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1. BENDROJI DALIS
NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI:
RVB –
S VB –
KBP –
PMB –
LIBIS TBA –

Rajono viešosios bibliotekos
Savivaldybės viešoji biblioteka
Kaimo bibliotekos padalinys
Priekulės miesto biblioteka
Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema
Tarpbibliotekinis abonementas

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka 2017 metais vykdė tąsą
transliacijų rajono bibliotekose. Pagrindinis šių transliacijų tikslas - sukurti informacinį tinklą, suteikiant
galimybę ugdyti jaunimo ir senjorų asmenines kompetencijas, padėsiančias prisitaikyti informacinė j e
visuomenėje. Siekiant sumažinti Klaipėdos rajono gyventojų socialinę atskirtį, Jono Lankučio viešoji
biblioteka, bendradarbiaudama su Klaipėdos rajono švietimo centru, transliavo paskaitas, užsiėmimus
ir 24 bibliotekos padaliniuose. Per metus suorganizuota ir transliuota rajono žmonėms 18 transliacijų,
kuriuose apsilankė 3180 dalyvių.
Klaipėdos

rajono

savivaldybės

Jono

Lankučio

viešojoje

bibliotekoje

įkurtoje

„Multimedijos kodo“ saviraiškos erdvėje, 2017 metais toliau plėtojamos projekto „Bendruome nės
„Hub‘as“ „Atrask savo saviraiškos kodą“, veiklos: „Kūrybiškumo kodas“, „Žinių kodas“. Viešųjų
bibliotekų padaliniuose vykdoma „Žinių kodo“ veikla.

Įkurtoje naujoje kūrybinėje- informacinėje-

technologinėje erdvėje kvietė žmonės susitikti, eksperimentuoti, kurti idėjas ir jas įgyvendinti, dalintis
žiniomis, mokytis ir mokyti, daryti tai, kas jiems labiausiai patinka. Biblioteka tampa neformalaus ir
dalinai formalaus švietimo ugdymo centru, diegianti naujoves.
2017 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka plėtė
teikiamų paslaugų spektrą, gerino prieigą prie interneto, elektroninių ir kitų dokumentų, teikė tradicines
ir naujas darbo formas, stiprino materialinę bazę, organizavo kompiuterinius mokymus rajono žmonė ms,
iniciavo projektinę veiklą, literatūrinius, informacinius, kraštotyrinius, skaitymo skatinimo ir kitus
literatūrinius, meninius renginius.
Rajono bibliotekos 2017 m. funkcionavo

besikeičiančioje politinėje,

ekonominėje,

socialinėje bei technologinėje aplinkoje. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka ir
padaliniai sudarė palankias sąlygas rajono žmonėms plėtoti prasmingo gyvenimo ir laisvalaik io
perspektyvas – atnaujinant žinias, skaitant naujausią literatūrą, skatinat siekti geresnės karjeros,
dalyvaujant rajono visuomenės gyvenime. Viešoji biblioteka ir kaimo padaliniai Klaipėdos rajono
miesteliams, kaimams ir mažoms gyvenvietėms tapo pagrindiniais prieigos prie interneto plačiajai
visuomenei tiekėjais ir informacijos centrais. Bibliotekų skaitytojai, naudodami interneto prieigos
taškus:
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 tobulino darbo su kompiuteriais įgūdžius;
 naudojosi informacijos šaltiniais internete bei duomenų bazėmis;
 110 rajono gyventojų, kurie naudojasi bibliotekos teikiamomis paslaugomis, buvo
mokomi

kompiuterinio

raštingumo

pagrindų,

supažindinami

su

interneto

teikiamomis galimybėmis;
2017 metais bibliotekų lankytojai turėjo galimybę elektroniniu būdu naudotis bibliotek ų
paslaugomis. Portalas ibiblioteka.lt vienija daugiau nei 70 Lietuvos viešųjų, valstybinės ir nacionalinės
reikšmės bibliotekų ir kiekvienam atveria patogesnes galimybes pasiekti reikalingą informaciją ar
paslaugą „vieno langelio" principu. Pagrindinės paslaugos:


dokumentų paieška: intelektuali (semantinė) ir personalizuota;



el. knygų skaitymas, rezervavimas, įvertinimas, komentavimas;



el. knygų skaityklės užsakymas arba rezervavimas pasirinktoje bibliotekoje;



dokumentų (knygų) užsakymas arba rezervavimas pasirinktoje bibliotekoje;



dokumento ar jo dalies skaitmeninės arba popierinės kopijos užsakymas;



naujienų apie bibliotekų veiklą, apie gautus naujus dokumentus prenumerata;



registracija portale arba pasirinktose bibliotekose, skaitytojo pažymėjimo užsakymas;



paslauga „Klausk bibliotekininko".
Visomis portalo paslaugomis galėjo naudotis asmenys, prisijungę prie portalo su LIBIS

skaitytojo pažymėjimu.
Klaipėdos rajono bibliotekose 2017 metais skaitė 11352 vartotojai, jiems išduoti 294987
dokumentai, iš viso rajono bibliotekose užregistruoti 226806 lankytojai. Sutelkta 104 vartotojais daugiau
nei 2016 m. Klaipėdos rajone liepos 1 dienai deklaruoti 54635 gyventojai, 1176 gyventojais daugiau nei
2016 metais (53459 gyventojai). Vartotojų sutelkimas siekia 21 % nuo bendro gyventojų skaičiaus (2016
m. – 21%).
2017-aisiais buvo organizuojami įvairūs renginiai: transliacijos, mobilios transliacijos,
knygų pristatymai, literatūriniai-muzikiniai vakarai, viktorinos, fotografijų, tapybos, tautodailės bei
leidinių parodos, įvairios akcijos. 2017 m. viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose organizuota 1057
renginiai, kuriuose apsilankė 22105 lankytojai.
Skaitymo pasaulyje - Bibliotekoje negalioja pasiteisinimai „nėra laiko“ ir „nėra pinigų“.
Ypač – vaikų skaitymo pasauliui. Galime suteikti vaikams skaitymo malonumą, mūsų rajono
bibliotekose – su daugybe knygų ir kitokių informacijos šaltinių, su įvairiausiomis veiklomis ir slypinč iu
skaitymo džiaugsmu. Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius,

nuolat kviečia

mažuosius skaitytojus, paauglius, jaunimą ir jų tėvelius užsiimti savo mėgstama veikla, realizuoti savo
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pomėgius bei poreikius. Mažieji skaitytojai mielai lankosi žaislotekoje: piešia, žaidžia stalo žaidimus,
žiūri filmus, naudojasi interneto prieiga. 2017 metais Vaikų literatūros skyriuje toliau vykdomos veiklos
pagal projektą „Bendruomenės „Hub‘as“ „Atrask savo saviraiškos kodą“. Įkurta

nauja kūrybinė-

informacinė-technologinė erdvė, diegianti naujovę – penkių savaitės dienų ciklą nuo pirmadienio iki
penktadienio, kai kiekviena diena turi vis kitokį ugdymo veiklos kryptį.
Biblioteka aktyviai užsiėmė savo veiklos viešinimu. 2017 metais vietinėje ir respublikinė je
spaudoje apie biblioteką, jos veiklą, darbuotojus buvo publikuoti 282 straipsniai (respublikinėje spaudoje:
„Vakarų ekspresas“ – 1, „Vakarų Lietuva“ -1, žurnale „Tarp knygų“ - 2, 42 straipsniai rajoninia me
laikraštyje „Banga“). Virtualioje erdvėje apie bibliotekos veiklą buvo rašyta 320 publikacijose. Spauda
informavo apie bibliotekose vykstančius renginius, projektus, naujas paslaugas, apie rajono bibliotek ų
vykdomą veiklą.
Nuolatinė informacija buvo teikiama interneto svetainėse:
www.gargzdaivb.lt (24 publikacijos),
www.facebook.com/J.LankučioVB (147 publikacijos),
www.mano-gargždai.lt (28 publikacijos)
www.gargzdai.lt (37 publikacijos)
www.facebook/vakaivb.lt (54 publikacijos)
www.facebook/infotakas.lt (12 publikacijų)
www.facebook.com/groups/562311273943182/ (18 publikacijų)
Metinėje 2017 metų ataskaitoje analizuojama visa bibliotekos veikla, prieinamumas,
pateikiami bibliotekos uždaviniai, jų vykdymo seka, vartotojų aptarnavimas, fondo būklė, kraštotyrinė informacinė, ūkinė-techninė, metodinė veikla, finansavimas, mokymai, bibliotekos teikiamos paslaugos,
renginiai.
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2. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
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2. 1. Tinklo pokyčiai
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos kaimo filialų – padalinių
tinklas išliko nepakitęs. Naujai atidarytų, uždarytų ar sujungtų filialų nebuvo. Dėl netinkamų patalpų
Kalotės padalinys nebedirba nuo 2015 rugsėjo 30 dienos.
Patvirtintas Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-88 2016-03-31 „Dėl pakeistų Jono
Lankučio viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo “ bei J. Lankučio viešosios bibliotekos įsakymu,
patvirtintas „Dėl viešosios bibliotekos struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ 2017 m. vasario 09
dienos. Pateiktas bibliotekos direktoriaus įsakymas „Dėl bibliotekos darbuotojų tarnybinių atlyginimų
nustatymo 2017 vasario 28 dienos. Nustatyti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31
sprendimu Nr. T11-89 J. Lankučio viešosios bibliotekos filialai ir jų adresai.
2.2. Nestacionarinis aptarnavimas
 Išdavimo punktų nėra;
 bibliobusų nėra;
 knygnešių skaičius 250.
Nestacionarus aptarnavimas padeda pasiekti nuo aptarnaujančios bibliotekos nutolusiuose
kaimuose gyvenančius skaitytojus. Jis ypač reikalingas vyresnio amžiaus bei turintiems negalią
žmonėms, kurie neturi galimybių savarankiškai nuvykti į juos aptarnaujantį filialą, miesto biblioteką.
Tolimesnėse gyvenvietėse ar vienkiemiuose įsikūrusiems, ypač pagyvenusiems ir neįgaliesie ms
žmonėms, knygas nuneša moksleiviai, patys bibliotekininkai, giminaičiai. Tokių skaitytojų, kuriems
knygos nešamos į namus, kiekviena biblioteka turi nuo 10 iki 20.
Kiekviena rajono biblioteka-padalinys siekė sudaryti kuo palankesnes sąlygas senyvo
amžiaus ir neįgaliesiems skaitytojams naudotis turimais spaudinių fondais. Dauguma kaimų filia lų
darbuotojų neįgalius ir senyvo amžiaus skaitytojus, negalinčius ateiti į bibliotekas, lanko 1 - 2 kartus per
mėnesį. Kiti lanko po darbo, iš anksto pranešę apie savo atvykimą, nes lankant šiuos vartotojus kartais
tenka atlikti ir įvairias socialines paslaugas. Kaimo bibliotekų darbuotojai aplanko savo mikrorajono
neįgalius

ir senyvo

amžiaus

skaitytojus,

dalyvauja

seniūnijų

organizuojamuose

labdaringuo se

renginiuose skirtuose neįgaliesiems. Klaipėdos rajono bibliotekos palaiko glaudžius ryšius su Klaipėdos
rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriumi, seniūnijose esančiais socialiniais darbuotojais, bei
įvairią paramą teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis.
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Asmenys su negalia kaip ir visi kiti visuomenės nariai, nori užsiimti prasminga veikla,
teikiančia naudos jiems patiems ir visuomenei, todėl BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ stengias i
24 padaliniai
neapsiriboti tik dienos socialine globa institucijoje. Įstaiga
nuolat ieško įvairesnės veiklos, socialinių
projektų, kuriuose vyktų socialinių - bendrųjų kompetencijų ugdymas bei profesinių - praktinių darbo
įgūdžių mokymas. Šios veiklos siekia padėti asmenims su negalia integruotis į visuomenę, gerinti jų
gyvenimo kokybę bei ugdyti jų kasdienio gyvenimo ir darbinius
įgūdžius. Mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad skaitymas daro didelę
teigiamą įtaką mūsų gyvenimui. Skaitymas stiprina atmintį, lavina
analitinį mąstymą, sukelia emocinį pagyvėjimą. Su tokiu tikslu
birželio mėnesį BĮ Neįgaliųjų centro "Klaipėdos lakštutė" jaunuolia i
kartu su darbuotojais vyko į J. Lankučio viešosios bibliotekos
Dituvos padalinį. Bibliotekininkė J. Butkė labai šiltai ir svetinga i
pasitiko svečius. Bibliotekos apsilankymas prasidėjo nuo įdomaus
pasakojimo apie bibliotekos įkūrimo istoriją. Sužinota, kad Dituvos biblioteka buvo įsteigta 1955
metais. Sudomino informacija apie Dituvos sodų krašto istoriją, kuri siekia labai senus laikus.
Apsilankyta Drevernoje. Šis bendradarbiavimas labai svarbus tiek bibliotekų darbuotojams, tiek
socialinių poreikių turintiems žmonėms.
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2. 3. Bibliotekų skaičius ir tinklas
Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešoji biblioteka

24 padaliniai

Priekulės miesto filialas
Priekulės seniūnija
Agluonėnų biblioteka
Agluonėnų seniūnija

Dauparų biblioteka
Dauparų-Kvietinių seniūnija
Dovilų biblioteka
Dovilų seniūnija

Endriejavo biblioteka
Endriejavo seniūnija
Girkalių biblioteka
Kretingalės seniūnija
Judrėnų biblioteka
Judrėnų seniūnija

Daukšaičių biblioteka
Veiviržėnų seniūnija

Dituvos biblioteka
Priekulės seniūnija
Drevernos biblioteka
Priekulės seniūnija
Girininkų biblioteka
Vėžaičių seniūnija

Jakų biblioteka
Sendvario seniūnija
Kalotės biblioteka
Sendvario seniūnija

Kretingalės biblioteka
Kretingalės seniūnija

Kvietinių biblioteka
Dauparų-Kvietinių seniūnija

Lapių biblioteka
Vėžaičių seniūnija

Pėžaičių biblioteka
Veiviržėnų seniūnija

Plikių biblioteka
Kretingalės seniūnija

Slengių-Gindulių biblioteka
Sendvario seniūnija

Šalpėnų biblioteka
Veiviržėnų seniūnija

Tilvikų biblioteka
Vėžaičių seniūnija

Veiviržėnų biblioteka
Veiviržėnų seniūnija

Venckų biblioteka
Priekulės seniūnija

Vėžaičių biblioteka
Vėžaičių seniūnija

Žadeikių biblioteka
Endriejavo seniūnija

Kalotės filialas uždarytas nuo 2015.09.30
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2. 4. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB

Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešoji biblioteka

ADMINISTRACIJA

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA

DIREKTORIUS

KULTŪRINĖS VEIKLOS
PADALINIAI

Vyr. buhalterė
Buhalterė

Skaitytojų aptarnavimo
Vadovas
Vyr. bibliotekininkė 3
Vyr. bibliotekininkė kraštotyrai

Vyr. bibliotekininkė
Darbui su personalu
Vyr. bibliotekinių procesų
automatizavimo inžinierius

Komplektavimo
Vadovas
Vyr. bibliotekininkė 2

ŪKINIS PERSONALAS

Metodinis
vadovas
Vyr. bibliotekininkė-dailininkė
Vyr. bibliotekininkė-knygrišė

Ūkvedys

Valytoja 3
Darbininkas(sezoninis)
Informacinis
Vadovas
Vyr. bibliotekinių procesų automat. inžinierius
Vyr. bibliografė informacijai
Vyr. bibliotekininkė projektinei veiklai

Valytojas-Priekulės padalinys
Darbininkas-aplinkos tvarkytojas
Sargas-kūrikas(sezoninis)

Vaikų literatūros

Priekulės miesto padalinys
Vyr. bibliotekininkė
Bibliotekininkė

Kaimo padaliniai
23/24 bibliotekininkai

Vadovas
Vedėjos pavaduotoja informac. ir edukacijai
Vyr. bibliotekininkė 2
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3. FONDO FORMAVIMAS
3.1. Fondo būklė
2017 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos fonde iš
viso buvo 251513 fiz. vnt. dokumentų, 40009 pavadinimų:
Dokumentas

Fiz. vnt.

Knygos

237864

Serialiniai leidiniai

12978

Garsiniai dokumentai

182

Regimieji dokumentai

109

Mišrieji garsiniai regimieji dok.

1

Vaizdiniai dokumentai

39

Kartografiniai dokumentai

23

Spausdintiniai natų dokumentai

240

Elektroniniai dokumentai
Kiti dokumentai

74
3

Viso
Klaipėdos rajono viešosios

251513
bibliotekos

fondą daugiausia

sudaro kaimo

padalinių

dokumentai. Viešosios bibliotekos kaimo bibliotekų dokumentų fondai sudaro 68,74% bendro
centralizuotos sistemos fondo, atitinkamai viešosios bibliotekos (centro) dokumentai sudaro 24,27%, o
Priekulės miesto filialo fondas 6,99% bendro centralizuotos sistemos fondo.
Fondo dydis

Grožinė literatūra

Įvairių mokslo
šakų literatūra

Periodiniai
leidiniai

Fiz.vnt.

Pavad.

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

251513

40009

162678

64,68

77003

30,62

11832

4,70

SVB

61030

35776

35587

58,31

23675

38,79

1768

2,90

PMB

17591

13418

10633

60,45

6244

35,49

714

4,06

KBP

172892

17018

116458

67,36

47084

27,23

9350

5,41

RVB sistemoje
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Didžiąją dalį bibliotekos fondo sudaro grožinė literatūra, ji skaitomiausia tarp rajono
vartotojų. Gerokai mažiau yra įvairių mokslo šakų literatūros. Ši literatūra sudaro 30,62% visos
centralizuotos sistemos fondo (be periodinių leidinių). Įvairių mokslo šakų literatūra daugiaus ia i
naudojasi tiek dieninių, tiek neakivaizdinių studijų studentai, verslininkai, mokytojai ir kt. Reikia
pažymėti, kad ši literatūra jau netenkina vartotojų poreikių, nes dalis yra pasenusio turinio. Esant lėšų
trūkumui, naujausia ir reikalingiausia moksline literatūra stengia mės aprūpinti nors centrinę biblioteką.
Joje įvairių mokslo šakų literatūra sudaro 38,79% visos literatūros (be periodinių leidinių).
Lyginant su praėjusiais metais bibliotekos centralizuotoje sistemoje fondas sumažėjo 422 fiz.
vnt.

3.2. Aprūpinimas dokumentais
Vienam rajono gyventojui tenka dokumentų:

Pavadinimas

2015 metais

2016 metais

2017 metais

RVB sistemoje

4,77 fiz. vnt.

4,71 fiz. vnt.

4,60 fiz. vnt

SVB

3,92 fiz. vnt.

3,71 fiz. vnt.

3,66 fiz. vnt.

PMB

5,53 fiz. vnt.

5,65 fiz. vnt.

5,73 fiz. vnt.

KBP

5,12 fiz. vnt.

5,12 fiz. vnt.

4,95 fiz. vnt.

Vienam rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:

Pavadinimas

2015 metais

2016 metais

2017 metais

RVB sistemoje

0,26 fiz. vnt.

0,27 fiz. vnt.

0,27 fiz. vnt.

SVB

0,12 fiz. vnt.

0,14 fiz. vnt.

0,14 fiz. vnt.

PMB

0,28 fiz. vnt.

0,28 fiz. vnt.

0,25 fiz. vnt.

KBP

0,32 fiz. vnt.

0,34 fiz. vnt.

0,33 fiz. vnt.
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Vienam bibliotekos vartotojui tenka dokumentų

Pavadinimas

2015 metais

2016 metais

2017 metais

RVB sistemoje

23,65 fiz. vnt.

22,40 fiz. vnt.

22,16 fiz. vnt.

SVB

23,15 fiz. vnt.

17,44 fiz. vnt.

16,65 fiz. vnt.

PMB

23,89 fiz.vnt.

23,89 fiz.vnt.

24,20 fiz.vnt.

KBP

25,89 fiz. vnt.

24,74 fiz. vnt.

24,84 fiz. vnt.

3.3. Dokumentų gavimas
Pateikiami analizavimui keturių metų duomenys apie naujų dokumentų įsigijimą: rajono
bibliotekose (RVB), J. Lankučio bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB), kaimo
filialuose (KFP).

Dokumentų gavimas egz.
13517

13469
9948

2596
925

14447

14421

11351

10642

2001
875

2261
855

11381

2287
779

2014m

2015m

2016m

2017m

RVB

13469

10642

14421

14447

KBP

9948

13517

11351

11381

SVB

2596

2001

2261

2287

PMB

925

875

855

779
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Gauta iš viso

Grožinė
literatūra
(be periodikos)
Fiz. vnt.
%

Įvairių mokslo
šakų literatūra
(be periodikos)
Fiz. vnt.
%

Periodiniai
leidiniai

Fiz. vnt.

Pavad
.

RVB
sistemoje
SVB

14489

1392

7670

52,94

1173

8,09

5646

38,97

2287

1045

1286

56,23

369

16,14

632

27,63

PMB

779

423

343

44,03

98

12,58

338

43,39

KBP

11423

1116

6041

52,88

706

6,18

4676

40,94

11427

1116

6044

52,89

707

6,19

Fiz.
vnt.

