gyvenimu, į viską žvelgti pozityviai.
Biblioteka yra vieta, kurioje galima susiburti, skaityti, leisti laisvalaikį, susipažinti, bendrauti,
sužinoti, mokytis, tobulėti, patirti, atrasti... Nacionalinės bibliotekų savaitės metu rajono bibliotekos
pristatytos visuomenei ne tik kaip tradicinės skaitymo, kultūros ir bendravimo vietos, bet ir kaip vietos,
kuriose užtikrinamos informacinės paslaugos, garantuojama prieiga prie informacinių išteklių,
suteikiama galimybė mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. Rajono bibliotekose buvo organizuojami
pokalbiai “Ką siūlo biblioteka?”, J. Lankučio bibliotekoje Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės
bibliotekos darbuotoja pravedė pokalbį “Ką siūlo internetas?”, kuriame dalyvavo moksleiviai ir
studentai.
Dovilų filialo bibliotekininkė Regina Jonauskienė pakvietė doviliškius į susitikimą su gargždiške
poete, meno mylėtoja Snieguole – Liucija Žukauskiene. Doviliškės, moterų klubo “Sidabrinė gija”narės:
Z. Urbonienė, M. Šateikienė, V. Rudgalvienė, S. Barakauskienė su meile ir susijaudinimu skaitė autorės
eiles. Pati poetė deklamavo savo kūrybos eilėraščius, skirtus moterims. Renginio dalyviai pasidžiaugė,
kad dar yra žmonių, kurie kurdami padeda išsaugoti mūsų prigimtines vertybes, dvasingumą, meilę
artimui, pagarbą žmogui.
Gargždų miesto 752 – ųjų metinių proga šiltas ir įsimintinas kraštiečių susitikimas įvyko
Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešojoje bibliotekoje. Tradiciniu tapęs renginys kasmet
sutraukia vis daugiau iš šio krašto kilusių žmonių, tarp kurių daug mokslo šviesuolių, menininkų,
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pedagogų, sportininkų. Šventėje dalyvavo: akademikai B. Juodka ir E. Vilkas, Rygos lietuvių vidurinės
mokyklos direktorė A. Treija, dailininkė N. Datkūnaitė, dainavimo dėstytoja V. Jucevičiūtė, teisininkas
G. Kaulakis ir kiti. Kraštiečiai pasakojo apie save, dalijosi prisiminimais apie savo vaikystę Gargžduose,
skaitė eiles, dainavo. Jaukus kraštiečių vakarėlis nepraėjo be garsiosios Gargždų valgyklos “Bulvė”
cepelinų, muzikos, žinomo Gargždų himno “Mano Gargždai”. Šiai progai bibliotekos skaitykloje buvo
surengta pradedančio fotomenininko V. Skuodo darbų paroda. Visi kraštiečiai buvo apdovanoti iš
Klaipėdos rajono kilusio dailininko K. Šiaulyčio tapytų akvarelių atvirukais, šaržais.
Poezijos mėgėjams suorganizuotas vakaras – susitikimas su gargždiške M. Pabrėžiene, išleidusia
poezijos knygą “Išpažintis per pilnatį”. Pažinti poetės kūrybą padėjo meniškas D. Ciparienės skaitymas,
kurį lydėjo D. Jautžemienės ir A. Balsienės pianinu atliekami kūriniai. Vakaro vedėja D. Jusčienė
atskleidė autorės kūrybos ypatumus, jos tematikos įvairovę. Pati autorė renginio metu pripažino, kad jos
poezijos knyga – viso gyvenimo dienoraštis. Kiekvienas, įteikęs knygos autorei gėlių, be jokios
abejonės, turėjo ir ką malonaus pasakyti. Vieni linkėjo sveikatos, naujų eilėraščių, kiti dėkojo už
sugebėjimą nukelti į vaikystę.
Kvietinių bibliotekoje savo veiklą vykdo moterų klubas “Versmė”. Klubo narės vadovaujamos
bibliotekininkės Irenos Butkienės per metus suorganizuoja keliolika renginių kaimo bendruomenei,
ieško naujų veiklos formų, rengiami susitikimai su įdomiais žmonėmis, visuomeninėmis
organizacijomis, klubais, atskirų sričių specialistais. Bibliotekoje svečiavosi Gargždų “Senolių” klubas,
Endriejavo bibliotekininkė Zita Mačiulienė, kuri papasakojo kaimo bendruomenei apie europarlamentą,
Europos Sąjungos sostinę. Susitikimuose dalyvauvo medicinos, žemėtvarkos, švietimo, kultūros ir kiti
specialistai, kurie suteikė įvairios informacijos kaimo bendruomenės nariams.
Kretingalės filialo bibliotekininkė Birutė Grybauskienė suorganizavo įdomų renginį apie “Gaidžio”
metus. Renginyje buvo gvildenamos metų pranašystės, horoskopai, kalbėta kaip sutinkami naujieji
kitose šalyse. Bibliotekoje buvo organizuojamos ir eksponuojamos parodos: kaimo mezgėjų, meno
mylėtojų darbai, karpinių, puokščių ir kt.
Veiklių moterų sambūrio iniciatyva Klaipėdos rajone buvo vykdomas projektas “Padėk sau ir
draugei”, kurį finansavo rajono savivaldybė. Su paskaitomis apie krūties vėžio prevenciją, specialiais
lankstinukais, apklausomis aplankytos Gargždų, Endriejavo, Lapių, Priekulės, Agluonėnų, Veiviržėnų ir
kitos kaimo bendruomenės. “Rožinės lentynos” knygos populiarios tarp rajono skaitytojų. Projektas bus
tesiamas ir glaudžiai bendradarbiaujama su respublikinio projekto “Nedelsk” komanda.
Šeštąją kretingiškio Pranciškaus Šerno knygą – romaną “Sugrįžimas” gargždiškiams pristatė
Antanas Saja ir Albinas Klizas. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, susitiko su rajono skaitytojais ir
pasidalijo mintimis apie savo kūrybą. Autorius padovanojo J. Lankučio viešąjai bibliotekai keletą
romano “Sugrįžimas” egzempliorių.
Vienas iš įspūdiningiausių renginių bibliotekos darbuotojams buvo 4 –asis Žemaitijos bibliotekininkų
sporto sąskrydis, kuris vyko Tauragės rajone. Šiame sąskrydyje Klaipėdos rajono bibliotekininkai
dalyvavo pirmą kartą, tačiau dažasvydžio kautynėse iškovojo antrąją vietą.
2005 metais J. Lankučio biblioteka parengė projektą “Istorijos liudininkas – Mažosios Lietuvos
kultūros istorijos paveldas”. 17 rajono bibliotekininkų lankėsi Kroatijos Zadaro miesto modelinėje
bibliotekoje. Aplankyta moderni ir įspūdinga biblioteka su naujausia įranga, dalyvauta jungtiniame
Pamario – Kroatų bibliotekininkų forume. Zadaro miesto centrinės bibliotekos direktorius Ivanas
Peharas ir bibliotekos darbuotojai aprodė biblioteką. Projektas vykdytas kartu su Šilutės rajono
savivaldybės F. Bajoraičio viešąja biblioteka.
Rajono kaimo filialų darbuotojai – bibliotekininkai jau tradiciškai tampa pagalbininkais kaimo
bendruomenių organizuojamuose renginiuose.
Tradicija tapo organizuoti gražiausių, tvarkingiausių sodybų peržiūras, seniūnijose rengiamos
“Gerumo” akcijos, Plikiuose tradicija tapo organizuoti teatralizuotą kraštiečių šventę, Drevernos filialo
bibliotekininkė Vilma Klipštienė talkina organizuojant “Žvejo” šventę , Judrėnų filialo bibliotekininkė
Janina Jokšienė dalyvauja “Judrienjuokio” organizavime, Kalotės filialo bibliotekininkė Aldona
Misiūnienė organizavo išvyką po gimtinę dviračiais “Kuršių kelias”, Lapių filialo bibliotekininkė Ona
Žitkienė organizavo literatūrinę popietę “Kaimo dainiui - 112”, skirta Butkų Juzei, Priekulės miesto
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filialo darbuotoja Diana Karalienė organizavo nuostabią “Rudenėlio” šventę pradinių klasių mokiniams,
kuri vyko Vingio parke. Šios bibliotekos darbuotojos glaudžiai bendradarbiauja su Priekulės miesto
Socialinių paslaugų centru, kartu rengiamos parodos, pravedamos literatūrinės valandėlės.
Savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos skaitykloje vykusiame literatūriniame –
muzikiniame vakare “Iš retų ir išblukusių tekstų” paminėtos paskutinio Gargždų dvaro paveldėtojo,
poeto Eugenijaus Roenne 175 – osios gimimo metinės. E. Roenne minėjimas yra bibliotekos projekto
“Praeities kūrybinis palikimas ateities kartoms” trečiasis renginys, kurį finansavo savivaldybė.
Gargždiškiams ir rajono žmonėms norėta priminti šviesią XIX a. mūsų miesto asmenybę, dvarininkų
Roenne giminės teigiamą įtaką vėlesniam miesto vystimuisi.
Barono E. Roenne kūrybą skaitė aktorė V. Kochanskytė, kuriai pritarė dainuojamosios poezijos trio.
Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, daktaras, poetas A. Žalys pristatė naują
knygą “Iš retų ir išblukusių tekstų". Klaipėdos universiteto Baltijos regiono Istorijos ir archelogijos
instituto direktorė, daktarė Silvija Pocytė akcentavo, jog Gargždų dvaras, valdomas Felikso Roenne, o
vėliau jo sūnaus, buvo aukštos europinės kultūros židinys, iš kurio sklido literatūrinis žodis, muzika,
mokslo mintys. Paskutinysis Gargždų dvaro paveldėtojas baronas E. Roenne paliko negausų poetinį
palikimą.
Jau trečią kartą biblioteka literatūros mylėtojus pakvietė į “Novelės rudenį”. 2005 metais buvo
pakviesti rašytojai: Bitė Vilimaitė (Vilnius), Vytautas Račickas (Vilnius), Juozas Šikšnelis ir Rimantas
Černiauskas (Klaipėda). J. Šikšnelis skaitė kūrinio “Turėti ir neturėti” tęsinį “Žinoti ir nežinoti”. Naują
knygą “Sunku būti mokiniu” pristatė vaikų rašytojas Vytautas Račickas. Bitė Vilimaitė, taip pat žinoma
kaip vaikų literatūros kūrėja, šį kartą prisistatė suaugusių rašytoja. Ji skaitė savo apsakymą “Prietema”.
R. Černiauskas “Novelės rudeniui” skyrė apsakymą “Žmogus lyriko galva”.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos skaityklos, abonemento ir kaimo
filialų lankytojai nuolat susipažįsta su naujomis kūrybos parodomis, kurios informuoja apie mūsų
talentingus kraštiečius, meno mylėtojus, primena kalendorinių švenčių paminėjimus, poetų, rašytojų ir
kitų žymių veikėjų sukaktis. Eksponuotos parodos minint K. Borutos, J. Marcinkevičiaus, Dionizo
Poškos, P. Širvio, M. K. Čiurlionio, H. K. Anderseno, V. Žilinskaitės ir kitų. Vis didesnio populiarumo
susilaukia teminės parodos bei teminės lentynos: “Mūsų kalendorius” (Kvietinių filialas), “Knygos
gimimas” (Girkalių filialas), “Gamtos grožis ir jos gėrybės” (Žadeikių filialas), “Gamta bunda švęsti”
(Dauparų filialas), “Patarimai sau ir kitiems” (Tilvikų filialas).
2005 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos skaitykloje eksponuotos meno mylėtojų parodos:
Vytauto Latako medžio drožinių, A. Lukausko ir L. Lukauskaitės darbų, G. Rudžio, V. Puleikytės
tapybos, J. Ibrosienės karpinių, V. Skuodo fotografijų ir kitų.
Darbas su vaikais
Ugdydami vaikų skaitymo poreikį, vaizduotę, kūrybiškumą ir saviraiškos įgūdžius, populiarindami
vaikų literatūrą, ieškome įvairių darbo priemonių. Biblioteka, tai kultūros įstaiga, kurioje vaikai turi
gerai jaustis, rasti kuo daugiau jiems reikalingos literatūros. Devyni kaimo filialai ir J. Lankučio
viešosios bibliotekos vaikų skyrius turi kompiuterius, tačiau tik pastarajame yra internetinis ryšys. Vaikų
literatūros skyriuje interneto paslaugomis per dieną pasinaudoja vidutiniškai 10-14 vaikų, kaimo
filialuose - 4-6 vaikai. Besilankantys vaikai bibliotekose praleidžia didžiąją laisvalaikio dalį, jie gali ne
tik rinktis reikiamą literatūrą, bet ir žaisti, piešti, klausytis pasakų, kurti, bendrauti.
2005 metais ikimokyklinio amžiaus literatūros gauta 327 fiz. vnt., vaikų skyriuje – 130 fiz. vnt.,
Priekulės miesto filiale – 14 fiz. vnt., kaimo filialuose – 183 fiz. vnt., vidutiniškai vienam kaimo filialui
tenka po 7 naujas ikimokyklinukams skirtas knygeles per metus. Moksleiviams gauta: vaikų skyriuje –
386 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale – 57 fiz. vnt., kaimo filialuose – 767 fiz. vnt., vidutiniškai vienam
kaimo filialui tenka – 32 nauji spaudiniai.