4676

%

40,92

Perdavimai

2017 metais iš vieno padalinio į kitą perduoti 4 fiz. vnt. dokumentų už 26,81 Eurus. Dovilų
padalinys perdavė Plikių bibliotekai (1egz.), Kalotės biblioteka perdavė Vėžaičių padaliniui (1egz.),
Veiviržėnai perdavė Vėžaičiams (1 egz.), Vėžaičiai perdavė Veiviržėnams (1egz.). 2016 m. Agluonė nų
padalinio atitaisymas perdavimo sistemoje bei viešosios bibliotekos saugyklos (46 fiz. vnt.).
2017 m. gauta 14489 fiz. vnt. dokumentų (1392 naujų pavadinimų) už 62150,44 Eur (su
prenumeruojama spauda). Lyginant su 2016 m. gauta 68 fiz. vnt. daugiau.
Iš jų inventorintų dokumentų gauta 8843 fiz. vnt. (1387 naujų pavadinimų) už 48376,07 Eur.
Lyginant su 2016 m. inventorintų dokumentų gavome 185 fiz. vnt. daugiau.
Formuojant bibliotekos fondus atsižvelgiama į vartotojų poreikius. Stengiamės nupirkti kuo
įvairesnės literatūros ir daugiau įvairių pavadinimų.

Prenumeruojamų periodinių leidinių 2017 m. gauta 5646 fiz. vnt. arba 117 fiz. vnt. mažiau
negu 2016 m. Spaudos prenumeratai išleista 13774,37 Eur, kuriuos skyrė Klaipėdos rajono
savivaldybė. Iš viso užprenumeruotas 61 pavadinimas periodinių leidinių (51 žurnalų ir 10 laikraščių
pavadinimų).
Dėka spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ir kitų nežinomų rėmėjų biblioteka gavo 62
pavadinimus periodinių leidinių – 9 laikraščių ir 53 žurnalų pavadinimus. Dovanoti periodiniai leidinia i
buvo padalinti viešosios bibliotekos skyriams ir filialams.

14

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2017 m. iš viso gavome 123 pavadinimus periodinių leidinių (19 laikraščių ir 104 žurnalų
pavadinimus).
Naujai gautų dokumentų (su prenumeruota periodika) procentas visame rajono fonde sudaro
5,76 % - palyginimui 2016 m. 5,72%, 2015 m. 5,49%, 2014 m. 5,27%, viešosios bibliotekos (centro)
– 3,75% (2016 m. 3,66% 2015 m. 3,07%, 2014 3,95%), Priekulės miesto filialo – 4,43% (2016 m.
4,91%, 2015 m. 5,14 %, 2014 m. 5%), kaimo filialų – 6,61% ( 2016 m. 6,57%, 2015 m. 6,28%, 2014
m. 5,74%).
Dokumentams įsigyti biblioteka buvo sudariusi dokumentų pirkimo-pardavimo sutartis su UAB
„Jotema“,

UAB „VIP supply“ (Obuolio leidyklos dokumentams įsigyti),

UAB „Alma littera

sprendimai“, UAB „Tyto alba“, UAB „Nieko Rimto“, UAB „Versus aureus“, UAB „Baltų lankų“
leidyba,

UAB „Leidykla Vaga“, UAB „Sofoklis“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklomis ir pirko

leidinius tiesiogiai iš leidėjų. Biblioteka, darydama atranką tarp leidyklų, atkreipia dėmesį į leidinių
aktualumą, įsigijimo kainą, pristatymo operatyvumą. Iš šių leidyklų dokumentai buvo perkami iš
Lietuvos respublikos Kultūros ministerijos skirtų lėšų.
2017 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė

40920,00

Eurų . Už šias lėšas nupirkta 6163 fiz. vnt. spaudinių (794 nauji pavadinimai). Nors pinigų buvo skirta
daugiau negu 2016 m., nupirkta knygų 62 fiz. vnt. mažiau, nes labai pakilo leidinių kainos.
Vidutinė vieno spaudinio, pirkto už Kultūros ministerijos skirtas lėšas kaina 6,64Eurai.
Paramos būdu 2017 m. gauta 825 fiz. vnt. dokumentų už 1299,03 Eur. Paramą gavome iš
UAB „Alma littera“ – 69 fiz. vnt. už 172,29 Eur iš labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ – 468 fiz.
vnt, už 344,76 Eur, UAB „Nordina“- 70 fiz. vnt. už 224,67 Eur. Paramą knygomis skyrė Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla bei UAB „Jotema“.

2017 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka gavo ir dovanų iš skaitytojų, knygų autorių,
įvairių įstaigų, organizacijų, leidyklų, spaustuvių ir kitų įvairių tiekėjų. Fizinių ir juridinių asmenų
dovanos yra nepastovus,

kintantis,

neprognozuojamas,

bet vienas

iš svarbiausių

papildomo

komplektavimo šaltinių.
2017 m. iš viso padovanota 1328 fiz. vnt. spaudinių už 2287,08 Eur
Skaitytojai per metus padovanojo 1163 fiz. vnt. už 1556,40 Eur, knygų autoriai 79 fiz. vnt. už
128,20 Eurus. Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2017 m. biblioteka gavo 20 fiz.
vnt. bibliotekai vertingų Ronne E. ir kraštiečio Vaitkaus M. kūrinių už 90,38 Eur.
285 fiz. vnt. už 2871,57 eurus biblioteka neatlygintinai gavo iš įvairių tiekėjų, kurie leido
leidinius pagal LR KM finansuojamus projektus.
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2017 m. Jono Lankučio viešoji biblioteka išleido E. Skaudvilaitės, A. Klizo poezijos knygas
bei leidinį Klaipėdos rajono piliakalniai. Po vieną egzempliorių gavo visi bibliotekos skyriai ir filiala i.
Iš viso 84 fiz. vnt. už 396,00 Eur.
2017 m. vietoj skaitytojų pamestų leidinių priimta 153 fiz. vnt. už 556,39 Eur, už surinktus
delspinigius 46,00 Eur – nupirkti 5 fiz. vnt. vartotojų pageidaujami spaudiniai.
2017 m. Klaipėdos rajono savivaldybė skyrė 13774,37 Eur. Jie panaudoti periodinių leidinių
prenumeratai.
Vienam rajono gyventojui tenka lėšų leidinių (be periodikos) įsigijimui:

2017 m. lėšos
1 gyventojui

2016 m. lėšos
1 gyventojui

2015 m. lėšos
1 gyventojui

2016 m.
skirtos lėšos
Eur

2017 m.
skirtos lėšos
Eur

Visos lėšos

0,89 Eur

0,85 Eur

0,77 Eur

45440,36

48376,07

Kultūros
ministerijos
lėšos

0,75 Eur

0,75 Eur

0,67 Eur

40260,00

40920,00

Kitų šaltinių

0,14 Eur

0,10 Eur

0,10 Eur

5180,36

7456,07

lėšos

3.4. Dokumentų nurašymas
2017 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje nurašyta 14911 fiz. vnt. dokumentų
161 pavadinimų ( 2016 m. 14286 fiz. vnt., 2015 m. 17078 fiz. vnt., 2014 m. 21416 fiz. vnt.). Inventorintų
dokumentų nurašyta 9216 fiz. vnt., o aktualumą praradusių periodinių leidinių – 4492 fiz. vnt. 2017 m.
nurašyta 625 fiz. vnt. daugiau negu 2016 m.
Savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje (centre) 2017 m. nurašyta 3110 fiz. vnt.
leidinių, 347 pavadinimų. Iš jų 897 fiz. vnt. - aktualumą praradę periodiniai leidiniai.

Lyginant su

2016 m. centre leidinių nurašyta 2560 fiz. vnt. mažiau.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos Priekulės miesto filialas 2017 m. nurašė 593 fiz. vnt., o
kaimo filialai nurašė 11208 fiz. vnt. dokumentų. Iš jų 4492 fiz. vnt. – aktualumą praradę periodinia i
leidiniai. Kaimo filialai nurašė 3031 fiz. vnt. daugiau, negu 2016 m.
2017 m. buvo atliktas Jakų, Kvietinių kaimo filialo fondo patikrinimas ir perdavimas naujoms
darbuotojoms.
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Visos sistemos nurašymo priežastys ir kokį procentą jos sudaro visų nurašytų dokumentų
atžvilgiu atsispindi žemiau pateiktoje lentelėje.

Nurašymo priežastys

Fiz.vnt.

%

Susidėvėję dokumentai

8132

54,54

Praradę aktualumą dokumentai

6226

41,75

Vartotojų prarasti dokumentai

179

1,20

Kitos priežastys

374

2,51

Periodiniai leidiniai

5695

38,19

Inventorinti dokumentai

9216

61,81

3.5. Fondo panaudojimas
2017 m.

2016 m.

2015 m.

RVB

1,2

1,2

1,16

SVB

1,36

1,35

1,25

PMB

1,1

1,05

1,07

KBP

1,1

1,16

1,13

3.6. Bibliotekos saugyklos fondas
Saugyklos fondo bendrosios apskaitos knygoje 2018 metų pradžiai yra 1424 fiz. vnt. už 3389
Eur 53 ct. 2017 metais iš saugyklos fondo nurašyta 815 fiz. vnt.
3.8. Savivaldybės Viešosios bibliotekos atsarginis fondas
2017 m. pradžiai šiame fonde buvo 2488 fiz. vnt. už 150 Eur 81 ct.
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4. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir jos padalinių
vartotojai aptarnaujami įsigijus elektroninį LIBIS ar lokalų skaitytojo bilietą:


Gargždų mieste registruoti gyventojai, pateikę pasą ar kitą asmenį liudijantį dokumentą,

bei gyvenamosios vietos deklaracijos dokumentą.


Lietuvos gyventojai palikę užstatą už pasiskolintas knygas.



Skaitytojams į namus išduodama ne daugiau 7 spaudiniai, ne ilgesniam kaip 30 dienų

laikotarpiui.


Skaityklose, internetinėse skaityklose aptarnaujami visi rajono, Lietuvos ir užsienio šalių

gyventojai.


Vartotojams reikalingos knygos, kurių nėra viešosios bibliotekos fonduose, gaunamos iš

Lietuvos viešųjų bibliotekų bei iš kitų šalių bibliotekų TBA keliu.


Reti, vertingi, informaciniai leidiniai į namus neišduodami.



Naujausi periodiniai leidiniai į namus neišduodami.
Rajono ir miesto gyventojai aptarnaujami laikantis bibliotekos nustatytų „Naudojimosi

biblioteka taisyklių“.

4.1. Vartotojų telkimas
Lietuvos Statistikos departamento duomenimis 2017 m. liepos 1 d. Klaipėdos rajone
deklaruojama 54635 (53459-2016 m. 07.01) gyventojų, tai yra 1176 gyventojais daugiau nei deklaruota
2016 metais. 16662 gyventojai gyveno Gargždų miesto aptarnaujame mikrorajone, 3068 gyventoja i
Priekulės miesto padalinio aptarnaujamame mikrorajone. Kaimuose deklaruota 34905 (33719 – 2016
m.) gyventojas, tai yra 64% visų rajone gyvenančių gyventojų. Lentelėje pateikiama 2017 metais
sutelktų vartotojų skaičius rajono bibliotekose bei gyventojų sutelkimo procentas nuo bibliotekos
aptarnaujamo mikrorajono gyventojų skaičiaus.
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Rajono bibliotekų 2016 m., 2017 m. vartotojai ir vartotojų susitelkimas %
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMB
KBP
Agluonėnų filialas

2016 m.
11248
3547
722
6979
432

2016 m. %
21
21
23
21
24

2017 m.
11352
3665
727
6960
421

2017 m. %
21
22
24
20
24

Daukšaičių filialas

187

31

187

31

Dauparų filialas

338

22

338

22

Dituvos filialas

517

22

564

21

Dovilų filialas

379

11

395

12

Drevernos filialas

310

31

310

31

Endriejavo filialas

376

27

383

28

Girininkų filialas

193

21

199

21

Girkalių filialas

165

15

170

15

Jakų filialas

315

25

186

13

Judrėnų filialas

306

30

302

30

Kalotės filialas

0

0

0

0

Kretingalės filialas

345

19

348

19

Kvietinių filialas

311

23

313

23

Lapių filialas

317

30

312

29

Pėžaičių filialas

305

30

300

29

Plikių filialas

266

23

316

27

Slengių filialas

345

19

372

20

Šalpėnų filialas

173

29

185

30

Tilvikų filialas

125

33

110

29

Veiviržėnų filialas

416

20

434

20

Venckų filialas

229

23

230

23

Vėžaičių filialas

479

16

470

16
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Žadeikių filialas

150

18

115

14

Daugiausia vartotojų nuo gyventojų mikrorajono procentaliai sutelkta Agluonėnų (421
vartotojai - 24%), Daukšaičių (187 - 31%), Dituvos (564 - 21%), Dreverna (310 - 31%), Endriejavo (383
- 28%), Judrėnų (302 - 30%), Lapių (312 - 29%), Pėžaičiai (316 – 29%), Šalpėnai (185 - 30%),
Veiviržėnų (434 - 20%), Venckų (230 - 23%) vartotojų. Vartotojų skaičiaus ir jų sutelkimo didėjimui
reikšmės turėjo naujų nupirktų dokumentų gausa, vykdomų projektų, demonstruojamų transliacijų,
renginių gausa. Didelis aktyvumas ir lankomumas vyksta Dituvos sodų bendrijoje atidarytoje
bibliotekoje. Vartotojų skaičiaus ir vartotojų sutelkimo procento didėjimui turėjo aktyvus rajono
gyventojų dalyvavimas rengiamuose transliacijose ir aktyvus naudojimasis interneto paslaugomis.

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:

Bibliotekos

Gyventojų skaičius

Gyventojų skaičius

Gyventojų skaičius

1 bibliotekai
rajone

2015 m.

2016 m.

2017 m.

SVB

16662

16662

16662

PMB

3078

3078

3068

KBP

1378

1405

1454

4.2. Vartotojų skaičius

Vartotojų skaičius
6979

6548

6162
3229

11352

11248

10649

10093

3388

3547

3665

727

722

713

702

6960

2014m

2015m

2016m

2017m

RVB

10093

10649

11248

11352

KBP

6162

6548

6979

6960

SVB

3229

3388

3547

3665

PMB

702

713

722

727
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Klaipėdos rajono bibliotekose vartotojų sutelkimo skaičius 2017 m. padidėjo 1176 žmonėmis
(2016 m. – 628 žmonėmis). Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje sutelkta 3665 vartotojai 118 vartotojais
daugiau (2016 m. – 3547 vartotojai), KBP sutelkta 6960 vartotojai (2016 m.- 6979 vartotojai). Priekulės
miesto padalinyje sutelkta 727 vartotojai 7 vartotojais daugiau (2016 m. – 722 vartotojai). Analizuoja nt
registruotų vartotojų skaičių Klaipėdos rajono bibliotekose, vartotojų skaičius bibliotekose didėja kas
metai. Rodiklių didėjimui įtakos turi didesnis finansavimas naujų dokumentų įsigijimui, gausi ir įvair i
periodinių leidinių prenumerata, įvairių projektų, programų įgyvendinimas, bibliotekų renovacijos,
įvairūs renginiai ir kt.
Skaitytojų sutelkimo didėjimo tendencijos:


Jaunimo ir darbingo amžiaus žmonių įsiliejimas į bendruomenę, skaitytojų gretas;



naujos, paklausios literatūros gavimas;



naujų informacinių technologijų populiarėjimas, naujų programų diegimas;



patalpų ir techninės bazės gerėjimas;



interneto prieiga ir paslaugos;



organizuojamų renginių gausa ir įvairovė;



projektinė veikla.
4.3. Apsilankymų skaičius
2017 metais vartotojai Klaipėdos rajono padaliniuose-bibliotekose lankėsi 226806 kartus,

vidutiniškai vienas bibliotekos lankytojas apsilankė bibliotekoje 19-20 kartų per metus. Lyginant su
2016 metų rodikliais vartotojų lankomumas sumažėjo (2016 m. - 235204 kartų). Jono Lankučio
bibliotekoje lankytojų skaičius 62012 kartai (2016 m. – 64683 kartų), Priekulės miesto padalinyje
lankytojų buvo 13728 kartai (2016 m. – 13439 kartus). Lankytojų rodiklių mažėjimui įtaką turėjo
projekto „Biblioteka be sienų“ užbaigimas. Tačiau galima pasidžiaugti, jog ir toliau vyko transliacijos.
Buvo transliuojamos įvairios ir aktualios tematikos transliacijos, skaitomos paskaitos, organizuoja mi
diskusijų sambūriai. Bibliotekose organizuojami renginiai, įgyvendinti literatūriniai projektai, atnaujinta
kompiuterinė įranga, informacinė sklaida.
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Rajono bibliotekų 2016 m., 2017 m. lankytojai, lankomumas
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMB
KBP
Agluonėnų filialas

2016 m.
235204
64683
13439
157082
7288

Kartų
20
20
23
23
17

2017 m.
226806
62012
13728
151066
6719

Kartų
20
17
19
22
16

Daukšaičių filialas

4626

25

4601

25

Dauparų filialas

6794

20

6664

20

Dituvos filialas

7657

15

10478

19

Dovilų filialas

7637

20

7358

19

Drevernos filialas

7406

24

6222

19

Endriejavo filialas

11254

30

11243

29

Girininkų filialas

2838

15

2779

14

Girkalių filialas

3445

21

2932

17

Jakų filialas

8142

26

5189

28

Judrėnų filialas

6805

22

6435

21

Kalotės filialas

0

0

0

0

Kretingalės filialas

6306

18

6832

20

Kvietinių filialas

6236

20

5877

19

Lapių filialas

6217

20

5673

18

Pėžaičių filialas

6963

23

6149

20

Plikių filialas

7369

28

5029

16

Slengių filialas

10384

30

10945

29

Šalpėnų filialas

3036

18

4202

23

Tilvikų filialas

2469

20

2070

19

Veiviržėnų filialas

16808

40

17437

40

Venckų filialas

6318

28

5673

25

Vėžaičių filialas

9406

20

8641

18
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Žadeikių filialas

1678

11

1918

17

646583

Apsilankymų skaičius
235204
226806
211922
157082
151066
139895
62012
58732
56502
13728
13439
13295
13144

218446
149100

2014m

2015m

2016m

2017m

RVB

218446

211922

235204

226806

KBP

149100

139895

157082

151066

SVB

56502

58732

646583

62012

PMB

13144

13295

13439

13728

Analizuojant rajono bibliotekų lankomumo rodiklius, matome, jog lankomumo rodiklis 2017
metais kinta nežymiai neigiama linkme visoje bibliotekų sistemoje. Lankomumas mažėja J. Lankučio
viešojoje bibliotekoje, Agluonėnų, Dovilų, Endriejavo, Jakų, Judrėnų, Lapių, Pėžaičių, Plikių, Vėžaičių
ir kituose kaimo bibliotekose. Bibliotekos lankytojas bibliotekoje lankėsi rečiau dėl sumažėjus ių
transliacijų bei nusistovėjusios aptarnavimo tvarkos. Atokesniuose kaimo filialuose šalia bibliotek ų
buriasi kaimo bendruomenės, čia vyksta įvairus renginiai, sueigos, mokymai. 2017 m. rajono 25
bibliotekose per 1 dieną vidutiniškai lankėsi 39 lankytojai, viešojoje bibliotekoje per 1 dieną vidutiniška i
lankėsi 27 lankytojai, Priekulės miesto padalinyje per 1 dieną sulaukė 60 lankytojo. Vienoje kaimo
bibliotekoje per dieną vidutiniškai lankėsi 20-25 lankytojai.

4.4. Dokumentų išduotis
Dokumentų išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose 2017 m. buvo 294987 fiz. vnt. Lygina nt
su 2016 metais (303283 fiz. vnt.), sumažėjo 8296 fiz. vnt., kaimo padaliniuose dokumentų išdavimas
sumažėjo 8630 fiz. vnt., Priekulės miesto padalinyje padidėjo išduotis 635 fiz. vnt. Dokumentų išduoties
mažėjimą lėmė filialų renovacijos: Girkalių, Kretingalės, Žadeikių padaliniuose. Jakų ir Plikių
padaliniuose darbuotojos dirba 0,5 etato, keitėsi Kvietinių padalinio darbuotoja. Klaipėdos rajone didėja
gyventojų skaičius, tačiau naujieji gyventojai labai nenoriai naudojasi bibliotekų paslaugomis, ypatinga i
kaimiškose vietovėse. Tačiau vis dažniau sugalvojama naujų būdų, kaip pritraukti naujakurį į biblioteką
ir pasinaudoti jos teikiamomis paslaugomis.
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Rajono bibliotekų 2016 m., 2017 m. dokumentų išduotis
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMP
KBB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

2016 m.
303283
83910
18447
200926
13327
6886
10448
5812
10074
7394
11740
3095
5302
11506
10238
0
10628
11720
9620
9591
8543
10352
5585
3992
11258
6824
13738
3253

2017 m.
294987
83609
19082
192296
14192
6932
10364
9994
10410
8922
11090
3605
5458
5864
10722
0
10725
7833
9506
9706
3864
10571
6399
3435
11045
5607
13803
2249

Skirtumas
-8296
-301
+635
-8630
+865
+46
-84
+4182
+336
+1528
-650
+510
+156
-5642
+484
0
+97
-3887
-114
+115
-4679
+219
+814
-557
-213
-1217
+65
-1004
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Dokumentų išduotis
298446

291414

200371

191869

80319
17756

81354
18191

303283

294987

200926

192296

83910
18447

83609
19082

2014m

2015m

2016m

2017m

RVB

298446

291414

303283

294987

KBP

200371

191869

200926

192296

SVB

80319

81354

83910

83609

PMB

17756

18191

18447

19082

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)
Fiz. Vnt.

%

RVB

171737

58

SVB

49078

59

PMB

10253

54

KBP

112406

58

Išduota dokumentų vietoje(fiz. vnt.)
Fiz. Vnt.

%

RVB

123250

42

SVB

34531

41

PMB

8829

46

KBP

79890

42

Vidutiniškai per dieną 2017 metais rajono bibliotekose buvo pasinaudota bei išduodama 1293
fiz. vnt. dokumentų, viešojoje bibliotekoje – 366 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale – 83 fiz. vnt., kaimų
filialuose – 843 fiz. vnt., viename kaimo filiale – 36 fiz. vnt.
Grožinės, šakinės literatūros leidinių išduotis:

2016 metai

Grožinė literatūra
RVB
SVB
PMB
KBP
138625 42223 6099
90303

RVB
164658

Šakinė literatūra
SVB
PMB
51652
12348

KBP
110623

2017 metai

156426

58316

6226

91884

138561

25293

12856

100412

Skirtumas

+17801

+16093

+127

+1581

-26097

-26359

+508

-10211
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Grožinės ir šakinės literatūros išduotis
2017 m.
PMB

12856
6226
Šakinė

SVB

25293

58316

Grožinė
100412
91884

KBP

138561
156426

RVB

2017 metais rajono bibliotekos skaitytojų tarpe populiarumą susigražina grožinei literatūra i,
jos išduota 156426 fiz. vnt., išduota 17801 fiz. vnt. daugiau nei 2016 metais. Šakinės literatūros išduotis
2017 m. rajono bibliotekose sudarė 47 % išduota 138561 fiz. vnt., grožinės literatūros išduota 156426
fiz. vnt. – 53% (2016 m. šakinės literatūros išduota 164658 fiz. vnt. – 54%, grožinės literatūros 138625
fiz. vnt. -46% ). Lyginant procentaliai 2017 m ir 2016 m. grožinės literatūros ir šakinės literatūros
išduotis apsikeista vietomis, nes šakinė literatūra savo lyderiavimą dokumentų išduotyje užleidžia vietą
grožinei literatūrai.
Knygų, periodinių leidinių išduotis:
Periodiniai leidiniai
RVB
SVB
PMB
2016 m.

154205

32258

11058

110889

148990

Knygos
SVB
PM
B
51570 7389

2017 m.

127652

16532

11747

99373

167255

66997

7335

92923

80

Skirtumas

-26553

-15726

+689

-11516

+18265

+15427

-54

+2892

-8

KBP

RVB

KBP

Kt.dok.
RVB

90031

88
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Knygų ir periodinių dokumentų išduotis
2017 m.
PMB

11747
7335

SVB

16532

66997

KBP
RVB

99373
92923
80

127652
Kiti dok.

Periodika

167255

Knygos

Klaipėdos rajono bibliotekose periodinių leidinių išduota 127652 fiz. vnt., knygų išduotis 167255 fiz. vnt.. Lyginant su 2016 m., labai ženkliai padidėjo knygų išduotis, gal kiek populiarumo
prarado periodinė spauda. Su dienos ir įvykių naujienomis skaitytojai gali gauti informacijos ir
internetinėse svetainėse. Didėja knygų skaitomumas, nes užsakoma skaitytojų pageidaujama literatūra.
2017 metais skirtos lėšos periodinei spaudai užprenumeruoti buvo pilnai panaudotos ir užsisakyta
įvairių, pageidaujamų skaitytojų leidinių. 2017 metais periodinių leidinių išduotį sudaro 43 %, išduota
127652 fiz. vnt. (2016 m. – 51%, išduota 154205 fiz. vnt.) nuo visos išduoties. Knygų išduotį sudaro 57
%, išduota 167255 fiz. vnt. (2016 m. – 49%, išduota 148990 fiz. vnt.) nuo visos išduoties. Kitų
dokumentų išduota 80 fiz. vnt.: garsinių – 39 fiz. vnt., spausdintinių natų – 34 fiz. vnt., elektroninių kitų
dokumentų – 7 fiz. vnt..
4.5. Dokumentų išduotis, skaitomumas

RVB sistemoje
SVB
PMB
KBP
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas

2016 m.
Išduotis
303283
83910
18447
200926
13327
6886
10448
5812
10074
7394
11740
3095
5302
11506
10238

2016 m.
Skaitomumas

27
24
26
29
31
37
31
11
27
24
31
16
32
37
33

2017 m.
Išduotis
294987
83609
19082
192296
14192
6932
10364
9994
10410
8922
11090
3605
5458
5864
10722

2017 m.
Skaitomumas

26
23
26
28
34
37
31
18
26
29
29
18
32
31
35
27
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Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

0
10628
11720
9620
9591
8543
10352
5585
3992
11258
6824
13738
3253

0
31
38
30
31
36
30
32
32
27
30
29
22

0
10725
7833
9506
9706
3864
10571
6399
3435
11045
5607
13803
2249

0
31
25
30
32
12
28
34
31
25
24
29
19

Vidutiniškai 1 rajono skaitytojas per metus perskaitė 26-30 dokumentų. Vidutiniškai 1
savivaldybės J. Lankučio bibliotekos vartotojas perskaitė – 23 dokumentus. Priekulės miesto filia lo
vartotojas perskaitė 26 dokumentus, kaimo filialo skaitytojas perskaitė – 28 dokumentus. Didžiaus ias
skaitomumas viršijantis 30 dokumento skaitymą šiuose filialuose: Agluonėnų, Daukšaičių, Dauparų,
Dovilų, Girkalių, Judrėnų, Jakų, Kretingalės, Lapių, Pėžaičių, Šalpėnų, Tilvikų, Vėžaičių. Skaitomumo
rodiklis nežymiai mažėjo, tačiau džiugina, kad knygų skaitymas išaugo periodinių leidinių atžvilgiu.
4.6. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
2017 metais Klaipėdos rajono bibliotekose buvo 398 (2016 m.- 386) vartotojams skirtos darbo
vietos. Savivaldybės viešojoje išliko 92 vartotojams skirtos darbo vietos, Priekulės miesto filiale išliko
19 darbo vietų, kaimo filialuose 287 (2016 m. - 275). Vietų skaičius padidėjo, nes Girkalių, Žadeikių
padaliniai po remonto įsikėlė į erdvias patalpas.
4.7. Techninis aprūpinimas, internetas
Iš viso kompiuter. darb. viet.
2017 m.

2015 m.

2014 m.

Vartotojams
Iš viso

Darbuotojams

Internetas

Iš viso

Internetas

Kopijavi mo
aparatai

RVB
SVB

188
64

187
64

187
60

116
26

114
23

72
38

71
37

32
5

PMB
KBP

7
117

7
116

7
120

5
85

5
86

2
32

2
32

3
24

28
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Visos rajono bibliotekos kompiuterizuotos. Viso kompiuterizuotų vietų 2017 m. – 188:
vartotojams - 116 darbo vietų,

darbuotojams – 72. Vaikų literatūros skyriuje veikia interaktyvus

ekranas-lenta su Interaktyvių pamokų paketais: Ikimokyklinio amžiaus vaikams, pradinių klasių
mokiniams, vyresnių klasių moksleiviams.
Pagal vartotojų registracijos ir statistikos sistemos (VRSS) duomenis:
 Unikalių viešosios interneto prieigos vartotojų skaičius iki 2017 m. gruodžio 31d. – 8003
vartotojai, Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje - 1365 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje
– 1244 vartotojai, Priekulės miesto filiale – 860 vartotojai, kaimų filialuose – 4534 vartotojai;
 per 2017 m. – naujai užregistruoti 424 unikalūs viešosios interneto prieigos vartotojai. Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje užregistruoti 58 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje – 125
vartotojai, Priekulės miesto filiale – 64 vartotojai, kaimų filialuose naujai užregistruoti 177
vartotojai;
 internetu rajono bibliotekų vartotojai naudojosi 20338 val., iš jų: viešojoje bibliotekoje
internetu naudotasi 2628 val., Vaikų literatūros skyriuje – 3276 val. Priekulės miesto filia le
– 1407 val., kaimų filialuose – 13027 val.;
 interneto seansų skaičius rajono bibliotekose - 21580, viešojoje bibliotekoje – 2972, Vaikų
literatūros skyriuje – 4019, Priekulės miesto filiale – 2387, kaimų filialuose – 12202.

4.8. Vartotojų orientavimas ir mokymas
Informacinių technologijų naudojimas profesinėje, darbinėje ir kasdieninėje veikloje yra
efektyvi ir neatsiejama būtinybė. Vartotojų mokymai stiprina konkurencingumą, plečia bendravimo
galimybes, taupo laiką. Didesnė visuomenės dalis, ypač
vyresnio amžiaus žmonės, atokesnių vietovių gyventojai gali
pasinaudoti bibliotekų teikiamomis naujųjų technologijų
paslaugomis, dalyvauti organizuojamose mokymuose. Kas
metai rajono bibliotekos apmoko virš 100 rajono gyventojų
kompiuterinio raštingumo pagrindų. Senjorai aktyviai dalyvauja mokymuose, kur įgyja kompiuterinio
raštingumo pagrindus. J. Lankučio bibliotekoje buvo apmokyta 40 žmonių. 2017 metais viena iš
pagrindinė darbo krypčių - bibliotekos vartotojų mokymai. Rajono žmonėms apsilankius bibliotekoje ir
esant poreikiui buvo mokoma kompiuterinio raštingumo pagrindų. Vartotojai buvo mokomi:
 Naudotis kompiuteriu;
 Tvarkyti informaciją ;
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 Naudotis tekstų rengimo programa;
 Interneto pagrindų;
 E. pašto pagrindų;
 Paieškos ir naršymo internete;
 Bendravimo su giminaičiais ir draugais per internetines komunikacijas;
 Pirkti prekes bei paslaugas;
 Deklaruoti pajamas;
 Sumokėti mokesčius;
 Atsargumo priemonių naudojantis internetu ir kt.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka ir kaimo filialų darbuotojai
nuolat organizuoja mokymo valandėles darbui su kompiuteriu. Baigus mokymus visada yra sveikina mi
studentai,

baigę

„Kompiuterinio

raštingumo“

ir „Interneto

išteklių“ kursus. Rajono bibliotekose nuolat organizuoja mos
ekskursijos po biblioteką, kurių tikslas – supažindinti naujus
vartotojus

su

biblioteka,

jos

teikiamomis

paslaugomis,

naudojimosi tvarka. Nauji vartotojai yra mokomi surasti reikiamą
informaciją,

naudotis

bibliotekos

išdėstymas,

paieškos galimybės.

elektroniniais

katalogais

Akcentuojama,

ir kartotekomis,

kad niekada

nepamirš,

aiškinamas
kad gali

fondų
„Klaust

bibliotekininko“
Per 2017 m. 1261 valanda, skirta bibliotekų vartotojams:
 mokyti naudotis kompiuterine įranga,
 naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis,
 atlikti paieškas internete galimybėmis.
Iš jų:
viešojoje bibliotekoje – 856 val., Priekulės miesto filiale – 40 val., kaimų filialuose – 365 val.

5. PRIEIGA IR SĄLYGOS
5.1. Darbo dienos ir valandos
Jono Lankučio viešoji biblioteka vartotojus aptarnauja 6 dienas per savaitę nuo 8.00 – 18.00
val., šeštadieniais nuo 9.00 – 15.00 val., poilsio diena - sekmadienis. Viešojoje bibliotekoje skaitytojų
aptarnavimo skyriaus darbuotojai dirba pagal sudarytą, kiekvieną mėnesį patvirtintą, slenkantį darbo
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grafiką. Vasaros laikotarpiu (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais) skaitytojai aptarnaujami 5 dienas per
savaitę, poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.
Priekulės miestelio biblioteka vartotojus aptarnauja 6 dienas per savaitę nuo 9.30 – 18.00 val.,
šeštadieniais nuo 9.00 – 15.00 val., poilsio diena - sekmadienis. Padalinio darbuotojos dirba pagal
sudarytą, kiekvieną mėnesį patvirtintą, slenkantį darbo grafiką. Vasaros laikotarpiu (birželio, liepos,
rugpjūčio mėnesiais) skaitytojai aptarnaujami 5 dienas per savaitę, poilsio dienos – šeštadienis,
sekmadienis.
2017 metais 15 kaimų filialų dirbo 40 darbo valandų per savaitę, 5 filialai dirbo 30 val. per
savaitę, 3 kaimo bibliotekų padaliniai dirbo 20 val. per savaitę.
2017 metais vartotojai aptarnauti:
 Skaitytojų aptarnavimo skyriaus lankytojai ir skaitytojai aptarnauti pirmadieniais-penktadienia is
nuo 8.00 iki 18.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 – 15.00 val., poilsio diena sekmadienis.
 Priekulės m. padalinio lankytojai ir skaitytojai aptarnauti pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.30
iki 18.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 – 15.00 val., poilsio diena sekmadienis.
 Dituvos, Endriejavo, Pėžaičių bibliotekose lankytojai ir skaitytojai aptarnauti antradieniaispenktadieniais nuo 9.00 iki 18.00 val. šeštadieniais nuo 9.00 iki 15.00 val., poilsio dienos
sekmadienis ir pirmadienis.
 Viešosios bibliotekos padaliniuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 1 etatu, lankytojai ir
skaitytojai aptarnauti pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.00 iki 17.30 val., poilsio dienos
šeštadienis ir sekmadienis.
 Viešosios bibliotekos padaliniuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 0,75 etato, lankytoja i
ir skaitytojai aptarnauti pirmadieniais-penktadieniais nuo 11.00 iki 17.30 val., poilsio dienos
šeštadienis ir sekmadienis.
 Viešosios bibliotekos padaliniuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 0,5 etato, lankytojai ir
skaitytojai aptarnauti pirmadieniais-penktadieniais nuo 12.00 iki 16.00 val., poilsio dienos
šeštadienis ir sekmadienis.
 Girkalių (dirbantys 0,75 etato) lankytojai ir skaitytojai aptarnauti antradieniais-penktadieniais nuo
11.00 iki 18.30 val., šeštadienį nuo 9.00 iki 15.00 val., poilsio dienos sekmadienis, pirmadienis.
Viešoji biblioteka 2017 m. skaitytojus aptarnavo 277 dienas per metus, Priekulės m. biblioteka
– 277 dienas, kaimų bibliotekose skaitytojai buvo aptarnaujami 228 dienų per metus.

5.2. TBA
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2017 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka ir filialų vartotojai nesinaudojo Tarptautiniu
skolinimosi šalies viduje.

5.3. RENGINIAI
Žmonėms įdomus tas menas arba ta kultūra, iš kurios gali ką nors sužinoti, kuri skatina
mąstyti, atrasti. Kuo daugiau tokios kultūros mūsų gyvenime bus, tuo gražesnės, turtingesnės ir
protingesnės asmenybės būsime. Organizuojami rajono bibliotekų renginiai turi įtakos žmonėms, kurie
į tai įtraukti. Darnūs renginiai yra būtini ir svarbu, kad jie tęstųsi, atsikartotų, atsinaujintu ir atliktų svarbų
vaidmenį socialiniams, ekonominiams aplinkos reikalavimams ir sukurtų kiek įmanoma daugiau
pozityvių rezultatų.
Biblioteka tai erdvė, kur žmogus gali pabėgti nuo rūpesčių, rutinos ir bent šiek tiek laiko skirti
sau. Ne veltui sakoma, kad kultūra – atgaiva kūnui ir sielai. Laisvalaikio praleidimo būdai - tai kiekvieno
bendruomenės nario pasirinkimo teisė. Todėl pagrindinis laisvalaikio uždavinys socialinėje sistemoje –
užtikrinti tokią laiko praleidimo kokybę, kad formuotųsi kuo įvairiapusiškesnė asmenybė, sugebanti
integruotis į visuomenę. Darniai visuomenės raidai būtinas ne tik ekonominis, socialinis, bet ir kultūrinis
veiklumas bei aktyvumas. Vykstant esminiams pokyčiams visuomenėje, kylant bendram gyvenimo
lygiui, vis labiau jaučiamas kultūrinių, meninių, dvasinių vertybių poreikis.

2017 metais rajono bibliotekos organizavo įvairaus pobūdžio renginius.
Renginių
skaičius
2016m.

Renginių
skaičius
2017m.

RVB

1307

1057

SVB

209

199

PMB

75

69

KBP

1023

789

Biblioteka

Skirtumas

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius

-250

693

364

22105

-4

106

93

5798

-6

40

35

684

-234

547

236
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Jono Lankučio viešosios bibliotekos renginiai ir parodos
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Lietuvoje 2017-ieji paskelbti:
Ievos Simonaitytės metai. Ieva Simonaitytė yra paskutinioji Mažosios Lietuvos metraštininkė, unikali,
talentinga rašytoja, savo kūriniuose vaizdavusi išskirtinius lietuvninkų likimus ir garsinusi Klaipėdos
krašto etnografinį savitumą.
Piliakalnių metai. Piliakalniai ir prie jų esančios gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji
keliai yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios vertybės, ir į tai, kad daugelio jų reikšmė iki šiol
neįsisąmoninta, o apsauga nepakankama.
Tautinio kostiumo metai. Viena iš svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra
regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimas. Tautinis kostiumas, tautos ir valstybės simbolis.
Sporto metai. Sporto naudą žmogui ir visuomenei, siekta skatinti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną.

Svarbios sukaktys:
Pastatyta pirmoji Klaipėdos pilis, įkurta Žemaitijos vyskupija, Vilniuje įkurta pirmoji
spaustuvė, Karaliaučiuje išleista pirmoji lietuviška knyga, nutiesta pirmoji telefono linija Lietuvo je,
1922 metais įvestas litas. Paminėti žymių žmonių, kraštiečių, rašytojų, poetų, meno, kultūros žmonių
nuopelnai. Pristatyti darbai, eksponuotos parodos, organizuoti susitikimai, išleistos ir pristatytos knygos.
2017 metai – tautinio kostiumo metai. Bibliotekininkas – žmogus vedantis savo skaitytoją
per knygą į grožio ir gėrio bei pažinimo pasaulį, ugdydamas skaitymo kultūrą ir pažiūrį į kultūrines ir
dvasines vertybes. Rajono bibliotekų skaitytojai buvo skatinami domėtis ir susipažinti su mūsų krašto
tautiniais rūbais.
2017 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka kvietė rajono žmones ir toliau dalyvauti
transliacijose. Gargždiškiai, miesto svečiai bei visi rajono gyventojai rajono bibliotekose turėjo galimybę
ir toliau stebėti tiesiogines, edukacines transliacijas, paskaitas įvairia tematika.
Per 2017 metus bendradarbiaujant J. Lankučio bibliotekai su Klaipėdos rajono
švietimo

centru ir kitomis

įstaigomis

bei organizacijomis

parengta 18

transliacijų, jas stebėjo virš trijų tūkstančių lankytojų.
Vasario 8 dieną bibliotekoje vyko paskaita - tiesioginė transliacija „Korupcijos apraiškos
visuomenėje ir antikorupciniai veiksmai“. Specialiųjų

tyrimų

tarnybos Klaipėdos valdybos

Korupcijos prevencijos poskyrio vadovas Leonas Barišauskas pristatė korupcijos suvokimo indekso,
korupcijos tyrimo žemėlapio duomenis, Europos komisijos kovos su korupcija ataskaitą ir kt.
Akcentavo, kad reikia būti pilietiškam, informuoti apie nesąžiningus veiksmus atliekančius asmenis,
bendradarbiauti su įvairiomis teisinėmis institucijomis, šviesti vaikus ir jaunimą. Paskaitos metu užvirė
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diskusijos – klausytojai aktyviai uždavinėjo klausimus, dalijosi asmenine patirtimi. Nebūti abejingie ms,
aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime, išsakyti savo mintis garsiai, raštu ragino „Bangos“
laikraščio redaktorė Vilija Butkuvienė. Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos narys, Antikorupcijos
komisijos pirmininkas Aivaras Vasylius teigė, kad informacija apie
blogus darbus turi būti matoma ir girdima – viešumas labai svarbi
priemonė, pažabojant korupciją. Paminėtinos transliacijos, kurios
susilaukė ypatingai didelio susidomėjimo: „Mažosios Lietuvos
reikšmė Lietuvai“, „Nugaros skausmų prevencija senjorams: teorija ir praktika“, „Lėlės paskirtis, vieta,
misija mūsų gyvenime“, „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija ir pagalba“ ši paskaita-transliac ija
organizuota bendradarbiaujant su Gargždų socialiniu centru. Bendradarbiaujant su Nacionaline Martyno
Mažvydo biblioteka transliuota 9 transliacijos rajono bibliotekų lankytojams.
Ievos Simonaitytės metai svarbūs ir minimi ne tik Priekulėje, bet ir visame rajone, ir šalyje.
Diskusija

„Kaip švenčiame rašytojos Ievos Simonaitytės jubiliejinius

metus “. (tiesioginė

transliacija). Į biblioteką susirinkę Klaipėdos rajono kultūros, švietimo,
Savivaldybės administracijos, Tarybos nariai, spaudos, seniūnijų, atstovai
diskutavo,

kaip įtaigiai,

įdomiai,

rašytojos metus. Renginiai,
Agluonėnuose

įteikta

kūrybiškai

skirti rašytojai,

paminėti jubiliejinius
jau prasidėjo sausyje:

I. Simonaitytė s

vardo premija krašto etninės ir sakralinės kultūros saugotojui Helmutui
Lotužiui, Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje atidaryta rašytojos
jubiliejui skirta paroda, Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje vyko
renginys „Kiekvienas iš mūsų turime savąją Ievą Simonaitytę“. I. Simonaitytės memorialinio muzieja us
direktorė Laima Lemežienė organizuoja ekskursijas po muziejų. Šiemet susidomėjimas rašytojos
asmenybe ir kūryba itin aktyvus. Diskusijos moderatorė Diana Ciparienė informavo, kad Klaipėdos
apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka sukūrė elektroninį produktą „Krašto paveldo gidas“.
Prie šio projekto prisijungė Jono Lankučio biblioteka išvykos maršrutas I. Simonaitytės gyvenimo ir
kūrybos keliais. Rašytoja, Gargždų miesto garbės pilietė Edita Barauskienė, „Bangos“ laikraščio
redaktorė Vilija Butkuvienė, Tarybos narys, Gargždų miesto garbės pilietis, rašytojas Albinas Klizas,
asmeniškai pažinojęs Ievą Simonaitytę, siūlė straipsnius apie Mažosios Lietuvos metraštininkę pateikti
ne tik rajoninei, bet ir respublikinei spaudai.
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Vasario mėnesio pradžioje vyko Policijos ataskaitinis susirinkimas. Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje jau antrus metus iš eilės
vyko Klaipėdos rajono policijos komisariato veiklos aptarimas – diskusija, kuri
buvo transliuojama

internetu.

viršininkė Rasa Stasiulaitienė

Klaipėdos

rajono policijos

komisaria to

vietoj įprastų statistinių duomenų pateikimo

pasiūlė gyventojams įsitraukti į diskusiją . Filmuotos medžiagos pagalba pristatė 2016 metų policijos
veiklą, aptarė kriminogeninę situaciją rajone, pasidžiaugė, kad kasmet nusikaltimų skaičius mažėja
ir sulaukiama padėkų ne tik iš rajono gyventojų, bet ir kolegų. Po
veiklos pristatymo pareigūnai leidosi
gyventojais. Į klausimus

į interaktyvią diskusiją su

išsamiai atsakinėjo

Klaipėdos apskrities

vyriausiojo policijos komisariato viršininkas A. Motuzas, Klaipėdos
rajono policijos komisariato viršininkė R. Stasiulaitienė, Viešosios policijos skyriaus viršininkas G.
Radzevičius, Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė D. Pipirienė, vyresnysis specialistas A. Burba,
vyresnioji specialistė R. Jonauskaitė.
Vasario 28 d. visus rajono bendruomenės narius kvietė į popietė “Žemės keleivis”
skirta rašytojo Petro Dirgėlos 70-mečiui. Režisierius, scenaristas, operatorius
Vytautas Damaševičius

pristatė

dokumentinį filmą

apie rašytoją iš ciklo

„Menininkų portretai“. Akademikas Vytautas Martinkus prisiminė su draugu
praleistas valandas redakcijoje, Rašytojų
sąjungos susitikimuose, ilgus pokalbius,
diskusijas.
reikšmingiausią

P. Dirgėlos

Lankutytė-Dautartienė

Papasakojo
kūrinį

Petrą Dirgėlą

istoriją

apie

– „Karalystė“. Marija
apibūdino

kaip itin

kruopštų, pilietišką žmogų, kuris kėlė sau aukštus tikslus,
kuriam rūpėjo kodėl, ką mes veikiame šioje žemėje. Į klausytojus gražia žemaitiška kalba kreipėsi Dalia
Juodkaitė-Dirgėlienė. Petro Dirgėlos našlė padovanojo bibliotekai rašomąją mašinėlę, juostą, kurią gavo
tapęs pirmuoju S. Daukanto literatūrinės premijos laureatu ir knygą „Minijos žemė“ su autografu.
Renginyje dalyvavo ir būrelis endriejaviškių. Rašytojas A. Žemgulis

prisiminė kaip

bendravo su Petru Dirgėla, jo įsimintinas kalbas. B. Ežerskienė, Petro Dirgėlos tėvų kaimynė, malonia i
nustebino Dalią Dirgėlienę įteikdama savo keptą duoną, kurią taip mėgo jos vyras Petras. Endriejavo
seniūnė L. Šunokienė tikino, kad Petro Dirgėlos atminimą jie brangina ir saugo.
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Knygnešio diena Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir Endriejavo filia le
paminėta kovo 16 d., pristatant knygą apie kraštietį, „žemaitį nuo Endriejavo “,
“gražaus žodžio meisterį“, iškilų politikos, visuomenės veikėją, ateitininką,
spaudos darbuotoją, diplomatą,

nuolatinį Lietuvos delegatą prie Tautų

sąjungos – Eduardą Turauską.
Apie savo dėdę – Eduardą Turauską lietuviškai, su elegantišku prancūzišk u
akcentu papasakojo dukterėčia Karolina Masiulytė-Paliulienė. Ji prisiminė, kad
dirbančio dėdės šiukštu negalima buvo trukdyti, kad buvo šeimos žmogus – be galo mylėjo savo žmoną;
savo vaikų neturėjo, tad rūpinosi, globojo savo mažuosius giminaičius. Dėdė Eduardas ir jo žmona Elena
padėjo jai, dar visai mažutei, pasiruošti Pirmajai Komunijai.
Renginio moderatorė Informacinio skyriaus vedėja Živilė Markutė-Armalienė papasakojo,
kad ponia Karolina yra žymiojo knygnešio ir knygininko Juozo Masiulio dukterėčia, kuri po
Nepriklausomybės sugrąžinimo tapo knygyno paveldėtoja. Ji taip pat tęsia dėdės Eduardo Turausko
darbus – užsiima kultūrine, šviečiamąja frankofoniška veikla –
tiesia tiltus tarp Lietuvos ir Prancūzijos. Už tai šiemet jai buvo
suteiktas aukščiausias Prancūzijos Garbės legiono ordinas ir
ordino kavalieriaus „Chevalier de la legion d'honneur“ vardas.
Knygos autorė – istorikė, muziejininkė, rašytoja (parašė 20
knygų), Joana Viga Čiplytė įtaigiai apibendrino knygos turinį, išskyrė įdomesnius E. Turausko
gyvenimo, darbo faktus, pasidalijo istorijomis, kaip jai sekėsi rašyti, rinkti informaciją ir pasidžiaugė,
kad dokumentai, kuriuos išsaugojo E. Turauskas ir jo žmona Elena, iš JAV sugrįžo į Lietuvą.
Balandžio 25 d. J. Lankučio bibliotekos skaitykloje vyko Remigijaus Riekašiaus knygos
„Gargždai. Futbolas. Banga“ pristaymas.
miestas.

Gargždai – futbolo

Net tas, kuris nenutuokia kurioje vietoje yra Gargždai,

dažniausiai yra girdėjęs šūkį „Kas laimės, kas laimės? Gargždų
„Banga““ Knygos pristatymas įrodė, kad futbolas mūsų mieste turi
gilias tradicijas ir yra mėgiamas miestelėnų ir svečių. Knygos autorius
papasakojo, kad knygą parašė per labai trumpą laiką – per pusę metų ir ji skirta futbolo klubo „Banga“
50 metų jubiliejinei sukakčiai pažymėti. Pasidalijo prisiminimais, kaip rinko informaciją, papasakojo
kaip atsirado pavadinimas „Banga“, kas sugalvojo šūkį, linksmų nutikimų iš futbolininkų gyvenimo,
pasidžiaugė fanais, kurie komandą lydi į visas rungtynes.
Nacionalinė bibliotekų savaitė balandžio 24-30d. #tuesibiblioteka. Tu esi biblioteka. Tu
gali ją keisti. Kurkime biblioteką kartu. Skelbiame nuotraukų konkursą „Aš+knyga+šypsena“.
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17-ąją Nacionalinę Lietuvos

bibliotekų savaitę Klaipėdos

rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka pradėjo
parodos

„Aš+knyga+šypsena“

apdovanojimais.

pristatymu

ir

laimėto jų

Nuotraukas buvo galima apžiūrėti ir už jas

balsuoti bibliotekos facebook puslapyje - https://www.facebook.com/J.LankucioVB/. Jų buvo net 100!
Fotografijų sulaukėme ne tik iš Klaipėdos rajono bibliotekų darbuotojų ir skaitytojų, bet
ir Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Sėlynės filialo bei Pasvalio M.
Katiliškio viešosios bibliotekos bibliobuso bibliotekininkių. Internautų balsai nukeliavo į Venckų filia lą
– nominacijoje „Socialinių tinklų simpatija“ nugalėjo Ingridos
Antužytės
garsiai“.

nuotrauka

„Venckų bibliotekoje

Vanesa skaito

Garbi ir gausi komisija nusprendė, kad nominac ija

„Realistiškiausia nuotrauka“ atitenka Agluonėnų filialo bibliotekininkei Erikai Ramanauskienei už
fotografiją „Tomas, Aurimas ir Evaldas neria į fantazijos pasaulį“. „Šmaikščiausia nuotrauka“ –
„Paskutinės Morės valandos Girininkų bibliotekoje“ atiteko Janinai Montrimaitei, „Emocingiaus ia
nuotrauka“
Nominacija

–

„Koks

aukštas

knygų

bokštas!“-

Živilei

Markutei-Armaliene i,

„Iškalbingiausia nuotrauka“- „Skaitytojai Rūtai sunku paleisti iš rankų tai, kas teikia

didžiulį malonumą“ iškeliavo į Priekulės miesto biblioteką, o „Produktyviausia bibliotekininke “
paskelbta Lapių filialo bibliotekininkė Ona Žitkienė.
Balandžio 27 d., Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu, balandžio 27 d., Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje liejosi eilės lietuvių ir vokiečių kalbomis. Vyko Danielės d‘Erceville
poezijos knygos „Išausiu raštą“ - „Ich webe ein Muster“ sutiktuvės. Ši knyga yra sudaryta iš penkių
knygų ir atrinkti eilėraščiai išversti į vokiečių kalbą.
Melodingas

autorės balsas,

Gargždų

muzikos

mokyklos

kanklininkių ansamblio (mokytojos Danguolė Liutikienė ir
Jūratė Jatulienė, akomponiatorė Loreta Vežulka) muzika tiesiog
užbūrė klausytojus. „Eglės“ leidyklos, kurioje išleista knyga,
vadovas Antanas Stanevičius nė kiek neabejoja, kad Danielė d‘Erceville sukurta poezijai. Už tai, kad
knyga išleista net dvejomis - lietuvių ir vokiečių kalbomis, reikia dėkoti ilgametei poetės draugystei su
išeiviu iš Mažosios Lietuvos kunigu Alfredu Franckaičiu. Tai jis, atsiųstus pirmuosius Danielės
eilėraščius išvertė į vokiečių kalbą ir ragino nesustoti kurti. Autorė perskaitė ir keletą kunigo laiškų,
kuriuose matyti, kad šiuos du kūrybingus, jautrius žmones siejo stipri draugystė, meilė poezijai, kalbai.
Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė pristatydama autorę ir jos knygą klausytoja ms
prasitarė, kad šis susitikimas įdomus ir kitoks – čia pasaulis atsivers net dviem kalbomis. Eilėraščius iš
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knygos lietuviškai skaitė pati autorė, Diana Ciparienė, Živilė Markutė-Armalienė, o gražia, melodinga
(taip, taip, melodinga) vokiečių kalba poeziją skaitė Klaipėdos Ievos Simonaitytės bibliotekos Vokiškų
leidinių bibliotekos vedėja Arina Jackutė.
Gegužės 9 d. vyko renginys, skirtas Europos dienai paminėti „mES Esame kartu“. Šventės
dalyvius ir svečius viliojo „Euro jomarkas“ – mugė. Po iškilmingo šventės atidarymo, nuskambėjus
Lietuvos ir Europos sąjungos himnams, visus susirinkusius pasveikino
Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas, mero
pavaduotoja Violeta Riaukienė, Administracijos direktorius Sigitas
Karbauskas, tarybos narys Albinas Klizas. „Mes turime išmokti gyventi
ir dirbti europietiškai. Bendrauti ir bendradarbiauti. Nepamiršti, kad esame lietuviai, puoselėti savo
kultūrą“ – tokie žodžiai, linkėjimai skambėjo iš savivaldybės atstovų lūpų.
Ilgų gyvavimo metų, taikos linkėjo KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės, Gargždų
302-osios lengvosios pėstininkų kuopos vadas vyr. ltn. Gintautas Razma ir kvietė paskanauti kareiviška
koše, pašaudyti tire, susipažinti su kareiviška amunicija.
„Mes esame kartu“ - bendraukime, mokykimės, dalinkimės, keliaukime, būkime Lietuvos
ambasadoriais kitose šalyse“ – tokiais žodžiais
pasveikino

šventės

organizatorė,

bibliotekos

susirinkus ius
direktoriaus

pavaduotoja Diana Ciparienė ir pakvietė į koncertą. Šventės svečius
linksmino Gargždų miesto ugdymo įstaigų dainorėliai ir šokėjai,
moterų vokalinis ansamblis „Elegija“, linijinių šokių kolektyvas „Gargždė“.
Gegužės 24 d. J. Lankučio viešosios bibliotekos konferencijos salėje vyko knygos
„Medžiotojų klubas „Dauparai“ pristatymas. Medžiotojų klubas
„Dauparai“ 25-erių metų sukakties proga išleido knygą, kurioje
sugulė medžiotojų prisiminimai, gausiai iliustruoti nuotraukomis. Jos
sumanytojų nuomone, tai bus vertingas leidinys ateities kartoms.
Pasak renginio

vedėjos, J. Lankučio

bibliotekos

direktoria us

pavaduotojos Dianos Ciparienės, tai netradicinė knyga, kurių Lietuvoje nedaug
išleista.

„Joje medžiotojų

prisiminimuose,

iliustruota

klubo

„Dauparai“

fotografijomis.

istorija,
Klubo

pateikta jo narių

pirmininkas

Donatas

Kugelevičius neslėpė džiaugsmo, ją laikydamas rankose. „Metraštį rašiau nuo
būrelio įsikūrimo – tiek medžiagos, nuotraukų susikaupė“, – kalbėjo jis. Daug
įvairių faktų savo prisiminimuose pateikė garbės medžiotojai Vladas Dromantas
ir Juozas Grikšas, bei kiti. Leidinio sudarytojas Jonas Kniukšta, tautodailininka s
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ir medžiotojas, prisipažino, jog tai nelengva užduotis jam buvusi. Dizaineriui- maketuotojui Algimantui
Kalvaičiui irgi reikėjo pastangų sudėlioti įvairiapusę medžiagą apie medžiotojų nuotykius ir įspūdžius,
gamtosauginę klubo veiklą. Knygos pristatymą pagyvino muzikiniai intarpai – Gargždų muzikos
mokyklos moksleiviai pučiamaisiais instrumentais atliko klasikinius kūrinius. „Medžioklė – didikų
užsiėmimas“, – linksmai ištarė jų vadovas Bronius Vaičius.
Birželio 1 dieną Socialinę-meninę akciją „Muzika tamsoje“, organizavo ir pristatė
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka. Tai - dovana Gargždų miestui 764-ojo
gimtadienio proga. Muzika, kurios gali klausytis, muzika, kurios
negali matyti“. Dalyviams buvo užrištos akys ir jie pasinėrė į
paslaptingą

tamsos pasaulį,

mėgavosi muzika,

klausėsi eilių,

ištraukos iš A. de Sent-Egziupery knygos „Mažasis princas“...
Žiūrovams šiltų, teigiamų emocijų suteikė Klaipėdos neįgaliųjų
meninės raiškos studijos „Guboja“ mažieji talentai ir jų vadovai: Vaida Butautaitė, Karolina Mauliūtė ir
Albertas Burba. Koncertavo studijos draugai: Lietuvos talentų prizininkas Emilis Korickij, Kornelija
Čekaitė, Deividas Mankevičius.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojai - nuolatiniai Gargždų miesto šventės
dalyviai. Šiemet taip pat dalyvavo 764-ojo miesto gimtadienio „4 vandenų kraštas – kultūros švyturys “
eitynėse, kvietė miestelėnus ir svečius užsukti į Europos vartotojų
centro

informacinę

palapinę

konsultuotis,

stebėjo

inauguraciją ir Gargždų miesto garbės piliečio

mero

- ilgame č io

Gargždų muzikos mokyklos direktoriaus Vidučio Petro Normanto
apdovanojimo ceremoniją, mėgavomės koncertu.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų skaitytoja i
aktyviai įsijungė į „Vasaros skaitymo iššūkio“ varžytuves. Skaitytojai turėjo įveikti 10 su knygų
skaitymu susijusių užduočių. Jos – pačios įvairiausios: perskaityti
knygą, kurios veiksmas vyksta egzotinėse šalyse, kurios pavadinime
yra skaičius, kuri buvo uždrausta kitoje šalyje, pagal kurią sukurtas
filmas

ir pan. Perskaičius

pasirinktą

knygą, reikėjo užpild yti

lankstinuką, kurio įrašus bibliotekininkė patvirtindavo lipduku, o informaciją įkeldavo į bendrą duomenų
bazę.
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Rugsėjo 8 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje

vyko

baigiamasis „Skaitymo iššūkio“ renginys, kurio metu buvo paskelbti projekto
rezultatai ir įteiktos padėkos aktyviausioms bibliotekoms. Lietuvoje iššūkio
varžytuvėse dalyvavo 66 bibliotekos ir jų filialai. Mūsų – Jono Lankučio viešoji
tarp Klaipėdos apskrities bibliotekų

biblioteka

užėmė 1 VIETĄ! Įdomioji

statistika: dalyvavo net 92 skaitytojai, kurie perskaitė 709 knygas! Pačiai vyriaus ia i
varžytuvių dalyvei – 86 metai, jauniausiam – 7 metai, vienai dalyvei teprireikė vos kelių savaičių, kad
įveiktų visas užduotis. Diplomais apdovanoti visi iššūkį įveikę skaitytojai, o penkiems aktyviausie ms
atiteko ir prizai. Akcijos prizininkai Albina Karalienė, Aironas Jucius, Inga Radzevičienė, Rimantė
Butkutė ir Klaudija Janevičė apdovanoti „Skaitymo iššūkio“ kuprinėmis ir skaitymo pagalvėlėmis.
Šiemet tradiciniai „Vasaros skaitymai“, skirti Mažosios Lietuvos metraštininkės Ievos
Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms paminėti, vyko Agluonėnuose. Etnografinės sodybos
klojimo teatre susirinko gausus būrys žodžio kūrėjų ir mylėtojų – virš 80. Tad ir renginys, turėjęs užtrukti
keletą valandų išsitęsė iki... Bet laikas neprailgo – visi mėgavos i
buvimu kartu, klausėsi vieni kitų kūrybos, grojo, dainavo ir net
šoko! Renginys prasidėjo nuo linkėjimų ir aplodismentų –
jubiliejinių

gimtadienių

proga buvo pasveikinti Klaipėdos

rajono literatai Diana Juščienė, Antanas Žemgulis ir Aida
Vyšniauskienė.

Sveikinimo

žodžius tarė Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija

Butkuvienė, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos valdybos narys, Lietuvos menų ir mokslų
asociacijos „Vydūno šviesa“ atstovas Vilimantas Zablockis. Ilgametis dalyvis, rašytojas, Klaipėdos
rajono tarybos narys Albinas Klizas dėkojo Jono Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojams už
puoselėjamą gražią tradiciją, linkėjo suburti kuo daugiau kuriančių žmonių. Charizmatiškoji susibūrimo
vedėja - direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė niekam neleido liūdėti:
nuotaikingai pristatinėjo

ir vieną po kito scenon kvietė susirinkus ius.