Skaitytojų vaikų sutelkimas, aptarnavimas
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2005 metai

Vaikų skaičius raj.

Vaikų vartotojai

Sutelkimo %

Išduotis

Lankomumas

VB vaikų
skyrius
Priekulės m.
filialas
Kaimo filialai
Viso rajone

2855

1382

48,4

23915

11892

308

257

83,4

3130

1980

5761
2797
48,5
87273
40770
8924
4436
49,7
114318
54642
Vaikų vartotojų skaičius kas metai mažėja tiek viešosios bibliotekos vaikų skyriuje, tiek kaimo
filialuose. Rajone mažėja vaikų gimstamumas. Išduoties ir lankomumo rodikliams įtakos turi vaikiškos
literatūros stygius. Mažėjimui įtakojo ir 16 – mečių perėjimas į suaugusių grupę. Vienas iš
reikšmingiausių faktorių – naujų informacinių technologijų įtaka ir jų poreikis moksleivių gyvenime.
Tikimasi, kad kaimo filialuose vaikų skaitytojų skaičius išaugs kompiuterizavus kaimo filialus. Kaimo
filialuose skaitytojai vaikai yra aktyvūs renginių organizatoriai ir lankytojai. Bibliotekų darbuotojai ypač
stengiasi populiarinti knygą jauniesiems skaitytojams. Jiems organizuojamos knygelių parodos–
aptarimai,
pažintinės teminės popietės, valandėlės, viktorinos. Vaikams tai papildoma ugdymo forma. Rengiant
renginėlius bibliotekų darbuotojai bendradarbiauja su mokyklų mokytojais.
Labai išradingai su vaikais dirba Jono Lankučio viešosios bibliotekos vaikų skyriaus vedėja D.
Ringienė. Ji rengia vaikams teatralizuotus knygučių pristatymus, mini spektaklėlius. Nuo ryto iki vėlaus
vakaro šurmuliuoja vaikai, įdomu jiems literatūros abonemente, pasakų ir žaidimų kambaryje, kur yra
knygučių, žurnaliukų, žaidimų, vaikai gali žiūrėti filmukus. Labai maloniai vaikai priėmė naują renginio
formą - “Naujų knygučių sutiktuvės”.
Patys didžiausi bibliotekos pagalbininkai klubo “Skruzdėlynas” nariai. Jie talkina bibliotekiniame
darbe, taip susipažindami su bibliotekine veikla: klijuoja knygutes, apipavidalina stendelius, kuria mini
spektaklių scenarijus. VB vaikų skyrius eilė metų dalyvauja vaikų ir paauglių prevencijos projektų
konkurse, kur skirtos lėšos panaudojamos žaislotekos fondui papildyti, išvykoms organizuoti.
Vaikams yra pasakojama apie knygos kelią, visi kaimo filialai organizuoja renginius-susitikimus
vaikams apie knygą, mokomi kaip elgtis su knygutėmis. Vaikai labai mėgsta piešti, daryti darbelius, o
juos būtina parodyti renginėlių metu. Visi kaimo filialų darbuotojai organizuoja mamyčių šventę, vaikų
gynimo dieną, knygos šventę, išvykas į žymias rajono vietas, rudenėlio gėrybių šventes, kalėdines,
velykines popietes, o kokios užgavėnės be vaikų žydukų?
Agluonėnų filialo bibliotekininkė Erika Ramanauskienė parengė projektą “Kaukutis”- teatras
bibliotekoje. Šiuo projektu bus siekiama pritraukti kuo daugiau vaikų į biblioteką, statyti spektaklius.
Lapių filialo bibliotekininkė Ona Žitkienė parengė projektą “Netradicinės knygos leidyba”. Į šio
projekto veiklą tikimąsi įtraukti ir tėvelius. Dauparų filialo bibliotekininkė Ilona Vaitkutė parengė
projektą “Tau čia saugiau, nei gatvėj”. Kretingalės filialo bibliotekininkė Birutė Grybauskienė – “Vaikų
užimtumui -didžiausią dėmesį” ir kt.
Labai įdomios kaimo vaikams yra organizuojamos išvykos į J. Lankučio viešosios bibliotekos vaikų
skyrių. Tik gaila, kad ne visi kaimo filialai dėl transporto nuomos turi galimybę surengti tokią išvyką.
Per metus vaikams rajono bibliotekose suorganizuota 307 renginiai.
 VB vaikų skyriuje - 38
 Priekulės miesto filiale -12
 Kaimo filialuose - 257
Parengta ir eksponuota 164 įvairios parodos. Suorganizuoti 143 pokalbiai, valandėlės, literatūrinės
kompozicijos, mini spektakliukai ir kiti žodiniai renginėliai. Rajono kaimiškose vietovėse didelė
problema tampa vaikai iš socialiai remtinų šeimų. Bibliotekų darbuotojai stengiasi kuo daugiau dėmesio
skirti šiems vaikams, kad jie lankytųsi bibliotekoje ir rastų sau mėgiamą užsiėmimą joje.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos vaikų skyriuje ir kaimo filialialuose nuolat vyksta meninis
mažųjų skaitytojų ugdymas. Organizuojami ne tik literatūriniai renginėliai, bet labai mėgiamos vaikų
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kūrybos parodos. Bibliotekos kas metai sutelkia aktyvų lankytojų ir pagalbininkų būrį. Meniški vaikų
darbeliai sudomina ne vieną bibliotekos lankytoją.
Mokamos paslaugos
2005 metais mokamų paslaugų pasiūla ir įkainiai nesikeitė. Vartotojams buvo teikiamos šios
paslaugos: internetas, kopijavimas, skenavimas, informacijos įrašymas į diskelius ir kompaktinius
diskus, spausdinimas,patalpų ir multimedia projektoriaus nuoma, konsultacijos, pagalba ieškantiems
informacijos internete. Per metus vartotojams padaryta 13540 leidinių fragmentų kopijų. Už mokamas
paslaugas surinkta 10,4 tūkst. litų.
Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
2005 metais apie Klaipėdos rajono bibliotekas jos darbuotojus, bibliotekinės sistemos veiklą buvo
publikuota 52 straipsniai. Iš jų: respublikinėje spaudoje - 6, vietinėje – 46. Įvairias publikacijas apie
bibliotekų veiklą, renginius spausdino rajono laikraštis “Banga”. Nemažai straipsnių ir publikacijų apie
bibliotekų veiklą rengė ir publikavo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys Albinas Klizas.
Bibliotekos darbuotojo parengtas 1 informacinis straipsnis.
V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA
LIBIS PĮ diegimas
Nuo 2004 metų J. Lankučio viešoji biblioteka dalyvauja LIBIS analizinės bibliografijos kūrime,
nuolat siunčia vietinės spaudos analizinius įrašus į Nacionalinę bibliografijos duomenų bazę. Aprašomas
vietinis rajoninis laikraštis “Banga”.2005 metais bibliotekos elektroniniame kataloge padaryta 931
analizinis bibliografinis įrašas. Į bibliotekos elektroninį katalogą jungiami straipsniai iš respublikinės
spaudos, kurių turinys susijęs su Klaipėdos rajono kraštu. Iš viso 2005 metais įjunkti 1347 analiziniai
aprašai. Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge 13418. Rekataloguojamas VB skaitytojų
aptarnavimo, skaityklos, informacinis fondas. Iš viso rekataloguota 9583.
Elektroninis katalogas diegimo – kūrimo(si) etape.