Gargždiškis poetas ir literatų klubo „Potekstė“ pirmininkas Egidijus Žiedas
kartu su vedančiąja

perskaitė ištrauką

iš savo elegijos,

skirtos Ievai

Simonaitytei. Savo kūryba dalijosi Plungės literatų klubo „Vingiorykš tė “,
Rietavo

„Mūza“,

Kretingos

„Trijų

mūzų

blyksniai“,

Klaipėdos rajono

„Potekstė“, Šilalės „Versmė“, Klaipėdos miesto, Kelmės literatai. Skuodo literatų klubas „Nojus“ –
nuolatiniai skaitymų dalyviai, tačiau šiemet, anot žemaitiška sodria kalba prabilusios klubo pirminink ės
Dalios Zabitienės, į Agluonėnus suvažiavo naujausi, „šviežiausi“ klubo nariai. Pirmąkart dalyvavo ir
linksmieji,

muzikalieji tauragiškiai. Kiekvienam dalyvavusiam buvo įsegtas specialus „Vasaros
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skaitymų“ ženkliukas, įteiktas skirtukas, skirtas Ievos Simonaitytėms metams paminėti ir padėkos raštas.
Viena iš organizatorių, Jono Lankučio viešosios bibliotekos Aptarnavimo skyriaus vedėja Marytė
Jacikienė, papasakojo, kad „Vasaros skaitymų“ sumanytojas – šviesios atminties kultūros darbuotojas
Vytautas Rimavičius. Literatų sambūris vyksta daugiau kaip 10 metų ir kasmet sulaukia vis daugiau
kuriančių žmonių. Renginyje liejosi ne tik žodžiai, bet ir dainos. Linksmą, jaukią nuotaiką kūrė save
kiemo dainiumi vadinantis muzikantas Arūnas Birbalas. O kokie dainingi, teatrališki buvo tauragišk ių
ir plungiškių literatų pasirodymai!
Rugsėjo 15 dieną Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su Gargždų
miesto garbės piliete, Rygos lietuvių vidurinės mokyklos įkūrėja, kraštiete Aldona Gedvilaite Treija. Laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė negailėjo šiltų žodžių susitikimo dalyvei:
susirinkusiems priminė, kad jos dėka Rygoje buvo įkurta lietuvių mokykla, suburtas puikus mokytojų
kolektyvas, joje puikiai dera ir lietuvių, ir latvių kalbos. Redaktorė džiaugėsi, kad kiekvienas, apsilankęs
Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje, sutinkamas itin svetingai, mokykloje vyrauja pagarba žmogui.
Aldona Gedvilaitė-Treija ne tik puiki pedagogė ir mokyklų vadovė, bet labai nuoširdus ir kūrybiškas
žmogus. Susitikimo metu kraštietė prisiminė savo vaikystę, praleistą gimtuosiuose Gargžduose, prie
Minijos upės, mokslo metus, pažintį su vyru ir „nutekėjimą“ bei gyvenimą kaimyninėje šalyje –
Latvijoje. A. Gedvilaitės-Treija – poetė, kaip pati sakė, nors daugiau kalba ir bendrauja latvių kalba,
tačiau kuria išskirtinai tik gimtąja – lietuvių, nes tai jos širdies kalba. Savo kūrybą skaitė ir pati autorė,
ir „Vaivorykštės“ gimnazijos lituanistė Rasa Rusteikienė.
Susirinkusieji mėgavosi Rygos lietuvių vidurinės mokyklos ansamblio „Labirintai“ koncertu
„Sugrįžimai“, dainos skambėjo ir lietuvių, ir latvių kalbomis. Įdomu tai, kad ansamblyje dainuoja buvusi
gargždiškė, susitikimo iniciatorė Vaida Raziūnienė ir
dabartinė mokyklos direktorė Jolanta Nagle. Klaipėdos
rajono

savivaldybės

Riaukienė

savivaldybės

mero

pavaduotoja

Violeta

vardu dėkojo atvykusie ms

svečiams, o Gargždų miesto garbės pilietei Aldona
Gedvilaite-Treija

įteikė padėkos raštą už ilgame tį

lietuvybės, tautinių tradicijų puoselėjimą, bendruomeniškumą, pilietiškumo ugdymą, nuoširdų darbą.
Kraštietę sveikinimais ir gėlėmis apipylė ir gausus būrys atėjusių: „Minijos" progimnazijos direktorius
A. Jacikas, Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorius J. Gutauskas, direktoriaus pavaduotoja D.
Ciparienė, artimieji, klasiokė Reginutė.
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Rugsėjo 28 dieną bibliotekoje vyko renginys „Keli žvilgsniai į Ievos Simonaitytės
kūrybą“. Miestelėnus ir svečius sukvietė Klaipėdos universiteto dėstytojai. Renginio sumanytoja ir
vedėja prof. Roma Bončkutė pristatė programos dalyvius, Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė
Yrma Antanaitytė skaitydama paskaitą „Iš praeities į šiandieną: tapatumo problema Ievos Simonaitytės
kūryboje“ pažėrė daug žinomų ir negirdėtų faktų apie I. Simonaitytė s
asmenybę, jos gyvenimą, kūrybą.
Ieva Simonaitytė pristatoma kaip Mažosios Lietuvos metraštinink ė,
tačiau, anot pranešėjos, rašytojos kūriniai yra ne tik apie šio krašto
likimą.

Jie bendražmogiški: apie žmogaus stiprybę, užsispyr imą

gyventi ir išlikti. Ieva Simonaitytė buvo nelengvo būdo, reikli, pikta, uždara, savito humoro jausmo
moteris, mokėjusi pasišaipyti ne tik iš kitų, bet ir iš savęs, be galo mylėjusi savo krašto žmones ir rožes.
Lektorius R. Skunčikas jausmingai ir įtaigiai skaitė ištraukas iš rašytojos kūrinių ir lietuvių poetų eiles.
Klausytojų ausis malonino dainininkės G. Zeicaitės atliekamos giesmės, širdis virpino I. Mikalonio
(birbynė) ir V. Narmontės (kanklės) atliekama muzika.
2017 metų spalio mėnuo ypatingai gausus renginiais rajono žmonėms. Spalio 5-7 dienomis
Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje rengiama 5-oji Klaipėdos „Knygų Mugė 2017“. Klaipėdos knygų mugės organizatoriai - Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka
bei Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija (LiMViLA). Spalio 6 d. 15 val. kraštietės Elenos
Skaudvilaitės poezijos knygos „ŽODŽIŲ DŪZGESYS“ pristatymas. Dalyvavo poetė, literatūrolo gas
Marijus Šidlauskas, mokytojos Margarita Sūdžienė, Nijolė Gečienė, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešosios bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas. Renginį vedė Diana Ciparienė.
Spalio 19 d. pavakarę vyko literatūrinė popietė „Suradę laiko knygai ir kūrybai“(rajono
literatų kūryba). Renginio metu buvo pristatyta rajono literatų 2017 m. kūrybos kraitė: D. Trijonytės Jusčienės „Vilties saulė“, E. Skaudvilaitės „Žodžių dūzgesys“, A. Klizo „Pušis ir ąžuolas saugo senojo
kaimo atmintį“, E. Žiedo „Rasa, Sara ir kiti“. Renginį pagyvino Gargždų
muzikos mokyklos auklėtinių trimitu ir trombonu atliekami klasikinia i
ir šiuolaikiniai kūriniai, kuriuos pristatė mokytojas Bronius Vaičius,
moksleiviams

akomponavo

Gitana

Masiulienė.

Gražių

žodžių,

įkvepiančių sveikinimų negailėjo Klaipėdos rajono savivaldybės vicemerė Rūta Cirtautaitė, laikraščio
„Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė, poetas, metafizikos mokslų daktaras, Lietuvos menų ir mokslo
asociacijos „Vydūno šviesa“ įkūrėjas Vilimantas Zablockis, vakaro moderatorė bibliotekos direktoria us
pavaduotoja Diana Ciparienė ir kt.
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Spalio 26 dieną bibliotekoje vyko susitikimas su lietuviškuoju Šerloku Holmsu - VDU
profesoriumi Liudu Mažyliu. Sausakimšoje salėje susirinkus ie ji
įdėmiai klausėsi Vasario 16-osios akto originalą lietuvių kalba Berlyne
atradusio charizmatiškojo

profesoriaus pasakojimų: kodėl sumąstė

ieškoti, kur ir kaip ieškojo, ką įdomaus pastebėjo... Susitikimo pabaigoje
profesorius išsamiai atsakinėjo į gausius susirinkusiųjų klausimus ir kantriai pozavo bei dalijo
autografus.
Lapkričio 9-ąją bibliotekoje vyko tradicinis renginys „Proza skaitoma rudenį“, skirtas
kraštiečiui rašytojui Antanui Ramonui atminti. Prozininkai ir bibliotekos
darbuotojai aplankė Kurmių kaimą - rašytojo gimtinę, prie paminklinio
akmens

padėjo

gėlių,

uždegė

atminimo

žvakutes.

Pirmiausia gera proza mėgavosi Veiviržėnų bibliotekos lankytojai, vėliau
gražaus

meninio

žodžio

klausėsi

Jono

Lankučio

viešosios

bibliotekos

skaitytoja i.

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Juozas Šikšnelis priminė, kad proza
skaitoma ištisus metus, bet rudenį, kai daugiau tamsos, norisi skaityti daugiau. Klausytojams perskaitė
ištrauką

iš

straipsnio,

skirto

kraštiečiui,

puikiam

ir

svarbiam

rašytojui

A.

Ramonui.

Žurnalo „Metai“ redaktorius Antanas Šimkus pristatė paskutinį žurnalo numerį, kuriame daug poezijos,
įdomių straipsnių, įžvalgų apie V. Krėvės, I. Simonaitytės kūrybą... Papasakojo, kad būtent A. Ramonas
sumanė buvusį žurnalo pavadinimą „Pergalė“ pakeisti į „Metai“.

Renginyje dalyvavęs A. Ramono

brolis Regimantas Ramonas - Biržų savivaldybė s
tarybos narys ir buvęs meras, dėkojo susirinkusiems už
brolio atminimo pagerbimą. Poetė, prozininkė, „Metų“
žurnalo

prozos skyriaus

redaktorė Laura Sintija

Černiauskaitė skaitė ištrauką iš būsimo romano, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja,
poetė, prozininkė - ištraukas iš A. Ramono kūrybos ir savo romano „Maranta“. Su savo kūryba
supažindino klaipėdiškiai rašytojai Vytautas Čepas ir Mindaugas Milinis.
Lapkrityje vėl paminėta ir prisiminta I. Simonaitytė. Lapkričio 11-ąją bibliotekoje svečiavos i
Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytė s
bibliotekos

„Ėvikės

skaitytojų

teatrėlis“.

Susirinkusieji stebėjo Vytauto Kaltenio pjesę „Ir
lazdą jau padėjau...“ skirtą Ievai Simonaityte i
atminti. Režisierius Sigutis Jačėnas. Pjesę skaitė Skaistė Kavaliauskienė, Jūratė Sučylaitė, Rimantė
Vasiljeva, Vytas Maneikis.
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Du lietingus lapkričio vakarus Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir Dovilų filiale vyko
susitikimai su kraštiete, meile ir aistra alsuojančių romanų autore Donata Konteniene . Kūrybinga
ir impozantiška moteris jau išleido tris romanus: „Septynetas“, „Septynetas. Amžinai tavo“, „Barakuda“,
tačiau rašytojai šis pristatymas – dar tik trečiasis. Kiti du knygų sutikimai vyko
Dovilų bibliotekoje.

Susirinkusieji sužinojo,

kad kraštietė kurti pradėjo iš

nuobodulio ir paskatinta vyro, kuris į nusiskundimus, kad nebeturi ką skaityti,
pasiūlė pačiai parašyti. Geriausia kurti - vėlais vakarais, naktimis ir tik šaltuoju
metų laiku. Pirmiausia gimsta kūrinio pavadinimas, tiesa, jo ant popierius lapo
neužrašo - lieka didesnė laisvė kurti. Sunkesnis darbas – sugalvoti veikėjams
vardus. Štai vienai knygos „Septynetas“ veikėjų – Gabrielei Keinatei vardą
„atidavė“ jos tikra draugė, tačiau daugiau sąsajų su jos ar artimųjų gyvenimu kūriniuose ieškoti neverta.
Paklausta, ar yra pabuvojusi visose knygose aprašytose vietovėse, romanų autorė tik nusijuokė ir
patikino, kad tikrai ne - tiesiog itin preciziškai rinko informaciją: ieškojo knygose, internete.
Prisipažino, kad būtų smagu pasivaikščioti knygoje „Septynetas“ aprašytomis Italijos vietomis.
Klausytojai smalsavo, ar sulauks paskutinės knygos
„Barakuda“ tęsinio, rašytoja atsakė, kad antros dalies
tikrai nekurs, nes šiuo metu jos mintis jau užvaldžiusi kita
meilės istorija. Kuklioji Donata– jau trijų knygų autorė,
tačiau, kaip pati teigia, su „rašytojos statusu dar nesusigyvenusi“, rašymas jai - malonus hobis. Kūrėja
prisipažino, kad nerašyti ji nebegali - „taip ir knieti visas galvoje knibždančias mintis užrašyti“. Rašytoja
su skaitytojais pasidalino

savo emocijomis,

kurios užplūsta išgirdus

šeimos narių nuomonę,

skaitant atsiliepimus apie knygas, laukiant leidyklos sprendimo. Pasidžiaugė, kad knygos leidėjai ir
redaktoriai paisė jos nuomonės, kūrinių itin nekoregavo, o skaitytojų komentarai skatina ir toliau kurti.
Lapkričio 23 d. J. Lankučio viešosios bibliotekos renginių salėje vyko renginys, skirtas
Lietuvos

kariuomenės

dienai

paminėti.

Dalyvavo:

žurnalista s,

redaktorius, leidėjas, knygų apie karą, karybą ir ne tik autorius - Mindaugas
Milinis, Apsaugos šaulių kuopos vadas - ats. srž. mjr. Arūnas Birbalas, LK
KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės Gargždų 302 pėstinink ų
kuopos kariai. Smagi ir nuotaikingai kariška popietė vyko bibliotekos lankytojams.
Didelio susidomėjimo susilaukė tiesioginė transliacija-paskaita vykusi lapkričio 29 dieną
„Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija ir pagalba“. Gargždų socialinių paslaugų centro direktorė
Viktorija Lygnugarienė papasakojo, kad šis susitikimas prisideda prie tarptautinės socialinės akcijos „16
dienų be smurto“, padėkojo Klaipėdos rajono savivaldybei už finansuotą projektą ir galimybę surengti

44

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ne tik šį, bet ir daugelį kitų susitikimų, pristatė pranešėjus specialistus, kurie susiduria su smurtą artimoj aplinkoj patyrusia is
žmonėmis. Apie prevenciją ir pagalbą nukentėjusiesiems kalbėjo
Gargždų socialinių paslaugų centro Krizių centro socialinė
darbuotoja Jurgita Rudgalvytė, Kretingos moterų informacijos ir
mokymo centro direktorė Jurgita.
Gruodžio 9 dieną Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka, puoselėdama
Klaipėdos r. Dauparų kultūros namuose užgimusią skaitovų švenčių tradiciją, miestelėnus ir svečius
sukvietė į Klaipėdos apskrities meninio skaitymo šventę „Diemedis“. Šio renginio sumanytojos :
šventės iniciatorė Danutė Galminienė, Kretingos kultūros centro archyvo vedėja Diana Žukauskaitė ir
Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė. Šventės ištakos – 2001
m. vasaris. Tuometinė Dauparų kultūros namų direktorė Danutė Galminienė
Dauparų kultūros namuose surengė Klaipėdos rajono skaitovų šventę. Po penkerių metų kilo
mintis šį renginį padaryti visos Klaipėdos apskrities skaitovų švente. Iš pradžių prisijungė Kretingos
rajonas, vėliau dalyviai sugužėdavo iš Palangos, Skuodo, Klaipėdos. Švenčių metu dalyvius ir žiūrovus
džiugino meninio žodžio, muzikos profesionalai. 2007 metais šventė pavadinta „Diemedžiu“. Kodėl
„Diemedis“ ir pati renginio sumanytoja Danutė Galminienė pasakyti negalėjo: „gal todėl, kad šventės
būdavo tokios tyros, pakylėtos Žodžio, šventos, tiesiog buvimas po Dievo medžiu ...“. Nuo 2008 metų
„Diemedis“ tapo keliaujančiu: vienais

metais jis vykdavo

Klaipėdos rajone, kitais – Kretingos kultūros centre. Nuo 2014
metų meninio skaitymo šventės vykdavo tik Kretingos kultūros
centre. Šiemet

atkaklioji

ir charizmatiškoji

J. Lankučio

viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė
sugrąžino „Diemedį“ į Klaipėdos rajoną ir bibliotekoje surengė
tikrą meninio žodžio mylėtojų šventę. Jai pavyko įgyvendinti
savo planą, dėkojo šventės sumanytojai D. Galminienei, „Diemedžio“ puoselėtojai Kretingos kultūros
centro darbuotojai Dianai Žukauskaitei, visiems dalyvia ms, atsiliepusiems į kvietimą.
2017 metų „Diemedis“ buvo skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti. Renginio
metu skambėjo lietuvių (I. Simonaitytės, J. Erlicko, K. Binkio, G. Pociutės, J. Baltrukonytės, J.
Marcinkevičiaus ir kt.), užsienio autorių (B. Ferero, Š. Bodlero, A. de Sent Egziuperi) ir pačių dalyvių
kūrybos tekstai Skaitovai - A. Zubienė, D. Lekniuvienė, D. Pauliuvienė, P. Žvinklys, V. Lukauskie nė
susirinkusiems išsakė savo kūrybines mintis. Kūriniai buvo skaitomi ir lietuvių, ir žemaičių kalba.
Įvairaus amžiaus šventės dalyviai - ne tik gargždiškiai, skaitovų atvyko iš Priekulės, Dauparų, Vėžaičių,
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Kulių (Plungės raj.), Kretingos, Skuodo. Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redaktorė Dalia
Zabitienė žemaitiškai visiems padėkojo ir paagitavo visus kuriančius, skaitančius žemaičių kalba
sudalyvauti
pasiūlė

Žemaitiškų
žemaitiškų

skaitymų
tekstų

konkurse

paieškoti

(Žemaitijos
internetiniame

regiono

ture).

puslapyje

Jei patys

nekuria,

www.zemaiciukalba. lt.

Pasimėgavus meniniu žodžiu, renginio koordinatorė D. Ciparienė įteikė Jono Lankučio viešosios
bibliotekos direktoriaus Juozo Gutausko pasirašytas padėkas, dovanas.
Septintą kartą vykstančios „Knygų Kalėdos“ šalies žmones 2017 metais kvietė per šventinį
sezoną aplankyti tą biblioteką, kurią vadiname savo biblioteka – arčiausiai esančia, mėgstamiaus ia,
dažniausiai lankoma, o gal dar neatrasta – ir padovanoti jai gerų, naujų knygų. Prezidentės inicijuo ta
akcija įgyvendinama

kartu su Lietuvos

bibliotekininkų

draugija,

Lietuvos

leidėjų

asociacija,

Spaustuvininkų asociacija, Mažų ir vidutinių leidėjų asociacija, Rašytojų sąjungos leidykla, Lietuvos
nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Ugdymo plėtotės centru, VšĮ „Laikas skaityti“, knygyna is,
leidyklomis, interneto prekybos portalais, prekybos centrais, nacionaliniu transliuotoju LRT, „Knygos
per Penki TV“, naujienų portalu „15min.lt“.
Skaitytojus ir knygos bičiulius telkiančios „Knygų Kalėdos“ šiemet vėl kvietė dovanoti
naujų knygų bibliotekai. Savo biblioteką turime mes visi. Juk biblioteka – tai bendruomenė. Klaipėdos
rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka kartu su padaliniais taip pat kvietė prisidėti prie
gerumo akcijos. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka ir jos filialai skaitytojus
kvietė prisidėti prie septintą kartą Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuoja mos
akcijos „Knygų Kalėdos“. Reikšminga, jog šį kartą Klaipėdos rajono gyventojų indėlis yra rekordinis,
nes bibliotekai ir jos padaliniams padovanotos net 883 knygos. Tai žymiai daugiau nei ankstesnia is
metais. Knygų taip pat dovanojo ne tik bibliotekos skaitytojai, bet ir verslo įmonės bei organizacijos.
Džiaugsmingos akimirkos iš akcijos „Knygų Kalėdos“.
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Jono Lankučio viešosios bibliotekos padalinių renginiai ir parodos
Šiandien bibliotekos – tai ne tik pastatai ar lentynos su knygomis. Tai laisvė rasti
informaciją kur ir kada bebūtum, tai galimybė prieiti prie milžiniškų mokslinės informacijos duomenų
saugyklų, prie unikalių skaitmeninio kultūros paveldo archyvų. Tai fizinė ir virtuali aplinka mokymuis i,
kūrybinei ir socialinei asmenybės raiškai.
Bibliotekoje atsiveria knygų, žinių, informacijos ir kultūros pasaulis, sukurtas skirtingų
pažiūrų, tautybių, lyčių ir išsilavinimo žmonių. Biblioteka įkvepia bendrauti, ieškoti, kurti. Biblioteka –
daugiafunkcinė erdvė, kur saugomos senos ir kuriamos naujos istorijos, kur mezgasi pažintys, kur
formuojasi įpročiai skaityti ir mokytis visą gyvenimą, kur visiems sukuriamos galimybės sužino ti,
sugalvoti, keistis ir dalyvauti bibliotekinėje veikloje. J. Lankučio viešosios bibliotekos padalinių
darbuotojos renginius organizuoja bendradarbiaudamos su mokyklomis, kaimo bendruomenėmis,
kultūros centrais, Jono Lankučio viešosios bibliotekos skyrių specialistais. 2017 metais rajono
bibliotekose buvo organizuojami įvairūs renginiai: parodos, vietinių kraštiečių pagerbimo šventės,
susitikimai su rašytojais, tautodailininkais, menininkais, savo krašto kūrėjais, tautodailininkais. Šioms
progoms paminėti rengiami literatūriniai vakarai, minimi rašytojų jubiliejai, valstybinės ir kalendorinės
šventės.
Rajono bibliotekų kultūrinis veiklos aktyvumas priklauso nuo, ten dirbančių darbuotojų,
nuo kultūrinių renginių kokybės. Gyventojų kultūriniai poreikiai auga, didėja pasiūla, todėl labai svarbu,
47

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

kad organizuojami kultūriniai renginiai būtų įvairūs, įdomūs ir juose lankytųsi gyventojai. 2017 metais
rajono bibliotekose veikė spaudinių, dokumentų, įvairaus meno dirbinių parodos, vyko jų pristatyma i,
aptarimai. Rajono bendruomenės narius padalinių bibliotekininkai kvietė lankytojus į renginius, kurie
įdomūs to krašto, tos vietovės žmonėms. Gyventojų kultūriniai poreikiai, kas metai auga, didėja, todėl
bibliotekoms svarbu, kad organizuojami kultūriniai renginiai būtų įvairūs, įdomūs. Rajono filia lų
bibliotekos kvietė į renginius visų amžiaus grupių žmones, savo nuolatinius lankytojus bendrauti,
dalintis

įspūdžiais

apie perskaitytas

knygas,

aplankyti parodas, sudalyvauti

organizuojamo se

renginiuose, susipažinti su šiuolaikinės bibliotekos informacinėmis paslaugomis ir technologijomis.
2017 metų Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė skelbia: #tuesibiblioteka.
Savaitės metu bibliotekos kvietė savo lankytojus, bendruomenės narius, partnerius ir
rėmėjus dalintis nuomonėmis ir idėjomis, kokios bibliotekos šiandien mums reikia, kokia ji galėtų būti
bei kaip kiekvienas galėtų prisidėti ir kurti šiuolaikinę biblioteką kartu. Bibliotekose vyko bendruomenių
renginiai, susitikimai su rašytojais, leidėjais, politikais, žiniasklaidos atstovais, juk visiems svarbus
bibliotekų vaidmuo ir jos ateitis.. Pokalbiai, knygų ir parodų pristatymai, nuotaikingi renginiai vaikams.
Šios dienos visiems priminė apie skaitymo kultūrą ir tradiciją, raštingumo, pažinimo svarbą, pagarbą
knygai ir kūrėjui.
Sausio mėnesio renginiai buvo skirti rašytojai I. Simonaitytei. Rašytojos sukaktis minima
visoje šalyje – bibliotekose, mokyklose, muziejuose, bažnyčiose. Žymiaus ia
Mažosios Lietuvos gyvenimo vaizduotoja, apysakose ir romanuose įamžinusi šio
krašto savitumą, istorinę lemtį, lietuvininkų būdą ir gyvenseną. Kas geriausiai gali
pateikti rašytojos sukauptą literatūrinį kūrybos kraitį mūsų bibliotekų lankytoja ms,
bibliotekų darbuotojai organizuodami įvairius renginius, parodas.
Sausio pradžioje Agluonėnų bibliotekoje atidaryta ir pristatyta Agluonėnų seniūnijos
rašytojos Ievos Simonaitytės vardo premijos laureatų paroda. Ši paroda nuo šiol bus eksponuojama
visada. Didelio

susidomėjimo

susilaukė

Dituvos

padalinyje

eksponuota

Fotografijų ir spaudinių paroda skirta Ievai Simonaitytei atminti. Ji buvo
eksponuojama ir kituose rajono bibliotekose. Endriejavo, Lapių, Dauparų,
Plikių, Kvietinių, Tilvikų ir kt. bibliotekose eksponuota paroda „Ji buvo
Simonaitytė“,

skirta rašytojos 120-osioms gimimo

metinėms.