Internetas
Prieigą prie interneto turi Jono Lankučio viešoji biblioteka, vaikų literatūros skyrius ir Priekulės
miesto filialas. Interneto vartotojų 2005 metais sutelkta 370. Jono Lankučio viešosios bibliotekos
interneto skaitykloje sutelkta 198 vartotojai, vaikų literatūros skyriuje – 48, kompiuterių klasėje – 12,
Priekulės miesto filiale – 112 vartotojų. 2005 metais interneto prieigos vartotojams buvo skirta 17 darbo
vietų .
Informacinis fondas
Informacinių leidinių fonde kaupiama universali, įvairių mokslo sričių literatūra: enciklopedijos,
specialūs žinynai, žodynai, oficialieji dokumentai, teisės aktai ir kt.
Pasikeitus socialinėms ir ekonominėms sąlygoms didelė dalis informacinio fondo neteko savo
aktualumo. Neaktualiąją šios rūšies leidinių dalį teko išimti iš bibliotekos fondų ir juos papildyti naujais
informaciniais leidiniais. 2005 metais gauta naujų žinynų, žodynų, enciklopedijų, mokomųjų priemonių
aukštųjų mokyklų studentams. Bibliotekų fondai pasipildė šiais informaciniais leidiniais: “Iliustruota
Lietuvos enciklopedija”, “Mokinio enciklopedija”, “Enciklopedija vaikams apie Lietuvą”, “Iliustruota
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faktų enciklopedija”, “Visuotinė lietuvių enciklopedija” (VB ir filialai gavo 8 tomus). Informacinis
fondas papildytas informacija , skirta verslo rinkai: “Marketingo valdymas”, “Turto apskaita įmonėje”.
“Šiuolaikinis verslas”, “Pavyzdinis verslo planas” ir kt.
2005 metais gauta pagal dokumentų formas
Mokomųjų priemonių gauta –141 egz., VB - 61 egz., Priekulės m. filiale - 12 egz., kaimo filialuose 68 egz. Žinynų – 148 egz.: VB - 35 egz., Priekulės m. filiale - 7 egz., kaimo filialuose - 106 egz.
Žodynų: - 16 egz., VB - 6 egz., Priekulės m. filiale - 2 egz., kaimo filialuose - 8 egz. Teisinių dokumentų
VB – 13 egz., Priekulės m. filiale 1 egz. Bibliografinių leidinių 41 egz.: VB - 39 egz., Priekulės m.
filiale - 1egz., kaimo filiale - 1 egz. Informacinės literatūros 2 egz.
Keičiantis laikmečiui, keičiasi ir vartotojų poreikiai, jaučiamas didėjantis gyventojų poreikis
informaciniams leidiniams. Lėšų stygius neleidžia sukurti tinkamos informacinės bazės, kuri užtikrintų
informacinių poreikių veiklą. Trūksta literatūros teisiniais klausimais, jaučiamas stygius psichologijos,
verslo temomis. Pasigendama literatūros apie pasaulio šalis. Siekdami patenkinti rajono skaitytojų
poreikius informacijos ieškome elektroniniuose ištekliuose.
Priekulės miesto ir kaimo filialuose skurdus ir neaktualus informacinis fondas. Kaimo filialams
ruošiame informacinius aprašymus pačių darbuotojų pateiktomis temomis.
Katalogų ir kartotekų sistema
2005 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir kaimo filialų katalogai ir kartotekos išlieka
tradiciški: abėcėlinis ir sisteminis. Per praėjusius metus į katalogus įjungtos 2326 kataloginės kortelės.
Komplektavimo skyriuje yra antraščių kartoteka ir centrinis abėcėlinis katalogas, atspindintis
centrinės bibliotekos ir jos filialų fondus. Į jį įjungta 1800 bibliotekiškai apipavidalintų kortelių. 2005
metais komplektavimo skyrius bibliotekiškai apipavidalino 10985 kataloginių kortelių. Visuose rajono
filialuose abėcėliniai katalogai yra sutikslinti su fondais.
Bibliografinis, informacinis vartotojų aptarnavimas
Bibliografinio – informacinio fondo vartotojais išlieka tas pats kontingentas: moksleiviai,
studentai ir kiti rajono bendruomenės nariai. 2005 metais buvo jaučiamas padidėjęs poreikis dirbančių ir
besimokančių bendruomenės narių informaciniam fondui, kadangi skatinamas mokymasis, profesinių
žinių gilinimas, kvalifikacijos kėlimas, naujos specializacijos reikmė. Smulkaus verslo steigėjai, ypač
kaime, vis dažniau priversti ieškoti vienokios ar kitokios literatūros. Šalpėnų, Kvietinių, Dauparų,
Vėžaičių, Jakų, Tilvikų, Girkalių, Dovilų filialų darbuotojos renka informaciją apie atskirų augalų,
krūmvaisių, įvairių sodinukų auginimą. Kaimo vietovėse pageidaujama literatūros apie kaimo turizmo
steigimą. Kaip ir ankstesniais metais vyresnio amžiaus žmones domina verslas, amatai, teisė, vadyba,
sociologija. Didesnė dalis užklausų pateikiama dėl mokymosi, kvalifikacijos kėlimo ir labai nedidelė
dalis pramogoms ar laisvalaikio užimtumui. Didesnę dalį teminių užklausų sudarė: verslo, buhalterinės
apskaitos, istorijos, ekonomikos, gamtos, literatūros, technikos, naujų komunikacijų raidos, kraštotyros
klausimai. Rajono bibliotekų informacinės paslaugos buvo reklamuojamos ir moksleivių ekskursijų į
bibliotekas metu. 2005 metais labai pasiteisino suorganizuotos kaimo filialų darbuotojų organizuotos
ekskursijos savo skaitytojams į J.Lankučio viešąja biblioteką bei vaikų literatūros skyrių. VB vyresnioji
bibliografė M. Ilginienė rengia informacines parodas skaitytojams atskiromis temomis. Informaciniame
fonde yra sisteminė straipsnių kartoteka, neatsisakyta ir teminės eilėraščių bei citatų kartotekos. Kas
metai kaimo filialai organizuoja informacinių užklausėlių popietes savo mažiesiems skaitytojams, didėja
ir suaugusių skaitytojų poreikis informaciniam fondui.
2005 metais atsakytų užklausų skaičius nežymiai sumažėjo, nors visumoje užklausos darosi
sudėtingesnės dėl trūkstamos informacinės literatūros stygiaus. Atsakyta užklausų iš viso rajono
bibliotekose - 5914 ( 2004 m. - 6359). VB - 2221 (2004 m. - 2331), Priekulės miesto filiale – 236 (2004
m. - 226), kaimo filialuose – 3457 (2004 m. - 3802). Vidutinis užklausų skaičius tenkantis vienam kaimo
filialui – 144 (2004 m. - 158)
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Atrankinės informacijos teikiamos kultūros, medicinos specialistams, besimokančiam jaunimui. VB
parengė 1 atrankinę informaciją kultūros darbuotojams.
Kraštotyros veikla
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose kaupiamas
dokumentų fondas apie Klaipėdos rajoną. Viešojoje bibliotekoje 2005 m. gauta 27 pavadinimų
kraštotyrinių leidinių. J.Lankučio bibliotekoje ir kaimo filialuose buvo ir toliau komplektuojamos
kraštiečių knygos, vietinių poetų knygos, kaupiami smulkieji spaudiniai (lankstinukai, bukletai),
reprodukuoti dokumentai (kopijos, fotografijos, fofokopijos).
2005 m. bibliotekos kraštotyros fondas pasipildė gargždiškės M. Pabrėžienės poezijos knyga
„Išpažintis per pilnatį“, atviručių rinkiniu „Gargždai“, (autorius K. Šiaulytis), fotografijų disku (CDROM) „Jonui Lankučiui – 80“ – autorė V. Valuckienė. Diske įamžintos fotografijos iš renginio, vykusio
Lietuvos Mokslų akademijoje, skirto akademiko J. Lankučio 80-osioms gimimo metinėms paminėti.
Parengtas 2006 m. rajono įžymių datų kalendorius.
Viešosios bibliotekos kraštotyros fonde buvo pildomas skyrelis „Knygos su autografais“.
Kraštotyros informacija bibliografinių įrašų pavidalu kaupiama bibliotekos elektroniniame
kataloge (nuo 2004 m.). LIBIS analizinė straipsnių bazė papildyta 931 įrašu iš rajoninio laikraščio
„Banga“.
Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai pradėjus kurti elektroninį leidinį internete, skirtą
1991 metų sausio mėnesio istoriniams įvykiams paminėti, J. Lankučio viešosios bibliotekos vyresnioji
bibliografė darbui su kraštotyra M. Jacikienė, pateikė bibliografinį sąrašą apie tai, kaip Klaipėdos rajono
spaudoje atsispindėjo 1991 m. sausio įvykiai, jiems skirti renginiai, atminimo įamžinimas.
J. Lankučio viešosios bibliotekos darbuotoja M. Jacikienė teikė metodinę pagalbą filialų
bibliotekininkams kraštotyros darbo klausimais. Pabuvota visuose 24 kaimo filialuose ir suteikta vietinė
konsultacija dėl kraštotyrinio kampelio tvarkymo ir kartotekų pildymo.
Priekulės miesto ir kaimų filialų darbuotojai rinko medžiagą apie savo aptarnaujamą mikrorajoną,
žymius žmones bei vietoves, pildė kraštotyros kartotekas. Daugelis bibliotekų įsirengė kraštotyros
kampelius, juose patalpinta visa turima kraštotyrinė medžiaga, kuri buvo eksponuojama renginių metu.
Per 2005 m. parengta 10 naujų kraštotyros darbų. Žadeikių filialo bibliotekininkė surinko
medžiagą apie Ablingos kaimo lurdą, rinko ir sistemino fotonuotraukas iš vykusių renginių. Renginių
scenarijus, nuotraukas rinko Venckų, Slengių, Plikių, Endriejavo kaimų filialų bibliotekininkės.
Šalpėnų filialo bibliotekininkė Janina Tamkienė surinko savo aptarnaujamo mikrorajono kaimuose
naudojamus pasakymus, priežodžius. Endriejavo bibliotekininkė Zita Mačiulienė bendradarbiavo su
seniūnija, mokykla organizuojant renginį „Endriejavui – 225 m.“. Visa medžiaga, susijusi su renginiu,
saugoma bibliotekoje. Taip pat bibliotekoje buvo paminėtos kalbininko A. Ašmanto 100-osios gimimo
metinės.
Drevernos bibliotekininkė Vilma Klipštienė surinko medžiagą apie Svencelės kaimo žvejus. Plikių
bibliotekininkė Živilė Markutė-Armalienė rinko medžiagą apie dailininkę E. Labutytę, bei Plikiuose
veikusias įstaigas.
VI. METODINĖ VEIKLA
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos metodinį darbą dirba vienas
darbuotojas, vyriausioji bibliotekininkė – metodininkė L. Damulienė. Metodinio darbo esmę sudaro
bibliotekoms teikiama profesinė pagalba, padedant diegti efektyvesnius darbo metodus, rūpinamasi
bibliotekininkų dalykinio lygio ir meistriškumo kėlimu. Vadovaujamasi visuomenės raidos, kultūros,
mokslo plėtotės, bibliotekininkystės teorijos ir praktikos pokyčiais šalyje bei kitais pasiekimais. Vienas
iš pagrindinių uždavinių, rūpintis kaimo bibliotekų veiklos organizavimu ir tobulinimu, seminarų
metodinių pasitarimų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimu.
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2005 metais įvyko 10 metodinių pasitarimų. Per metus aplankyti visi filialai, didesnė pagalba buvo
suteikiama bibliotekoms, kuriose buvo remontuojamos patalpos. Atlikti patikrinimai: Dovilų, Pėžaičių,
Plikių, Gindulių (dabar jau vadinamuose Slenguose) filialuose. Vyr. bibliotekininkė - metodininkė L.
Damulienė parengė mini pokalbių scenarijų kaimo bibliotekoms darbui su vaikais.“Kiškis – Pilkis“,
„Katinas – Micius“, „bibliotekininkė”, lankstinuką “H. K. Andersenui 200” ir stendinius lakštelius apie
rašytojo kūrybą bei gyvenimą. 2005 metais užpildytos Priekulės miesto ir 24 kaimo filialų dalyvio
anketos ruošiamam Lietuvos viešųjų bibliotekų portalui. Pravesti pokalbiai metodinių pasitarimų metu
apie bibliotekų veiklos planavimą ir analizę, vartotojų telkimo ypatumus, analizuoti dokumentų
išduoties rodikliai, kalbėta apie renginių organizavimo svarbą ir trūkumus. Parengtos ir pateiktos
metodinės medžiagos “Šiandien aktualu” .
2005 metais konsultuoti 7 kaimo filialai: Lapių, Drevernos, Agluonėnų, Girininkų, Žadeikių,
Dauparų, Endriejavo, rengiant projektus rajono savivaldybės kultūros skyriui. Šių projektų tikslas: vaikų
užimtumas po pamokų, įsteigiant žaislotekas, burelius, kraštotyrinė veikla. Tačiau finansavimą gavo tik
Agluonėnų filialas. 2005 metais Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą “Dėl Klaipėdos
rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos informacinio gyventojų skatinimo projektų
rėmimo darbų 2006 metams programos”.
2005 metais atlikta ir pateikta statistinė ir tekstinė ataskaita, parengtas visos Klaipėdos rajono Jono
Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų 2006 metų veiklos planas.
Vyriausioji bibliotekininkė - metodininkė L. Damulienė aptarnauja kompiuterinės klasės lankytojus,
kurioje sutelkta 12 vartotojų, kurie per metus apsilankė 63 kartus. Metų pabaigoje kompiuterių klasė
iškomplektuota, dalis kompiuterių perduota VB internetinei skaityklai, keletas perduota kaimo filialams.
Mokslinio tyrimo darbas
Mokslinio tyrimo darbai Klaipėdos rajono bibliotekose nebuvo atliekami.
Dalyvavimas programose, projektų programų rengimas
Bibliotekos darbuotojai pristatė, o Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą “Dėl
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos informacinio gyventojų skatinimo
projektų rėmimo darbų 2006 m. programos” 2005-12-01 (sprendimas pridedamas, priedas Nr. 2) , kuris
numato bibliotekos renginių finansavimą 2006 metais.
Ruošti projektai 2005 metais:
Paramos fondui Europos Socialinio Fondo agentūrai “Klaipėdos rajono seniūnijų dirbančiųjų
gyventojų kompiuterinio raštingumo skatinimas”(gautas teigiamas atsakymas);
Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo skyriaus vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos
programų konkurse - “Ištieskime pagalbos ranką” (tęstinis);
Klaipėdos rajono kultūros skyriaus etninės kultūros plėtros programų konkurse - “Iš senolių
skrynių” (tęstinis);
Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros skyriaus programos 2006 metų finansavimui, pateikta 14
paraiškų:
 “Klaipėdos rajono etninių vietovardžių išsaugojimas ir fiksavimas”, pateikė VB vyriausioji
bibliotekininkė-metodininkė L. Damulienė, vyresnioji bibliografė M. Jacikienė (gautas
finansavimas);
 “Nacionalinės valiutos pavyzdžių išsaugojimas ateities kartoms” – vyresnioji bibliografė M.
Jacikienė (nefinansuotas);
 “Meilės svajos” – direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė (nefinansuotas);
 “Iš naujo atrasti, pažinti, pamilti” – aptarnavimo skyriaus vedėja N. Prižgintienė (gautas
finansavimas);
 “Rajono literatų tradicijos – impulsas jaunųjų kūrybos skatinimui” – aptarnavimo skyriaus
vedėja N. Prižgintienė (nefinansuotas);
 “Vaikų vaizdinė ir žodinė saviraiška” – vaikų skyriaus vedėja D. Ringienė (nefinansuotas);