Parodose

eksponuota bibliotekose esanti sukaupta literatūra apie rašytoją. Agluonėnų, Priekulės, Drevernos
padaliniai organizavo renginių ciklus, skirtus rašytojos kūrybai atminti. Drevernos bibliotekoje ,,Ievos
Simonaitytės -knygų klubo'' narės rinkosi perskaičiusios knygą ,,Aukštujų Šimonių likimas”. Moterys
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turėjo galimybę išgirsti rašytojos gyvą kalbą. Kokią rašytoją prisimena, papasakojo L. Piklapienė, V.
Asnauskienė.

Daug diskusijų sukėlė rašytojos aprašomi moterų paveikslai,

šeimos santykia i,

garbingumas, meilės tematika. Sekantis susitikimas buvo skirtas
kūriniui

aptarti

„Pikčiurnienę“.

Karnelikės – Pikčiurnienės

ir emocingi

Bušės

ydos... Smagu buvo išgirsti

pačios

Audringi

rašytojos nufilmuotų minčių , suvokti, kad tai tikra šiuolaikinė, per
galvas lipanti karjeristė, verslininkė... kad be tokių charakterio bruožų
: užsispyrimo, valdingumo, įžvalgumo, drąsos ir kt., sunkiai ką nors
pasiekti šiame gyvenime.

Gražiai moteriškai vakarodamos, skaitė ištraukas.

Knyga ,,Vilius

Karalius’’aptarimą užbaigė I. Simonaitytės metus. Neišdildoma praeitis ir jos kūrybiniai vaizdiniai to
laikotarpio, džiugina rajono skaitytojus. 2017 metais apie I. Simonaitytės gyvenimą bei kūrybą
pasakojo surengtos parodos, organizuoti susitikimai ir kituose rajono padaliniuose.
Tradicija jau tapo, kad kas metai J. Lankučio viešoji biblioteka ir jos padaliniai aktyviai
dalyvauja Nacionalinio diktanto rašyme. Šiais metais daugiaus ia
dalyvių sulaukta Agluonėnų, Dovilų, Endriejavo, Girkalių, Girinink ų,
Priekulės, Vėžaičių, Venckų padaliniuose. Nacionalinis diktantas tarptautinis

suaugusiųjų

ir

moksleivių raštingumą

skatinantis

konkursas. 2017-aisiais Nacionalinis diktantas organizuotas jau 10-tą
kartą. Pagrindinis konkurso organizatorių tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba,
kalbėti ir rašyti ja taisyklingai.
Valstybinės šventės: Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Liepos 6-oji rajono
bibliotekose minimos organizuojamais renginiais bei eksponuojamomis parodomis. Valstybines šventes
minėti būtina, kad tėvai, seneliai ir vaikai augtu su pasididžiavimu savo Tėvyne ir jos pasiektais
laimėjimais. Jaunimui ir ateinančiai kartai priminti, kaip sunkiai už tą laisvę kovota. Ir tuo nesidžiaugti
– neįmanoma! 2017 metais rajono bibliotekose vyko nemažai ir įvairių renginių, skirtų paminėti
Lietuvos Valstybines šventes.
Edukacinis užsiėmimas „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“ vyko Plikių
bibliotekoje. Plikių I. Labutytės pagrindinės mokyklos 4 klasės mokinia i
susipažino

su knyga „Dainuojanti

revoliucija

Vilniaus

barikadose“.

Bibliotekininkė apžvelgė 1991m. Sausio 13 d. įvykius, skaitė ištraukas.
Sausio 13-oji, kai taikiu tautos pasipriešinimu buvo apginta mūsų valstybės
Laisvė ir Nepriklausomybė. Mūsų tikslas – kaupti ir perduoti ateinančio ms
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kartoms tų laikų liudininkų pasakojimus, parodyti šių įvykių įtaką šalies raidai bei pilietiškumo ir
patriotizmo formavimuisi. Moksleiviai piešė laisvę.
Kretingalės biblioteka jau kelinti metai savitai organizuoja Laisvės gynėjų dienai paminėti.
Šiemet buvo gaminami žibintai, skirti Laisvės gynėjams atminti. Visi žibintai skleidė šviesą ir atminimą
apie įvykusius įvykius miestelio aikštėje. Popietė „Dovana Lietuvai“, kurią organizavo Klaipėdos
rajono policijos komisariato darbuotojai kartu su Kretingalės bibliotekos skaitytojais, spalvino trafaretus
su užrašu Lietuva trijomis spalvomis.
Lapių biblioteka organizavo protų kovą „Meilė Lietuvai ir meilė žmogui“, skirta vasario16 paminėti. Dalyviai įveikė 3 etapų užduotis. Geriausiai įveikę užduotis buvo apdovanoti lietuviškos
atributikos dovanėlėmis. Tai galimybė sužinoti ir atminti Lietuvos valstybės
atributiką.
Dauparų bibliotekoje vyko viktorina „Aš labai myliu Lietuvą“, organizuota
bibliotekos kartu su jaunimo klubu « Strategai », buvo vienas iš tos dienos
renginių skirtų 27 - osioms atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metinė ms
paminėti. Viktorinoje, kuriai skaidres padarė ir ją vedė bibliotekininkė I.
Vaitkutė,

rungtyniavo 4 komandos, kurios trijų turų –geltonojo, žaliojo ir

raudojo - eigoje turėjo atsakyti į klausimus apie Lietuvą.
Išradingai

kovo 11-oji buvo

minima

Agluonė nų

padalinyje. Vaikus būtina sudominti, kad jų atmintyje gimtų idėjos
švęsti Valstybines šventes, kurios yra mūsų kovos kelias į laisvę.
Suorganizuotas

Mini boulingas

su užduotimis,

kuris

teikė

papildomų žinių apie šią žymią datą.
Išradingais renginiais šios žymios datos paminėtos Jakų, Judrėnų, Kvietinių, Pėžaičių,
Šalpėnų,

Vėžaičių,

Venckų,

Žadeikių

padaliniuo se.

Priekulės miestelio biblioteka paminėjo ne tik šias šventes
savo renginiais, bet labai išradingai paminėjo tremties
dieną- Birželio 14 d. Priekulės miesto bibliotekoje vyko
renginys „Šeimos tremtyje“. Laisvės kovų ir tremties
muziejaus vadovė Sabina Vinciūnienė parengė vaizdo
siužetą.

Priekulės

seniūnijos

gyventojams

buvo

papasakota ir parodyta apie tremtinių Viltį, Tikėjimą, Meilę, būnant toli nuo Tėvynės. Tai buvo ne
monologas – buvo prisimenama, klausinėjama, diskutuojama. Yra tikslas, kad visi istoriniai įvykia i
išliktų atmintyje ateinančių kartų.
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Tradicinės Bibliotekų savaitės metu, balandžio 24–28 dienomis, J. Lankučio bibliotekos
padaliniuose organizuota daug įvairių renginių. Balandžio 27 d., minint Nacionalinę bibliotekų savaitę,
Priekulės, Agluonėnų ir Drevernos bibliotekas aplankė vaikų rašytojas ir knygų iliustratorius – Dainius
Šukys. Jis išleido 5 knygas lietuvių kalba ir 3 – prancūzų. Autoriaus sukurtos istorijos žaismingos, o
iliustracijos labai šmaikščios.
Priekulės bibliotekai Dainių Šukį padėjo atrasti jo gera bičiulė tautodailininkė Jūratė
Mierkienė, kuri aprodė jam ne tik Priekulę ir jos apylinkes, bet ir lydėjo jį kelionėse po bibliotekas.
Bibliotekose rašytojas pristatė savo naujausią knygą
„Blynų

slibinas“.

Šioje knygoje papasakota puiki

istorija apie karalystę, kurioje visi mėgo blynus su
mėlynių uogiene. Blynams neatsispyrė net į karalystę
užklydęs slibinas. Vaikus ši istorija pakerėjo ir įtraukė,
tačiau labiausiai jie liko sužavėti rašytojo talentu kurti
istoriją čia ir dabar, ją iš karto iliustruojant. Po renginio
vaikai džiaugėsi piešiniais ir smagiai praleistu laiku.
Endriejavo

biblioteka kartu su

Žadeikių padaliniu vykdė projektą „Literatūriniai

susitikimai. Pamilti literatūrą-pamilti gyvenimą“ finansuoto iš Klaipėdos rajono savivaldyb ės.
Bibliotekų

lankytojus

džiugino

garbaus

svečio

rašytojo V.V. Landsbergio apsilankymas. Renginys
vyko Endriejavo

miestelio

bibliotekoje,

kurioje

susirinko daugiau nei šimtas norinčių susitikti su
knygų autoriumi ir kartu praleisti nuostabią popietę.
Gerbiamas svečias grojo gitara, dalinosi savo kūrybą.
Drauge kvietė kurti pasakas. Aktyviausi renginio dalyviai buvo apdovanoti svečio atminimo dovanomis.
Lietuvių tauta, norėdama neprarasti savo savitumo, turi saugoti tautinę kultūrą: kalbą,
papročius, tradicijas. Reikia branginti ir puoselėti mūsų tautinį kostiumą, kaip protėvių materialųjį
palikimą su jame užkoduota dvasine praeities informacija.
Vyresnioji karta turi pareigą perduoti tautos sukauptą
palikimą

ateinančioms

kartom. 2017 metai paskelbti

Tautinio kostiumo metais, kas skatino organizuoti įvairius
renginius, kurių metu kvietė visus susipažinti su lietuvių
tautinių drabužių savitumu ir istorija.
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Daukšaičių bibliotekoje vyko popietė „Margi tautos raštai“. Kaimo bendruomenės žmonės rinkosi
apžiūrėti eksponuojamos austų, siuvinėtų, megztų darbų parodą. Buvo pristatyti E. Bliūdžienės, V.
Raicevičienės, G. Čeliauskienės,

J. Čeliauskienės,

R. Toleikienės darbai. Susirinkusiems buvo

papasakota apie tautinių raštų kilmę. Buvo pasakojama apie juostose lietuvių nuo seno vaizduoja mi
įvairūs iš gamtos paimti simboliai: eglutės, kryželiai, tulpelės, žalčiukai, veželiai ir kt. Atkreiptas
dėmesys ir į raštų spalvų reikšmes. Visi spalvomis margino juostas, lietuviškais raštais.
Dauparų bibliotekoje
pirštinių

kolekcijos

tautiniais

vyko Irenos Armonienė s
motyvais

pristatymas .

Autentiškos Mažosios Lietuvos pirštinės, kurių raštų autorė ieško
muziejuose,

dalyvavao

ir Juozo Statkevičiaus

2017 metų

pavasario - vasaros kolekcijos pristatyme. Jai 2016 metais
suteiktas Tautinio paveldo produkto sertifikatas. Susirinkus ie ji
galėjo ne tik pamatyti Irenos megztas pirštines, riešines, bet ir
atsigręžti į krašto , kuriame gyvename, istoriją. Kaip pasakojo autorė, lietuvininkių pirštinės - ypač
ryškių spalvų, sudėtingų raštų, megztos iš plonyčių siūlų plonais kaip adatos virbalais. Renginyje grojo
ir daug plojimų sulaukė jaunasis armonikierius Petras Armonas.
Prisijungdama prie šio gražaus minėjimo Dituvos biblioteka surengė popietę ,,Tautinio
kostiumo spalvos“. Susirinkę į popietę bibliotekos skaitytojai buvo pakviesti „kelionėn“ po Lietuvos
– dokumentinio

regionus

filmuko

peržiūra

leido

jiems

susipažinti ir paanalizuoti penkių etninių regionų tautinių
drabužių

skirtumus

ir

surasti

jų bendrystę.

Į svečius

pasikvietėme Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro
filialo

J. Gižo

etnografinės

sodybos vadovę Laurą. Ji,

vilkėdama Mažosios Lietuvos tautinį kostiumą, įdomiai ir
šmaikščiai

pasakojo apie šio

rūbo dėvėjimo

ypatybes,

demonstravo, kaip teisingai apsirengti kostiumą , supažindino su Drevernos Etnografine Gižo sodyba
bei joje vykdoma veikla, atsakinėjo į popietės metu renginio lankytojams kilusius klausimus.
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Dovilų biblioteka kvietė į renginį „Žemaičių ir Mažosios Lietuvos tautiniai rūbai“.
Klaipėdos technologijų mokymo centro metodininkė, fizikos ir matematikos mokytoja, socialinių
mokslų magistrė Ilona Tulabienė, kurios aistra ir hobis yra tautinis kostiumas. Šiemet, pasiuvus i
tautinius kostiumus visiems savo šeimos nariams, Ilona
atstovavo

Mažąją

Lietuvą

renginyje

„Išausta

tapatybė“.

Dubingiuose
Renginio

vykusia me
metu

buvo

eksponuojamos jos pačios rankomis siūtos lėlės, papuoštos
įvairių

Lietuvos

regionų tautiniais

kostiumais.

Ilona,

vilkėdama Žemaitijos regiono tautiniu kostiumu, įdomiai ir
šmaikščiai

pasakojo

apie

jo

dėvėjimo

ypatybes,

demonstravo kaip teisingai ryšėti skaras, atsakinėjo į renginio metu kilusius klausimus.
Pažymint tautinio

kostiumo metus Vėžaičių miestelio

bibliotekoje

vyko edukacinis

užsiėmimas „Štai, aš lietuvė“, kur taip pat priėmė kvietimą apsilankyti Klaipėdos technologijų mokymo
centro metodininkė, fizikos ir matematikos mokytoja, socialinių
mokslų magistrė Ilona Tulabienė.

Ji supažindino vaikus su

Lietuvos regionų tautinio kostiumo ypatumais, parodė vaikams,
kaip yra siuvamas tautiškas žemaičių kostiumas. Vaikai su
įdomumu apžiūrinėjo lėles, kurias pasiuvo pati Ilona. Tautinia i
kostiumai - šventinė apranga. O gal, kada nors, šventėse šie
mažieji klausytojai irgi puošis tautiniais kostiumais ?
Judrėnų padalinys surengė popietę, kurios metu pristatė ekspozicinę parodą „Mano tautos
tautinė apranga“, skirtą Tautinio kostiumo metams. Apie tautinį
kostiumą, kaip tautos simbolį pasakojo Veiviržėnų KC Judrėnų
skyriaus

renginių

organizatorė

V. Budvytienė.

Jau seniai

pastebėta, kad apie skirtingų tautų papročius, pasaulėjautą ir
grožio

supratimą

iškalbingiausiai

liudija

jų drabužiai.

Tai

paskatino išsaugoti etninių tradicijų savitumą ypatingoje simbolinėje aprangoje – tautiniame kostiume.
Lapių bibliotekoje vyko Edukaciniai užsiėmimai „Auskit, riškit mano rankos“, skirti
tautinio kostiumo metams. Vaikai susipažino su audimo staklėmis, audimo technika, išaustų medžiagų
pavyzdžiais. Su mokytojos Danutės pagalba patys bandė austi.
Supratome, kad tai sunkus ir jėgų reikalaujantis darbas. Buvo
pinamos tautinės juostelės.
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Plikių bibliotekoje smagi grupelė moterų susirinko į popietę „Margi rūbai margo svieto“ , skirtą
tautinio kostiumo metams . Kalbėta apie tautinio rūbo svarbą kaip tautos ir valstybės išskirtinumą.
Prisiminti šokami šokiai, dainuojamos liaudies dainos, prisiminta senolių gili patirtis puoselėjant tautinį
rūbą.
Agluonėnų, Dovilų, Dreverna, Priekulės, Venckų bibliotekose eksponuojama Agluonė nų
lopšelio darželio „Nykštukas“ darbuotojų kurtų delmonų ir riešinių paroda „Delmonas-Klaipėdos
krašto tautinio kostiumo detalė“. Vadovė Rimantė
Šalčiuvienė. Nors visą tautinį kostiumą nūdien pamatysi
nebent

etnografiniuose

arba

liaudies

ansamblių

renginiuose, atskiros jo dalys gali tapti puikiu ir origina liu
šiuolaikiško stiliaus akcentu. Vienas tokių – delmonas. Pagal Mažosios Lietuvos gyventojų delmonų
pavyzdį pasiūtas aksesuaras gali tarnauti kaip rankinukas-kišenė.
Kretingalės, Kvietinių, Jakų, Slengių, Šalpėnų, Tilvikų, Veiviržėnų ir kt. padaliniuo se
rajono bibliotekų skaitytojai turėjo galimybę papasakoti bei stebėti
tautinio rūbo ar kostiumo detales. Galėjo sužinoti daug emocijų
sukėlusią rūbo įsigijimo, jo likimo ar sukūrimo istoriją. Kaip ir
kiekviena tauta, lietuviai didžiuojasi savo senomis ir turtingo mis
papročių, liaudies dainų, šokių, amatų, kulinarijos tradicijomis.
2017 metais J. Lankučio

bibliotekos padalinių bibliotekose organizuojami

knygų

pristatymai, susitikimai su autoriais, leidėjais, kūrėjais, žymiais krašto žmonėmis.
Daukšaičių bibliotekoje savo kūryba pasidalinti buvo pakviestos dvi Klaipėdos rajono
gretimų kaimų: Šiūraičių ir Mikužių gyventojos A. Martinkienė M.
Eidėnienė. Tai moterys, savo žodį sudedančios į eiles. Jos susirinkusie ms
skaitė savo kūrybos eilėraščius. Prozos kūryba dalijosi ir daukšaitiškė J.
Varanauskienė. Visiems

labai patiko žemaitiškas

A. Martinkie nės

eilėraštis apie žemaičių tautinį rūbą. Smagu buvo klausytis eilių apie
bendrus pažįstamus. Romantiškai nuteikė M. Eidėnienės sentimentalūs eilėraščiai apie mamą, gimtinę,
o ir apie jaunas dienas prisiminti pakvietė šmaikštus eilėraštis apie draugystę. Daukšaitiškė

J.

Varanauskienė skaitė savo užrašytą tikrą vaikystės prisiminimą, kuris sukėlė nusistebėjimą ir gražių
prisiminimų.
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Dituvos filialo bibliotekoje vyko popietė ,,Skaitome ir deklamuojame poeziją“. Popietės
viešnia, Dituvoje gyvenanti kelių poezijos knygų autorė Gerda
Jankevičiūtė. Ji pristatė savo nueitą kūrybos kelią ir skaitė savo
eiles. Dituvos pagrindinės mokyklos trečios klasės mokiniai su
savo

mokytoja

Nemunėlio

Birute

eiliuotos

Arlauskiene
pasakos

paruošė

,,Meškiukas

puikų

Vytės

Rudnosiuk as “

pristatymą, Priekulės muzikos mokyklos mokinės grojo pianinu, Ievos Simonaitytės gimnazijos trečios
klasės mokinė Simona deklamavo eilėraštį ,,Vaikystė“. Buvo kuo pasidžiaugti ir kuo pasididžiuo ti:
kuriančiais, vaidinančiais, grojančiais...
Dovilų bibliotekoje vyko meile bei aistra dvelkiantis susitikimas su rašytoja, kraštiete
Donata Konteniene. Vakaro metu pristatyta jos naujausia knyga „Barakuda“. Renginiui romantikos
suteikė Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazistės Emilijos Bukytės atliekamos dainos. Netikėtai atradusi
gebėjimą rašyti knygas Donata su skaitytojais pasidalino savo
emocijomis, kurios užplūsta išgirdus šeimos narių nuomonę,
laukiant leidyklos sprendimo. Susirinkę skaitytojai dalinosi
įspūdžiais ir mintimis apie perskaitytą knygą, uždavė klausimų,
pareiškė savo nuomonę apie pristatomą kūrinį. Bibliotekos
renginio lankytojai daug sužinojo apie rašymą, leidybos procesą ir skaitytojų laukiančias naujienas.
Donata prasitarė, kad erotiniai meilės romanai yra užkariavę jos mintis ir artimiausiu metu sulauksime
būtent šio žanro naujų istorijų. Dovilų bibliotekoje šios knygos lentynose neužsiguli, atsiradus naujam
romanui tenka sudaryti net skaitytojų eilę. Renginio pabaigoje miestelio rašytoją pasveikino seniūnė
Nijolė Ilginienė, bibliotekininkė Eligija ir draugai.
Endriejavo miestelio bibliotekos lankytojai sulaukė ypač svarbių Endriejavo kraštui žmonių.
Kraštiečio E. Turausko knygos atvyko pristatyti knygos autorė
Joana Viga Čiplytė ir E. Turausko dukterėčia Karolina MasiulytėPaliulienė su vyru. Prieš renginį svečiai lankėsi E. Turausko gimtinėje
vadinamojoje „Turauskinėje“, kur maloniai pabendravo su dabartinia is
gyventojais. Taip pat aplankė Endriejavo pagrindinę mokyklą, kapines
bei pasigrožėjo seniūnijos kraštovaizdžiu. Atvykę į biblioteką svečiai
ne tik išsamiai pristatė dokumentinę monografiją apie mūsų kraštietį E. Turauską, bet ir padovanojo
dovanų. Renginyje svečiavosi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos mero pavaduotoja Rūta
Cirtautaitė, Endriejavo seniūnė Laimutė Šunokienė, Endriejavo pagrindinės mokyklos bendruomenės
atstovai.
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Kretingalės bibliotekoje labai daug lankytojų sulaukė kraštietės
Adelės Daukantaitės knygos „Skambutis sielai“ pristatymas. Į
susitikimą

susirinko

autorės giminės,

mokytojai.