19
 “Tau čia saugiau, nei gatvėj” – Dauparų filialo bibliotekininkė I. Vaitkutė (nefinansuotas);
 “Girininkų mikrorajono kaimų vietovardžiai” – Girininkų filialo bibliotekininkė J. Montrimaitė
(nefinansuotas);
 “Ablinga mena žuvusiuosius” – Žadeikių filialo bibliotekininkė V. Padleckienė (nefinansuotas);
 “KAUKUTIS” - teatras bibliotekoje” – Agluonėnų filialo bibliotekininkė E. Ramanauskienė
(gautas finansavimas);
 “Netradicinės knygos leidyba” – Lapių filialo bibliotekininkė O. Žitkienė (nefinansuotas);
 “Kaimo šviesuoliai” – Venckų filialo bibliotekininkė I. Norvilienė (nefinansuotas);
 “Į namus, į tylią atmintį” – Endriejavo filialo bibliotekininkė Z. Mačiulienė (nefinansuotas);
 “Senieji žvejai” – Drevernos filialo bibliotekininkė V. Klipštienė (nefinansuotas);
 “Knygos puslapius praskleidus” – Jakų filialo bibliotekininkė D. Žiliūtė (nefinansuotas).
VII.PERSONALAS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje, Priekulės miesto ir 24 kaimo
filialuose yra 49,5 etato ir dirba 53 darbuotojai, iš jų rajone profesionalių bibliotekininkų etatų yra 41,5
ir dirba 44 bibliotekininkai, savivaldybės viešojoje/centrinėje bibliotekoje profesionalių bibliotekininkų
etatų –17, darbuotojų –18, Priekulės miesto filiale profesionalių bibliotekininkų etatų – 2, darbuotojų –
2, kaimo filialuose profesionalių bibliotekininkų etatų – 22,5, darbuotojų - 24. Profesionalių
bibliotekininkų, dirbančių nepilną dieną: savivaldybės VB – 2, kaimo filialuose – 7.
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas:
Su aukštuoju (skaičius ir proc.)

Rajone
Savivaldybės VB
Priekulės m. filiale
Kaimo filialuose

11
9
1
1

25%
50%
50%
4.1%

Su aukštesniuoju (skaičius ir proc.)

30
9
21

68%
50%
87,5%

Kitų (skaičius ir proc.)

3
1
2

6,8%
50%
8,3%

Darbuotojų kaita
2005 metais Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje panaikinus sekretorės ir kasininko etatus, įvesti
buhalterio ir direktoriaus pavaduotojos etatai. Keitėsi Venckų filialo darbuotoja.
Kvalifikacijos kėlimas
2005 metų Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir 7 kaimo filialų darbuotojai kėlė kvalifikaciją
Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre. Seminaruose:
 “Nuo 15 iki 18, arba vyresniųjų paauglių (jaunimo) literatūros ir skaitymo klausimai”, dalyvavo
vaikų skyriaus vedėja D. Ringienė;
 “Biblioteka ir vaikų ugdymas: patirties sklaida”, dalyvavo vaikų skyriaus vyresnioji
bibliotekininkė R. Jankauskaitė;
 “Bibliotekos informacinė veikla” – aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliografė M. Ilginienė;
 “Analizinių įrašų rengimas LIBIS programine įranga” – aptarnavimo skyriaus vyresnioji
bibliografė M. Jacikienė;
 “Biblioteka ir vaikų ugdymas: patirties sklaida” – vaikų skyriaus vyresnioji bibliotekininkė V.
Bružienė;
 “Šiuolaikinė grožinė literatūra, jos atranka”, dalyvavo komplektavimo skyriaus vyresnioji
bibliotekininkė A. Andriūnienė, aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė N.
Rimavičienė;
 “Savivaldybės viešosios bibliotekos metodinė veikla” – direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė,
vyriausioji bibliotekininkė - metodininkė L. Damulienė
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 “Informacijos vartotojų aptarnavimas bibliotekose”, dalyvavo Dovilų filialo bibliotekininkė R.
Jonauskienė;
 “Renginių organizavimas bibliotekose” – Plikių filialo bibliotekininkė Ž. Markutė-Armalienė,
Venckų filialo bibliotekininkė D. Ciparienė, Veiviržėnų filialo bibliotekininkė V. Macikienė,
Drevernos filialo bibliotekininkė V. Klipštienė;
 “Biblioteka ir kaimo bendruomenė” – Judrėnų filialo bibliotekininkė J. Jokšienė, Tilvikų filialo
bibliotekininkė D. Jurevičienė, Vėžaičių filialo bibliotekininkė R. Žilienė.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir kaimo filialų darbuotojai dalyvavo 2005 metais
organizuojamuose seminaruose, metodiniuose pasitarimuose, išvykose. Priekulės miesto filialo
bibliotekininkė D. Karalienė ir Žadeikių filialo bibliotekininkė V. Padleckienė studijuoja Klaipėdos
universitete bibliotekininkystės kursą. Lietuvos bibliotekininkų draugijos ir europarlamentės p. Onos
Juknevičienės kvietimu Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos Žadeikių
filialo bibliotekininkė Vida Padleckienė vyko į pažintinę kelionę - Briuselį (Belgija).
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui:
bibliotekininkui:
Rajone
251(2004-260) fiz. vnt.
Savivaldybės VB
174 (2004-182) fiz. vnt.
Priekulės m. filiale
338 (2004-358) fiz. vnt.
Kaimo filialuose
301 (2004-310) fiz. vnt.

Lankytojų skaičius vienam
3238 (2004-3155) fiz. vnt.
2177 (2004-1993) fiz. vnt.
4205 (2004-4463) fiz. vnt.
3953 (2004-3917) fiz. vnt.

Išduotis vienam bibliotekininkui
Rajone
7272(2004-7252) fiz. vnt.
Savivaldybės VB
5013 (2004-4842) fiz. vnt.
Priekulės m. filiale
10225 (2004-9970) fiz. vnt.
Kaimo filialuose
8720 (2004-8833) fiz. vnt.