Prisiminimais

dalijosi

draugai,

artimieji,

pažįstami,

draugai,

buvę

pažįstami.

Deklamuotos eilės smagiai nuteikė susirinkusius. Renginio metu buvo
dovanotos knygos su autografais.
Kiekvienais metais Veiviržėnų bibliotekoje vyksta naujų knygų pristatymai. Knygelės yra
skirtos tiek vaikams, tiek suaugusiems. Šie gražūs renginiai domina ne tik Veiviržėnų miestelio, bet ir
aplinkinių seniūnijų bendruomenes. Veiviržėnų bibliotekoje vyko prasmingas ir gražus renginys
penktosios poetės Elenos Skaudvilaitės poezijos knygelės „Žodžių dūzgesys“ pristatymas. Penktoji
poezijos knyga „Žodžių dūzgesys“ - maloni staigmena ir dovana autorei,
tą dieną šventusiai savo gimtadienį. Tiesiai iš spaustuvės, dar kvepiančias
dažais, knygas

į Veiviržėnų biblioteką atvežė J. Lankučio viešosios

bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas. Jis dėjo visas pastangas, kad
knyga, kurios išleidimą finansavo Klaipėdos rajono savivaldybė, būtent
tą dieną pasiektų gerbiamą poetę. Siaurame draugų, bendraminčių ir buvusių kolegių būrelyje
pasveikinome E. Skaudvilaitę ne tik su gimtadieniu, bet ir knygos „Žodžių dūzgesys“ išleidimu.
Vėžaičių miestelio bibliotekoje vyko susitikimas su Lietuvos agronomu, habilituotu
biomedicinos

mokslų

daktaru

Steponu

Čiuberkiu.

Popietėje

susipažinome su S. Čiuberkio knygomis. Diskutavome apie šiuolaik inę
daržininkystę, nes mokslų daktaras ir dabar domisi naujais cheminia is
preparatais kovoje prieš piktžoles. Gamta- tai dalykas kurį kiekvienas
žmogus turėtų saugoti vertinti ir neapsakomai branginti, tačiau toli gražu
ne visi taip daro. Išsakyti pamąstymai, kaip išsaugoti gamtos grožį, kaip palikti natūralią, nesuterštą
aplinką, tiems kurie čia bus po mūsų.
Kurti – tai padaryti ką nors iš nieko. Rašytojas savo kūrybą paverčia daina, kuri kitiems ir
jam pačiam atneša džiaugsmo. Rašytojas, kūrėjas rašo tai, kas plaukia iš širdies. Rašydami šiame
pasaulyje sugeba rasti atsakymą į daugelį klausimų. Tikras kūrybinis menas gimsta su meile, su gėriu ir
neša žmonėms geras emocijas, įkvepia ir ugdo. Tokia kūryba teikia džiaugsmo ir padeda gyventi. Tad
domėkitės, grožėkitės ir kurkite tikrą meną.
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Poezija, proza užima tam tikrą vietą mūsų visų gyvenime. Iš jos suskamba ir gimsta žodis,
o iš žodžių posmai, eilės, ištisi sakiniai, iš šių – eilėraščiai, apsakymai, romanai. Sukurti kūriniai – tarsi
veidrodis, kuriame atsispindi gamtos grožis, paslaptinga meilė
žmogui, Tėvynei ir visa kam, kas supa mus. Prozą, ypač gerą
prozą, skaitome ištisus metus – neginčijama tiesa, o kasmetinės
pamario rašytojų šventės pavadinimas „Proza skaitoma rudenį“
visai nepretenduoja į bandymą pakeisti tautos įpročius. Greičiau
tai noras atkreipti dėmesį į skaitymą apskritai. Lapkričio 7 - 11 d.
Klaipėdoje ir apylinkėse vyko kasmetinė prozos fiesta. Lapkričio 9 d. rašytojai lankėsi ir skaitė kūrybą
vietose susijusiose su Ievos Simonaitytės gyvenimu, kūryba – Priekulėje, Agluonėnuose, Veiviržėnuo se,
Gargžduose. Gera proza mėgavosi Veiviržėnų bibliotekos lankytojai. Lietuvos rašytojų sąjungos
Klaipėdos skyriaus pirmininkas Juozas Šikšnelis priminė, kad proza skaitoma ištisus metus, bet rudenį,
kai daugiau tamsos, norisi skaityti daugiau. Renginyje dalyvavo A. Ramono brolis Regimantas
Ramonas, dėkojo susirinkusiems už brolio atminimo pagerbimą.
Popietės,

kūrybinės

sueigos,

viktorinos,

skirtos

pasaulinei

poezijos

dienai

buvo

organizuojamos Agluonėnų, Dituvos, Dauparų, Jakų, Judrėnų, Slengių, Šalpėnų, Veiviržėnų ir kt.
padaliniuose. Renginiuose dalyvauja šeimos, pažįstami bendruomenės nariai, kurie varžosi tarpusavyje,
skaito ištraukas iš kūrinių, deklamuoja savo kūrybos eilėraščius.
Skaitymo iššūkis – tai skaityti skatinančios varžytuvės,

kuriomis siekiama skatinti

visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, susidomėjimą knygomis, dalytis informacija apie vertingą literatūrą
bei populiarinti skaitymą kaip laisvalaikio pomėgį. Nuo 2017 m.
birželio 15 d. iki rugpjūčio 31 d. vykusiame žaidime visoje šalyje
dalyvavo 5070 įvairaus amžiaus skaitytojų, kurie perskaitė pagal
pateiktas užduotis 29 428 knygas. Rugsėjo 8 d. Vilniaus apskrities
Adomo

Mickevičiaus

baigiamasis

„Skaitymo

viešosios
iššūkio“

bibliotekos
renginys,

kieme

vyko

kurio metu buvo

paskelbti šio projekto rezultatai ir padėkota aktyviausioms bibliotekoms. Padėka bei įsteigtos dovanos
atiteko ir Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešajai bibliotekai. Varžytuvėse dalyvavo 92
skaitytojai, kurie perskaitė net 709 knygas. Pačiai vyriausiai varžytuvių dalyvei – 86 metai, jauniaus ia m
– 7 metai, vienai dalyvei teprireikė vos kelių savaičių, kad įveiktų visas užduotis. Diplomais apdovanoti
visi iššūkį įveikę skaitytojai, o penkiems aktyviausiems atiteko ir prizai. Akcijos prizininkai Albina
Karalienė, Aironas Jucius, Inga Radzevičienė, Rimantė Butkutė ir Klaudija Janevičė apdovanoti
„Skaitymo iššūkio“ kuprinėmis ir skaitymo pagalvėlėmis.
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Rajono bibliotekose organizuojami naujesni ir neįprasti renginiai, kurie gana gausiai
telkia bendruomenės narius turiningai praleisti laisvalaikį. Dituvos, Girininkų, Lapių, Kvietinių,
Pėžaičių,

Tilvikų,

Veckų, Veiviržėnų padaliniuose

organizuoja

renginius, skirtus Duonos bei Pyrago dienai paminėti. Keptais
pyragais vaišinasi renginio dalyviai, aukoja tiems, kam reikalinga
parama. Šios smagios sueities tikslas, išmokyti dalytis su kitais,
padėti sunkiau gyvenantiems bendruomenės nariams. Tokių renginių metu yra sužinoma, kam sunkiau
sekasi, kokios nesėkmės yra ištikusios vieną ar kitą šeimą, kuriai reikalinga parama. Renginys skirtas
duonos dienai paminėti – „Be duonos net karaliaus stalas nesotus“. Susirinkę ragauja naminę duoną,
pasakojama apie jos kilmę ir kelią iki mūsų stalo.
Dovilų biblioteka jau penktą kartą pakvietė mezgėjas į tradicinį reginį „Mezgimo suolelis“.
Kaip ir kasmet ši akcija vyko birželio 15-ąją, minint pasaulinę mezgimo viešumoje dieną. Džiugu, jog
kasmet ji pritraukia vis daugiau mezgėjų, kurios įrodė, jog mezgima s
nėra uždaras ir nuobodus užsiėmimas, mezgant taip pat labai malonu
bendrauti. Susirinkusioms mezgėjoms bibliotekininkė pasiūlė kurti lėles
(personažus)

pagal kūrinius

vaikams.

Megzti

darbeliai

pravers

bibliotekoje atsiradusiam mažajam teatriukui. Šilti ir jaukūs, megzti
pasakų veikėjai padės vaikams žaisti, skaityti, suprasti, improvizuoti bei kurti savo istorijas. Netradicinių
ir išskirtinių renginių organizatorė Dovilų padalinio bibliotekininkė E. Žukauskienė džiugina savo
bendruomenės narius. Rugpjūčio mėnesį siekdama populiarinti šiaurietišką vaikščiojimą į svečius
pasikvietė Klaipėdos rajono Visuomenės sveikatos biuro specialistė
Irma Karpavičė. Siektina kuo daugiau suteikti žinių apie fizinio
aktyvumo naudą bei sportavimo galimybes vyresniame amžiuje. Ji
supažindino su šiaurietiško ėjimo technika ir subtilybėmis. Moterys
galėjo išbandyti šiaurietišką ėjimą, sužinoti kaip prisitaikyti lazdas, kokioje padėtyje jas laikyti vaikštant.
Drevernos biblioteka drauge su mokykla ir kultūros namais tęsia

projektą, inicijuota

Vokietijos ambasados Lietuvoje „O kaip vokiškai?“ Spalio mėnesį
į Drevernos biblioteką rinkosi Drevernos pagrindinės mokyklos
mokiniai, mokytojos, svečiai, kartu švęsti vokiečių kalbos savaitės.
Biblioteka, kartu su mokykla, kultūros namais jau ne antrus metus
dalyvauja projekte „O kaip vokiškai“. Šiais metais valandė lės
tema ,,Mano pirmasis vokiškas žodis“. Valandėlės metu, kai kas
prisiminė mokykloje išmoktus žodžius, o kai kurie su vokiečiu kalba susipažino pirmą kartą. Pasiklausę
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vokiškų dainų, pažaidę žaidimų, pamėgino patys pakartoti išgirstus vokiškus žodžius. Bet didžiaus ias
renginio akcentas, tai suvaidinta vaikučių pasaka ,,Brėmeno muzikantai'' pagal brolių Grimų pasaką.
Rugsėjo 21 d. Tarptautinė Alzheimerio diena. Endriejavo miestelio bibliotekininkė R.
Žadeikytė šią dieną paminėjo kartu su Endriejavo pagyvenusių žmonių „Dienos centro“ lankytoja is.
Apsilankiusi „Dienos centre“ bibliotekininkė šia tema pristatė dvi knygas: „100 paprastų dalykų, kurie
jums padės išvengti Alzheimerio

ligos ir turėti puikią atmintį

senatvėje“ ir „Tylieji smegenų žudikai: visa tiesa apie kviečius,
angliavandenius, cukrų“. Pristatymo metu buvo sprendžiami testai,
skirti šiai ligai nustatyti. Smagu sužinoti apie dalykus mažinanč ius
riziką susirgti Alzheimerio liga, apie veiksnius rodančius pirmuos ius
Alzheimerio ligos požymius. Pagyvenusių žmonių „Dienos centro“ lankytojai kasdien susirinkę užsiima
įvairiomis

veiklomis:

dainavimu,

kryžiažodžių

sprendimas,

piešimas,

rankdarbių

gaminimas,

perskaitytų knygų aptarimas ir dar daug kitokios veiklos.
Kretingalės seniūnijos darbuotojai ir bendruomenės nariai susiduria su socialinės rizikos
aplinkoje

gyvenančiais

bendruomenės

nariais. Dėl šios priežasties jau keletas metų
bibliotekos

darbuotoja B. Grybauskie nė

rengia susitikimus su rajono policijos
darbuotojais. 2017 metais organizuoti 3
susitikimai, kuriuose kalbėta apie saugią
kaiminystę, telefoninius sukčius, suteikiamą pagalbą, policijos rėmėjus.
Susirinkusieji supažindinti, kaip apsaugoti save ir kitus nuo sukčių, įsibrovėlių. Pademonstruoti
savigynos veiksmai.
Venckų bibliotekoje paminėta Pasaulinė turizmo diena. Ši diena švenčiama siekiant
visame pasaulyje paskatinti turizmą, užmegzti kultūrinius ryšius. Venckų
filialo bibliotekininkė I. Antužytė lankytojams parengė viktoriną apie
pasaulio šalis ir jų įdomybes. Visi buvo pakviesti prisidėti prie žaidimo,
skatinančio pažinti Europos valstybes, šalių kalbą, susipažinti su šalių
simbolika,

tradiciniais

valgiais

ir kt. Renginio

dalyviai

stengėsi

susigaudyti žemėlapio platybėse ir surasti vieną ar kitą žemyną, bei atrasti tam tikras šalis. Pasaulinės
turizmo dienos minėjimas baigėsi šūkiu „Keliausiu ir keliausiu! Noriu pažinti savo šalį ir kitas šalis“.
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Pėžaičių bibliotekos bibliotekininkė J. Greivienė organizavo renginį-viktoriną „Augalų
žavadienis“. Nuo 2012 metų Europos augalų tyrimų organizac ijos
iniciatyva

pradėtas

minėti

augalų

žavadienis.

Malonus,

šiltas

bendravimas įsijungiant į užduočių atlikimus susijusius su sėja, augala is.
Šio susitikimo tikslas – pasiekti, kad kuo daugiau žmonių

žavėtųs i

augalais ir galėtų įsitikinti augalų tyrimų svarba žemės ūkiui, tvariai
maisto pramonei, taip pat sodininkystei, miškininkystei, popieriaus,
medienos, chemijos, energetikos ir farmacijos produkcijai. Augalų svarba aplinkos apsaugai labai
reikšminga. Per šį augalų žavadienį moterys turėjo galimybę informuoti visuomenę apie šią dieną.
Kalėdiniam laikotarpiui artėjant, kyla noras pasipuošti, surengti įpatingą šventę, karnavalą.
Tuo laikotarpiu bibliotekų organizuojamose renginiuose dalyvauja ne tik vaikai bet ir suaugę. Šiais
metais mūsų rajono bibliotekų skaitytojai gana aktyvus buvo akcijoje „Knygu Kalėdos“.

Skaitytojai gerai supranta, kad biblioteka – tai mes patys. Buvo dovanojamos tokios knygos,
kokių patys skaitytojai norėtų rasti bibliotekose ir pasidalinti su kitais. Dėkojame visiems, aktyvia i
dalyvavusiems akcijoje, dovanojusiems knygas ir aplankiusiems savo bibliotekoje.
Klaipėdos

rajono savivaldybės

Jono Lankučio

viešosios

bibliotekos

padaliniuose

suorganizuota ne tik masinių, bet vaizdinių renginių. 2017 metais – 264 įvairios parodos, skirtos
valstybinių ir kalendorinių datų paminėjimui, žymių žmonių atminčiai, įvairių rankdarbių ir kt.
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Literatūros paroda „Mes mylim Lietuvą iš tolo”, skirta K. Bradūno 100-osioms ir B.
Brazdžionio 110-osioms gimimo metinėms pažymėti. Dauparų b-ka, „Lazdynų Pelėdos gyvenimas ir
kūryba“; Girkalių b-ka, Rūtos Butienės darbų paroda ,,Pavasaris", rankų darbo paveikslai iš popieriaus :
auskarai, segės, pakabučiai-Dituvos b-ka, Dovilų bibliotekoje eksponuojama paroda „Dovilų pilys“,
„Lygiadienio akimirkos“-Drevernos padalinyje, „Senų dienų gyvenimo pasaka“ skirta V. KrėveiJudrėnų b-ka. Kretingalės biblioteka organizavo prasmingą Akciją „Dalinkimės gerumu“, kurios metu
buvo skatinama padėti sergantiems Kretingalės vaikams. Bibliotekoje vyko Ingos Valauskienės darbų
-papuošalų paroda-pardavimas. 50 procentų surinktų lėšų paaukota sergantiems vaikams gydyti.
Priekulės miestelio bibliotekoje surengta Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos Šimkaičių filialo
bibliotekininkės Jolantos Jucikaitės, kryželiu siuvinėtų paveikslų parodą. Venckų biblioteko je
eksponavos Priekulės socialinių paslaugų vaikų dienos centro lankytojo Martino Vilko tapybos darbų
parodą „Spalvų žaismas“. Vėžaičių bibliotekos lankytojai galėjo pasigrožėti Rūtos Butienės darbelių
paroda – „Svajonių žiedai“. Autorė visus savo darbus daro iš popieriaus. Naudodama kvilingo techniką,
autorė sukūrė nuostabaus grožio paveikslus, papuošalus. 2017 metais visuose J. Lankučio bibliotekos
padaliniuose suorganizuotos ir eksponuotos labai turiningos ir spalvingos, mintį ir prasmę išreiškiančios,
suteikiančios žavesio ir pasigėrėjimo bibliotekų skaitytojams parodos.

5.4. DARBAS SU VAIKAIS
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2017 metais vienas iš pagrindinių darbo su vaikais tikslų – skaitymo skatinimas ir turiningo
laisvalaikio užimtumo organizavimas. Vaikai apsilankę bibliotekose dalijosi savo perskaitytų knygų
personažų nuotykiais ir išgyvenimais, pasakojo apie savo perskaitytas istorijas, kūrė knygų personažus.
Bibliotekose laukiami ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai, seneliai bei kiti artimi šeimos nariai. 2017 metais
bibliotekose vyko daug įdomių veiklų: pokalbiai, knygų aptarimai, trumpi vaidybiniai spektakliuka i,
viktorinos, susitikimai su žymiais žmonėmis, transliacijos, edukaciniai užsiėmimai. Vaikų literatūros
skyriuje veikia projekto „Bendruomenės „Hub‘as“. „Atrask savo saviraiškos kodą“ dėka sukurta nauja
kūrybinė- informacinė-technologinė erdvė, kurioje galėjo jaunimas ir vaikai susitikti, eksperimentuoti,
kurti idėjas ir jas įgyvendinti, dalintis žiniomis, mokytis ir mokyti, daryti tai, kas jiems labiausiai patinka.
Biblioteka tapo neformalaus švietimo ugdymo centru, įdiegianti naujovę – penkių savaitės dienų ciklą
nuo pirmadienio iki penktadienio, kai kiekviena diena turi vis kitokį ugdymo veiklos kodą. Vaikų
literatūros skyriuje daug dėmesio skiriama ne tik vaikų ir jaunimo aptarnavimui, kokybiško laisvalaik io
užtikrinimui, tačiau ir prasmingam darbui su jaunomis šeimomis. Suvokdami svarbą bei būtinybę
integruoti šeimas į bibliotekos veiklą ir taip skatinti ne tik domėjimąsi skaitymu, bet ir siekti tarpusavio
bendrystės, komunikacijos bei prasmingo buvimo kartu, nuo 2016 m. bibliotekoje įsteigtas Šeimų klubas
„7 KVADRATU“.
2017 metais darbui su vaikais buvo siekiama:
 Skatinti kasdieninį skaitymą;
 Sudaryti tinkamas sąlygas skaitymui;
 Pasirūpinti, kad pakaktų vertingų, aktualių knygų, žurnalų;
 Siūlyti kalbėti apie skaitomą literatūrą, ją aptarti, vertinti skaitomus tekstus;
 Nuolat priminti, kad skaitymas – būdas bendrauti, suprasti pasaulį ir save;
 Raginti vaiką klausti ir klausti patiems;
 Skaitymui ir pokalbiams išnaudoti kiekvieną progą;
 Raginti vaikus papasakoti perskaitytą istoriją, sekti, kurti pasakas, piešti;
 Vystyti kalbos įgūdžius, gebėjimą suprasti tekstus, lavinti vaikų gebėjimą sutelkti dėmesį, plėsti
jų skaitymo lauką;
 Skatinti vaikus skaityti, padėti jiems orientuotis knygų pasaulyje;
 Vystyti mąstymo įgūdžius, gebėjimą samprotauti ir mąstyti kritiškai, ugdyti atvirumą naujoms
situacijoms ir naujiems žmonėms.
5.4.1. Skaitytojų vaikų aptarnavimo rodikliai
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Metai
SVB vaikų
skyrius
PMB
KBP
RVB

Vaikų
skaičius
(mikrorajone)
2016 2017
2602 2630

Vaikų
vartotojų

Sutelkimo
%

2016
1298

2017
1329

2016 2017
50
51

2016
20563

2017 2016
20239 23771

2017
23903

648
5652
8902

321
2316
3935

345
2344
4018

49
41
44

3851
74595
99009

3963 6927
69279 75011
93481 105709

7008
70090
101001

648
5847
9125

Išduotis

53
40
44

Lankytojų
skaičius

Rajono bibliotekose per 2017 m. sutelkta 44 % rajono vaikų. Klaipėdos rajone bibliotek ų
paslaugomis naudojosi 4018 vaikai (2016 m. – 3935 vaikai), sutelkta 83 vaikais daugiau nei 2016 metais.
Jiems išduoti 93481 dokumentas (2016 m. - 99009 dokumentas) 5528 fiz. vnt. mažiau nei 2016 metais.
Skaitytojai vaikai per 2017 metus bibliotekose lankėsi 101001 kartus (2016 m. - 105709 kartus) 4708
kartus mažiau nei 2016 metais. Jono lankučio bibliotekos vaikų literatūros skyriuje lankosi ne tik
moksleiviai, bet ir studentai, suaugę žmonės. Nuo 2012 metų

Vaikų literatūros skyriuje įdiegta

automatizuota skaitytojų aptarnavimo posistemė (LIBIS). Lyginant rodiklius, vaikų sutelkimą RVB
sistemoje, vartotojų vaikų sutelkimas didėja, tačiau išduoties ir lankomumo rodikliai mažėja. Įtakos tam
turi naujų komunikacijų gausa. Išduoties ir lankomumo rodikliai sumažėję, rodo vaikų pasyvų požiūrį į
knygų skaitymą. Vaikų sutelkimo procentas išliko stabilus 2017 metais – 44% (2016 m. -44%).