VIII. MATERIALINĖ BAZĖ
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas parengė ir
pateikė rajono tarybai savivaldybės višosios bibliotekos visos sistemos modernizavimo programą 20062008 metams. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2005 09 29 priėmė sprendimą “Dėl 2006-2008
metų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir jos filialų modernizavimo
programos patvirtinimo” (sprendimas pridedamas, priedas Nr. 3). Įgyvendinant šią programą iš rajono
savivaldybės biudžeto bus paskirta beveik 1 milijonas litų bibliotekų remontams ir kompiuterizavimui.
2005 metų pradžioje į Slengius, atnaujintas Sendvario seniūnijos administracijos patalpas, iš Gindulių
perkelta biblioteka. Jos renovacija kainavo 45 tūkst. litų. Kovo mėnesį Pėžaičiuose po remonto
atidarytas Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos Pėžaičių filialas. UAB
“Minijos nafta” skyrė 20 tūkstančių litų. Išgriovus kai kurias pertvaras, įrengtas erdvesnis abonementas ,
skaitykla, pakeisti langai, sutvarkyta elektros instaliacija, grindys, lubos. Naftininkai net naujus baldus
padovanojo. Bendromis UAB “Minijos nafta” darbuotojų ir Pėžaičių gyventojų jėgomis suremontuotas
bibliotekos pastatas, perdažytas medinio namo fasadas.
2005 metais rudenį po renovacijos duris atvėrė J. Lankučio viešosios bibliotekos Dovilų filialas.
Seniūnijos administracijos pastate įsikūrusi biblioteka sušvito naujomis spalvomis: pakeisti langai,
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grindų danga, apšvietimas, perdažytos sienos ir knygų lentynos, pastatytas kompiuteris. Bibliotekai
renovuoti iš rajono biudžeto skirta apie 60 tūkst. litų.
Pastaraisiais metais iš rajono biudžeto, įvairių programų fondų bei rėmėjų finansavimo gerokai
pažengta bibliotekų renovacijos, automatizavimo, viešosios interneto prieigos ir paslaugų srityse. Šiemet
suremontuotos Plikių, Judrėnų, Dituvos kaimų bibliotekos. Pakeisti langai Kvietinių ir Dauparų
bibliotekose. Buvo vykdomi ir vyksta buvusios Priekulės ligoninės pastato rekonstrukcija, kuriose
pavasarį įsikurs Priekulės miesto filialas. Šie viešosios bibliotekos filialai gali pasidžiaugti geresnėmis
sąlygomis.
Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešojoje bibliotekoje pakeisti baldai: skaitytojų
aptarnavimo stalai abonemente ir skaitykloje, direktoriaus, buhalterijos, vyr. bibliografo, aptarnavimo
skyriaus vedėjos, komplektavimo skyriaus darbuotojų darbo stalai. Nupirkta 110 naujų auditorinių
kėdžių.
Techninis aprūpinimas
2005 metų pabaigoje kompiuterius turi Priekulės miesto ir 9 kaimo filialai. Kaimo filialai dar neturi
internetinio ryšio. Trys kompiuterinės darbo vietos su interneto prieiga įrengtos Priekulės miesto filiale.
Dvi kompiuterines darbo vietas turi Agluonėnų ir Drevernos filialai, po vieną Dovilų, Dauparų,
Girininkų, Judrėnų, Plikių, Slengių ir Žadeikių kaimo filialai. 2005 metais 6 kompiuteriai nupirkti iš
rajono biudžeto lėšų.
Kompiuterių skaičius
Rajone
38
Savivaldybės VB
24
Priekulės m. filiale
3
Kaimo filialuose
11

Vartotojams
21
10
2
9

Darbuotojams
17
14
1
2

Dauginimo aparatai Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje yra trys: vienas dauginimo aparatas yra
skirtas kamplektavimo skyriaus darbo reikmėm, antras yra vaikų literatūros skyriuje, kuriuo naudojasi
tiek darbuotojai, tiek skaitytojai, trečias dauginimo aparatas, esantis VB skaitykloje, yra skirtas
skaitytojų poreikiams, bet esan būtinybei biblioteka naudoja ir savo reikmėms.

Patalpų plotas
Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas 3055 kv.m., naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti
– 2345 kv. m. Viso fondo lentynų metrų skaičius – 6978 (2004m.-6908), atviro fondo lentynų metrų
skaičius – 6410 (2004m.-6339). Aptarnavimo skyriaus skaityklos informaciniam fondui ir periodikai
nupirktos naujos lentynos.
IX. FINANSAVIMAS
Einamosios (paprastosios) išlaidos (tūkst. lt):
Darbuotojams
Komplektavimui (Dokumentams įsigyti)
Knygoms
Periodikai
Kitiems dokumentams
Kitos išlaidos

613,5
140,8
77,8
63
300,7
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Kapitalinės išlaidos (tūkst. lt):
Išlaidos statybiniams sklypams įsigyti, naujiems pastatams ir priestatams
Kompiuterinėms sistemoms – įrangai ir programoms
Pajamos ir finanasavimas (tūkst. Lt ):
Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos
965,4
Lėšos iš kitų viešų šaltinių
Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą)
19,9
Specialūs garantai (lėšos gautos pilnam ar daliniam svarbių
174,2
projektų finansavimui)
Gautos pajamos (lėšos gautos bibliotekinių operacijų metu)
10,4
Lėšos dokumentų įsigijimui (tūkst. lt)
Savivaldybės lėšos
66,1
Kultūros ministerijos
60,1
Parama
11,7
Kitos (vietoje pamestų, makulatūra ir kt)
2,9

400
31,8

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje yra 26 įstaigos:
viešoji/cetrinė biblioteka, Priekulės miesto ir 24 kaimo filialai.Pagal sąmatos projektą Jono Lankučio
viešosios bibliotekos įstaigų išlaikymo poreikis 943,9 tūkst. litų.
Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-01-27 sprendimu Nr. T11 – 23 „Dėl
Klaipėdos rajono savivaldybės 2005 m. biudžeto patvirtinimo“ VB skirta 961,9 tūkst. litų. Iš jų : darbo
užmokesčiui – 613,5 tūkst. litų; socialiniam draudimui – 190,2 tūkst. litų; prekių ir paslaugų naudojimui
– 140,2 tūkst. litų; vykdant bibliotekų modernizavimo programą ir tenkinant bibliotekos direktoriaus
prašymą 6 kaimo filialams skirta 18 tūkst. litų kompiuterių įsigijimui.
Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-08-25 sprendimu Nr. T11 – 220 “Dėl
Klaipėdos rajono savivaldybės 2005 m. biudžeto patvirtinimo papildymo“ bei didėjant minimaliai algai
Jono Lankučio viešosios bibliotekos darbo užmokesčio fondas papildytas 3,7 tūkst. litų. Iš jų: darbo
užmokesčiui – 2,8 tūkst. litų; socialiniam draudimui 0,9 tūkst. litų.
Vadovaujantis savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimu Nr. T11 – 370 ir savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu perskirstytos sutaupytos biudžeto lėšos: darbo užmokestis - 16,6
tūkst. litų, kitos paslaugos – 2,1 tūkst. litų, komandiruotės išlaidos – 0,3 tūkst. litų, vandentiekis ir
kanalizacija – 0,2 tūkst. litų perskirstytos į transporto išlaikymo išlaidas - 0,4 tūkst. litų; kitų prekių
įsigijimui – 15,2 tūkst. litų; pagrindinių priemonių įsigijimui – 1,3 tūkst. litų; programinės buhalterinės
įrangos ir licenzijos įsigijimui – 2,3 tūkst. litų.
2005 m. patikslinta biudžeto sąmata
- 965,6 tūkst. litų, įvykdyta - 965,4 tūkst. litų arba 99,98 %
Darbo užmokesčio patikslintas planas
- 599,7 tūkst. litų įvykdytas - 599,7 tūkst. litų arba 100 %
Socialinio draudimo patikslintas planas
- 183,4 tūkst. litų įvykdytas - 183,4 tūkst. litų arba 100 %
Prekių ir paslaugų naudojimo patikslintas planas - 160,9 tūkst. litų įvykdytas - 160,7 tūkst. litų arba
99,87%
Ilgalaikio materialiojo turto planas - 19,3 tūkst. litų įvykdytas - 19,3 tūkst. litų arba 100 %
Nematerialiojo turto įsigijimo planas - 2,3 tūkst. litų įvykdytas - 2,3 tūkst. litų arba 100 %
Darbo užmokesčio fondas – 16,6 tūkst. litų susitaupė dėl darbuotojų didelio sergamumo. Per šiuos
metus įvairiomis ligomis sirgę darbuotojai nedirbo 602 darbo dienas. Už sutaupytas darbo užmokesčio
lėšas įsigyta: rašomieji, auditoriniai bei kompiuteriniai stalai, dulkių siurblys vaikų literatūros skyriui,
auditorinės kėdės centrui ir kaimo filialams, skaitmeninis foto aparatas renginiams, parodoms fiksuoti,
buhalterinė kompiuterinė programa 2 darbo vietoms su licenzija šiai programai. Dalis lėšų skirta
darbuotojų materialiniam skatinimui.
Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio turto už 72,2 tūkst. litų. Vykdant bibliotekų
modernizavimo programą už 18 tūkst. litų iš biudžeto lėšų įsigyti 6 kompiuteriai kaimo filialams ir už
1,3 tūkst. litų pirktas foto aparatas. Pirkta nematerialiojo turto už 2,3 tūkst. litų; buhalterinė programinė
įranga su licenzija ir antivirusinė programa už 0,7 tūkst. litų iš specialiosios skaitytojų aptarnavimo
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programos. Suremontuotos Pėžaičių bibliotekos patalpos už 20,0 tūkst. litų, už paramos lėšas iš UAB
„Minijos nafta“. Iš savivaldybės administracijos perduota patikėjimo teise valdyti Pėžaičių bibliotekos
patalpos už 0,1 tūkst. litų ir transporto priemonė už 20,3 tūkst. litų, Priekulės seniūnija perdavė VB
Drevernos filialui iš kitų šaltinių gautus 2 kompiuterius ir spausdintuvą už 9,5 tūkst. litų.
Įsigyta materialiojo turto per 2005 m. apyskaitinį laikotarpį iš biudžeto lėšų už 17,1 tūkst. litų, iš
specialiosios skaitytojų aptarnavimo programos už 1,7 tūkst. litų prekių ir 3,1 tūkst. litų knygų. Pardavus
antrinėms žaliavoms nurašytas knygas už gautas lėšas nupirkta knygų už 0,2 tūkst. litų; gauta parama
knygų iš Švietimo kaitos fondo už 4,0 tūkst. litų; iš Klaipėdos rajono savivaldybės neatlygintinai gauta
turto už 0,5 tūkst. litų, užpajamuotas turtas (pagaminti stendai) iš gautų medžiagų už 0,2 tūkst. litų; iš
pavedimų lėšų pagal Finansų ministerijos dotaciją už 60,2 tūkst. litų įsigyta knygų; iš 2 % GPM pagal
paramos ir labdaros įstatymą įsigyta prekių už 2,2 tūkst. litų; iš projektinių lėšų pirkta prekių už 1,4
tūkst. litų, knygų už 0,1 tūkst. litų, gauta nemokamai iš įvairių tiekėjų, leidyklų, knygų autorių už 5,4
tūkst. litų, gauta iš skaitytojų knygų vietoj pamestų už 2,5 tūkst. litų.
Gautas finansavimas 2005 ataskaitiniais metais 965,4 tūkst. litų. Gauta iš viso lėšų 179,3 tūkst. litų:
iš LR Finansų ministerijos knygų įsigijimui gauta 49,3 tūkst. litų ir papildomai 12,2 tūkst. litų – viso
61,5 tūkst. litų (iš jų įsigyta knygų už 60,2 tūkst. litų ir apmokėta pristatymo išlaidos 1,3 tūkst. litų);
gauta iš UAB „NEO GROUP“ parama 100,0 tūkst. litų Priekulės ligoninės renovacijai patalpų
paruošimui bibliotekai, muzikos mokyklai; gauta iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
kultūros veiklos programai „Praeities kūrybinis palikimas – ateities kartoms“ – 2,0 tūkst. litų, etninės
kultūros plėtros programai „Iš senolių skrynių“ – 0,8 tūkst. litų, etninės kultūros plėtros programai
„Kraštiečiai grįžta į gimtinę“ - 1,0 tūkst. litų, tarptautinio projekto „Istorijos liudininkas – Mažosios
Lietuvos kultūros paveldas“ – 4,0 tūkst. litų, nusikalstamumo prevencijos projektui „Ištieskime pagalbos
ranką‘ – 0,8 tūkst. litų (iš savivaldybės administracijos projektų vykdymui iš viso gauta 8,6 tūkst. litų);
gauta 2 % GPM pagal labdaros ir paramos įstatymą 4,0 tūkst. litų.

X. APIBENDRINIMAS
Klaipėdos rajono J. Lankučio viešoji biblioteka ir jos filialai yra informacijos, kultūros ir
švietimo institucijos. Bibliotekos tampa vietiniais žinijos vartais ir vietinės informacijos centrais,
teikiančiais vartotojams visų rūšių žinias ir informaciją ir sudarančiais galimybes gauti informaciją.
Atsiradus naujoms informacijos, bei komunikacijos technologijoms ir laikmenoms išsiplėtė bibliotekos
išteklių samprata ir teikiamų paslaugų ir informacijos sąrašas: paieška duomenų bazėse, galimybė
naudotis internetu, kompiuterinio raštingumo ugdymas ir kt.
Rajono gyventojai pageidauja, kad bibliotekose būtų daugiau naujų leidinių, ypatingai kaimo
bibliotekose. Norėtųsi, kad visos bibliotekos turėtų internetinį ryšį, atliktų kopijavimo, skenavimo,
spausdinimo paslaugas. Labai didelė problema – jaunų specialistų įdarbinimas kaime. Nepasait trūkumų,
ieškoma naujų galimybių esamai padėčiai gerinti. Jausdami pastovų rajono savivaldybės tarybos ir
administracijos vadovų dėmesį, bei konkrečią paramą ir ateityje stengsimės:
 Skatinti pažangių technologijų ir inovacinių projektų bibliotekose rengimą ir diegimą;
 Tobulinti, skaitymo ir mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas, sudaryti vartotojams kuo
palankesnes sąlygas nevaržomai naudotis sukauptais informacijos ištekliais;
 Dalyvauti ES struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose ; ugdyti europinę savimonę.
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 Įsisavinti informacines technologijas; didinti bibliotekos darbuotojų kompiuterinį raštingumą bei
darbo įgūdžius;
 Organizuoti efektyvų darbą rajono bibliotekų sistemoje;
 Gerinti rajono bendruomenės užimtumą;

Remiantis direktoriaus ruoštais raštais, VB skyrių
ir kaimo filialų veiklos tekstinėmis ataskaitomis paruošė
vyriausioji bibliotekininkė - metodininkė

Laima Damulienė

Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2005 metų tekstinė veiklos ataskaita aptarta ir patvirtinta 2006 metų kovo 15
dienos įvykusiame rajono bibliotekininkų metodiniame pasitarime.

Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorius

Juozas Gutauskas