Vaikų vartotojų skaičius

RVB

KBP

SVB

PMB

2015m

3692

2188

1201

303

2016m

3935

2316

1298

321

2017m

4018

2344

1329

345

2015m

2016m

2017m

Per 2017 metus vaikų literatūros skyriuje sutelkta:
 Pagal dienoraščio registraciją sutelkta 1329 vaikų skaitytojų;
 140

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

 696

1-4 klasių mokiniai;
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 493

5-8 klasių mokiniai.

2017

metais

didesnį

dėmesį

skyrė

darbuotojai

internetiniams

tinklalapia ms

www.facebook/vakaivb.lt, www.facebook/infotakas.lt, kuriuos ypatingai pamėgo vaikai ir jaunimas.
Čia reklamuojami organizuojami renginiai, gautos naujos knygos, skaitytojų pageidaujama literatūra,
skelbiamos įvairios akcijos, konkursai, įvairios transliacijos, bei raginami bibliotekos skolininkai atnešti
paimtas ir ilgą laikotarpį negrąžintos bibliotekos knygos.
Per 2017 metus Priekulės miesto bibliotekoje sutelkta vaikų:
 Pagal dienoraščio registraciją 345 skaitytojai vaikai;
 51

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

 156 1-4 klasių mokiniai;
 138 5-8 klasių mokiniai.

Per 2017 metus kaimo bibliotekose sutelkta vaikų:
 Pagal dienoraščio registraciją 2344 skaitytojai vaikai;
 385

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

 1052 1-4 klasių mokiniai;
 907

5-8 klasių mokiniai.
Per 2017 metus rajono bibliotekose sutelkta vaikų:

 Pagal dienoraščio registraciją 4018 suaugę skaitytojai;
 576

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

 1904 1-4 klasių mokiniai;
 1538

5-8 klasių mokiniai.

5.4.2. Renginiai vaikams

Renginių skaičius
vaikams rajono
bibliotekose
2016/2017 metais

Renginių
Skaičius

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius

2016

2017 2016

2017

2016

2017

2016

2017

430

377

243

131

134

13449

12712

299
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Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko 78 renginiai:
 52 žodiniai renginiai;
 26 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 10;
 Renginiuose dalyvavo 5798 lankytojai.
Priekulės miesto filiale vyko 23 renginiai:
 12 žodinių renginių;
 11 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 5;
 Renginiuose dalyvavo 464 lankytojų.

Kaimo filialuose suorganizuota 276 renginiai:
 179 žodiniai renginiai;
 97 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 24;
 Renginiuose dalyvavo 6450 lankytojai.
Viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose nuolatinis dėmesys skiriamas vaikams, jų
pomėgiams, skaitymo skatinimui bei užimtumui. 2017 metais buvo organizuojami įvairūs renginia i,
parodos, neformalūs, įvairaus pobūdžio būreliai, akcijos, viktorinos, knygų aptarimai, edukacinia i
užsiėmimai, įvairios transliacijos. Vaikų literatūros skyriuje veikė
technologinė erdvė, kur numatytas

nauja kūrybinė – informacinė -

veiklas galima realizuoti per naujas informacines technologijas.
Bibliotekoje prie interaktyvaus ekrano, kur integruotos pamokos
„Mokausi interaktyviai“

ikimokyklinukams,

mokyklinio

amžiaus mokiniams, buvo galima tobulinti savo mokykline s
žinias. Interaktyvių pamokų metu galima papildyti ir pagerinti
žinias dailės, lietuvių ir anglų kalbų, biologijos, gamtos mokslų,
formalių pamokų mokymosi rezultatus. Vaikų literatūros skyriuje lankėsi Agluonėnų, Dauparų,
Kvietinių mažieji skaitytojai.
Renginių pagalba rajono bibliotekos padėjo vaikams formuoti ir plėtoti vaikų pomėgius,
skatino susidomėjimą literatūra ir menais, lavino vaikų vaizduotę ir kūrybingumą. Mažieji lankytoja i
randa sau mielų užsiėmimų: kuria mini lėlių teatro pasirodymus, skaito savo kūrybos ir poetų eiles, ieško
informacijos enciklopedijose, žodynuose, žinynuose, talkina „knygelių taisykloje“. Bibliotekos renginia i
suteikia vartotojams,

vaikams galimybę

gauti naujos informacijos,

skatinti kūrybos pažinimo
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visapusiškumą, kūrybiškumą, į kultūrinį gyvenimą įtraukti ne tik vaikus ir jaunimą, bet ir suaugusius,
stiprinti jų norą skaityti, puoselėti kalbą, kultūringai leisti laisvalaikį.
Renginiai Vaikų literatūros skyriuje
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyrius

bendradarbiavo

su Gargždų

miesto

darželiais

„Ąžuoliukas“,

„Gintarėlis“,

„Saulutė “,

„Naminukas“ ir rengė žaismingus ir kūrybingus renginius. Tiek mažas, tiek suaugęs šio skyriaus
skaitytojas buvo supažindintas su rengiamais užsiėmimais. Populiarinti Vaikų literatūros skyriaus
veiklą, daug reikšmės turėjo interaktyvaus ekrano panaudojimas ir pritaikymas. Padirbėti prie ekrano
buvo įdomu visiems, ir mažiems, ir dideliems. Tėveliai patvirtino, kad interaktyvus ekranas – puiki
naujovė pažaisti, parodyti savo žinias, o dažnai ir pasimokyti vieniems iš kitų. Labai gera priemonė
gilinti žinioms yra projekto pamokų komplektai.
2017 metais intensyviai bibliotekos darbe talkino mokytojos – savanorės. Ikimokyklinio
ugdymo pedagogė Laima Radzevičienė padėjo organizuoti vasaros laisvalaikio užimtumą „Pasakos
veikėjai sūpuoklėse“, mokytoja Aušra Jomantienė rengė viktorinas angliškai, mama Rasa pakvietė
vaikus į piešimo ant marškinėlių edukaciją.
Mėgstama jaunųjų skaitytojų vieta pabūti su draugais bibliotekoje – žaislotekoje. Čia kasdien
apsilanko apie 20 vaikų: dalyvauja

edukacinėse valandėlėse, atlieka įvairiausias užduotis prie

interaktyvaus ekrano, žaidžia žaidimus, šokinėja ant savo pamėgtos rato- spurgos. Populiarina nt
bibliotekos veiklą buvo reikšminga draugystė su Gargždų laisvalaikio centro dizaino būreliu (vadovė
Rasa Buivydienė), kurie dažni bibliotekos lankytojai, savo kūrybinių darbų eksponatoriai. Nauja ir įdomi
bibliotekos veikla 2017 metais tęsė – Robotikos studija, kuriai vadovavo vyr. mokytojas Aurimas
Mikužis.
Vaikų literatūros skyrius įsikūręs atskirame dviejų aukštų pastate. Pastatas renovuotas 2009
metais, lankytojų patogumui atlikta daug pakeitimų, sukonstruotos atviros erdvės, nupirkti nauji baldai.
Pirmame aukšte išsidėstęs ikimokyklinukų, I-IV klasių knygų fondas, žaisloteka, kompiuterių klasė,
interaktyvus ekranas. Kas metai vaikų literatūros skyrius fondas pasipildo naujais informacinia isžaidybiniais leidiniais, žaidimais, žaislais . Antrame bibliotekos aukšte V – VIII klasių knygų fondas,
renginių salė, speciali erdvė jaunimui, kompiuterių klasė, įgarsinimo aparatūra.
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Vaikų literatūros skyriuje daug dėmesio skiriama ne tik vaikų ir jaunimo aptarnavimui,
kokybiško laisvalaikio užtikrinimui, tačiau ir prasmingam darbui su jaunomis šeimomis. Suvokdami
svarbą bei būtinybę integruoti šeimas į bibliotekos veiklą ir taip skatinti ne tik domėjimąsi skaitymu, bet
ir siekti tarpusavio bendrystės, komunikacijos bei prasmingo buvimo kartu, nuo 2016 m. biblioteko je
įsteigtas Šeimų klubas „7 KVADRATU“.

Šeimų klubas veiklą vykdo Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje.
Efektyvinant tarpusavio komunikaciją specialiai klubui buvo sukurtas socialinio tinklo Facebook
puslapis - https://www.facebook.com/groups/562311273943182/?fref=ts,.

Klubas turi savo logotipą ir edukacinės veiklos organizuojamos kartą į mėnesį.
2017-ųjų skaitymo skatinimo programa. Laikotarpiui 2017.01.02-2017.12.31, vaikų
literatūros skyriuje įsikūrė kandžių mikrorajonas „Kandėtekis“? Net 20 naujakurių išsinuomojo butus
knygų lentynose. Visi vaikai buvo pakviesti sekti bibliotekos naujienas ir kartu su kitais kandžiais graužti
knygas.
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Sausio 24 dieną į Vaikų literatūros skyrių sugužėjo maži ir dideli bibliotekos
lankytojai. Visi jie buvo pakviesti žiūrėti spektakliuką „Čia mano namai“. Šį
vaidinimą susirinkusiesiems parengė Gargždų muzikos mokyklos dramos
skyriaus jaunieji artistai kartu su vadove Laima Jusčiene. Vaidinimas buvo
sukurtas pagal L. Degėsio eiles.
Edukacinės dirbtuvės „Mano svajonių sodelis“. Vasario 4 d.
vykdė savo veiklą. Bibliotekoje šurmuliavo Šeimų klubo „7 kvadratu“
nariai. Kartu su edukacijos sumanytoja, Zosele Stoniene, susirinkę sodino,
pjovė, kirpo ir visaip kitaip darbavosi prie savo svajonių sodo. Į knygų
lapus sugulė svogūnai, gėlių sėklytės, sukulentai ir
net spygliuoti kaktusai.
Interaktyvios kūrybinės dirbtuvės „Meilės pakabukas“. Vasario 14-ąją vyko
interaktyvios kūrybinės dirbtuvės, apjungiančios ir J. Lankučio viešosios
bibliotekos padalinius. Savo sukurtus pakabukus vaikai siuntė konkursui, jų laikė apdovanojimai ir
prizai.
Susitikimų ciklas neformalioje aplinkoje simboliškai pavadintas „Ieškojimai“, nes jaunas
žmogus – ieškantis žmogus. Ieškantis ne tik savęs, bet ir kitų, panašių į save: kuriančių, ieškančių,
randančių. Kovo 14 dieną, Jaunimo erdvėje - Informavimo taške vyko „Ieškojimai“ su Deimante
Venckute. Susitikimo metu jaunimas susipažino su veiklia mergina,
kuri įvairiose įstaigose ir socialiniuose projektuose savanoriauja net
nuo trylikos metų. Deimantė - gabi, motyvuota ir įdomi asmenybė,
kurios tam tikri gabumai kartais net stebina, pavyzdžiui, ji be vargo
gali suremontuoti sugedusią mašiną, be baimės paaukoti kraujo ar net
suorganizuoti mašinų slalomą. Ieškojimų metu taip pat buvo kalbėta apie savimotyvaciją, savanorystės
galimybes bei Eurodesk. Jaunimas ne tik sužinojo naudingos informacijos apie mobilumo galimyb es,
bet ir virtualiai apsilankė „Žinau viską“ portale.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vaikų literatūros skyriuje rinkosi raganos ir raganiai,
kurie kvietė į popietę „Raganaitė Lilė beria burtus“. Vyriausioji visų raganų ragana (Gargždų
„Minijos"

progimnazijos

mokytoja

Viktorijai

Dargužienė)

paruošė

mažiesiems raganiams magiškų burtų ir užduočių. Visi kartu spėliojo
paslaptingas mįsles, sprendė sudėtingus burtų ir eliksyrų sudėtis, dalyvavo
specialiuose estafetėse ir konkursuose. Kiek padirbėję ir išalkę, vaikai
vaišinosi specialia spalvotų „kirminų“ koše. Visi dėkojome Viktorija i
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Dargužienei už magišką popietę ir kvietėme visus nepamiršti, jog bibliotekoje visada gyvena Raganaitė
Lilė ir jos paslaptingos knygos.
Baigiantis pavasariui ir prasidedant vasarai į biblioteką atėję jaunieji skaitytojai atranda
įdomių kūrybinių užsiėmimų. Gegužės mėnesį padedami savanorės Kvietinių mokyklos - darželio
auklėtojos Laimos Radzevičienės ir Vaikų literatūros skyriaus vedėjos
Daivos Ringienės, mažieji skairtytojai iš įvairiausių medžiagos skiautelių
siuvo savo mėgstamus pasakų veikėjus: meškiukus, kačiukus, šuniukus,
pelytes ir kt. Savanorė Laima pasakojo
vaikams, kad siuvimas – gan sudėtingas darbas, reikalaujantis kruopštumo,
kantrybės bei susikaupimo.

Nustebino didelis vaikų užsidegimas ir

sugebėjimas padėti vienas kitam. Siuvo net patys mažiausi. Vaikų sukurti
žaisliukai sutūpė ant savanorės sukurtų supynių ir papuošė biblioteką. Taip
pat bibliotekoje vaikai turėjo galimybę susikurti sau kaukę. Vaikų kūrybai ir fantazijai nebuvo ribų.
Linksmi ir laimingi „lapiukai”,

„zuikiai”,

„meškiukai” dalinos i

vasaros ispūdžiais, kūrė pasakas.
Vasara, koks stebuklingas žodis, ir koks nuostabus jausmas, kai jo
sulaukia jaunieji skaitytojai. Atostogas visi nori leisti linksmai ir
įspūdingai.

Tad šiemet vaikų literatūros

skyriuje

-Bibliotekoje

startavo linksmosios edukacijos: Piešimo ir pasakų skaitymo užsiėmimus „Pasakų laboratorija :
Troliai Mumiai“.
„Linksmasis bibliotekos kiemelis“ – „Optinė iliuzija: kai meluoja akys“. Birželio 13 d.
bibliotekoje vyko „Linksmojo bibliotekos kiemelio“ susitikimas. Jo metu kartu su savanore Ramune
Simanauskiene tyrinėjome optinės iliuzijos paslaptis. Susirinkę vaikai ne tik galėjo išbandyti iliuzinius
triukus, bet ir patys piešė savo 3D rankų piešinius.
„Linksmasis bibliotekos kiemelis“ – žaidimas „Lažinamės“. Birželio
14 d. bibliotekoje vyko dar vienas „Linksmojo bibliotekos kiemelio“ susitikimas.
Vaikai kartu su vadove Albina ir savanore Ramune išbandė ypač populiarų
žaidimą „Lažinamės“. Daugybė klausimų, užduočių ir net fizinių pratimų vaikų
neišgąsdino, jie puikiai atsakinėjo į suktus klausimus ir rinko taškus. Sveikina me
turnyro nugalėtoją Agnę, kuriai keliauja specialus bibliotekos prizas.
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Antroje birželio pusėje startavo „Linksmasis bibliotekos kiemelis“. Toliau tęsė
savo nuotykius bibliotekos kiemelis. Vyko fotosesija ir kūrybinės dirbtuvės.
Savanorės Ramunė ir Zosė vaikams suruošė spalvingų rėmelių dirbtuves, kuriuos
papuošė lauke darytos nuotraukos. Įspūdingai ir su minčių lavina, vaikai užsiė mė
šia kūrybine veikla.
„Linksmasis bibliotekos kiemelis“ - „Pasakų laboratorija“ po atviru dangumi.
„Linksmasis bibliotekos kiemelis“ vėl sukvietė vaikus į lauko
edukacijas. Birželio 19 d. vaikai pristatinėjo savo mėgstamiaus ias
knygas ir knygų herojus. Įdomių pasakojimų išgirdome apie Harį
Poterį, stebuklingus ponius, nenaudėlius dantistus, paslaptingus
raštus ir t.t. Vaikai ne tik pristatė knygas, tačiau ir atsinešė savo
pieštus piešinius su minėtais herojais. Kiek vėliau visi grįžome į bibliotekos žaisloteką, kur iš
„stebuklingo„ plastilino kūrėme savo herojų prototipus.
„Linksmasis bibliotekos kiemelis“ – gudrioji viktorina. Birželio 20 d. bibliotekoje vyko
„Linksmojo bibliotekos kiemelio“ viktorina. Jos metu dalyvia i
suskirstę į tris komandas: „Poniai“, „Mėtos“ ir „Violetinė banga“
rungėsi
Ramunė

tarpusavyje.
vaikams

Viktorinos

sugalvojo

vedėja bibliotekos

linksmus,

savanorė

bet kartu ir keblius

klausimus. Po ilgos kovos, viktorinos prizininkėmis tapo „Mėtų“
komandos merginos su kapitone Deimante.
„Linksmojo bibliotekos kiemelio“ palydėtuvės. Birželio 22 d. Vaikų literatūros skyriuje
vyko „Linksmojo bibliotekos kiemelio“ palydėtuvės. Edukacijos metu ne
tik kūrėme juostelinį kilimėlį iš popieriaus, bet ir smagiai aptarėme
vykusias veiklas. Džiugu,

jog vaikams labai patiko susitikimai,

o

labiausiai - viktorinos. Renginio metu netrūko ir gražių akimirkų. Kartu
su vaikais padėkojome mūsų šauniai savanorei Ramunei už įdomia veiklą
ir kūrybiškumą. Taip greitai ir nepastebėtai prabėgo vienas vasaros
mėnuo.
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Susitikimai, naujų knygelių pristatymai, įdomūs žmonės, kūrybingi vaikai. Norvegijoje
gyvenanti mamytė Kristina Bružaitė - Riaukienė atvyko pas mus ir pristatė savo
pirmąją knygutę „Kaip pelytė Zirzė ieškojo mamos...“. Jauna moteris pasakojo,
kad įkvėpimas kūrybai gimė auginant dviejų metukų Aroną, todėl knyga – dovana
sūnui gimtadienio proga. Joje daug meilės, nuoširdumo ir tikrumo. Jaunieji
gargždiškiai buvo pirmieji eiliuotos pasakos klausytojai. Po pristatymo vaikai
turėjo galimybę „atgaivinti“ pelytę Zirzę – savanorė Laima Radzevičie nė
(Kvietinių mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė) padėjo kiekvienam norinčia m
pasisiūti sau po pelytę.
Vykdant projektą „Lyg vaikystės žaidimai” Vaikų literatūros skyriuje svečiavosi knygos
„Triušiukų abėcėlė“ sumanytojai Juventa Mudėnienė, žurnalistė, nuostabių eilėraštukų bei karpinių
kūrėja, ir jos vyras Paulius Mudėnas, fotografas ir leidinio
maketuotojas. Susitikimo

metu autorė ne tik pristatė savo

parašytas knygas, bet ir sukūrė novatorišką ir labai patrauklią
edukacinę programą-spektaklį „Triušių miestelis“. Gausus būrys
mažųjų gargždiškių kartu su autore vaidino, žaidė, straksėjo,
sukūrė jaukų ir žaismingą knygos pristatymą. Antroje renginio dalyje autorė Titė Miku drauge su
skaitytojais gilinosi į knygos kūrimo procesą, dizainą, gyvūnų fotografavimo specifiką. Pozityvi ir šilta
pažintis su autorės Juventos Mudėnienės (Tite Miku) šeima ir jos „Triušiukų abėcėlės“, „Triuš ių
namelis“ personažais įkvėps ne vieną skaitytoją naujiems kūrybiniams sumanymams.
Vaikų literatūros skyriuje susirinko visi, norintys išgirsti ir prisiliesti prie unikalios knygos
„Baltijos valdovė“. Ši knyga, skirta regintiems ir regos negalią turintiems vaikams, knygos tekstas
supažindina vaikus ne tik su viena žymiausių lietuviškų legendų apie
Jūratę ir Kastytį, bet ir baltų mitologijos simboliais, kurie suprantami tik
lytint. Šios knygos unikalumas – dvilypės iliustracijos: vienas galima
matyti tik akimis, kitas – pirštais. Reljefinės iliustracijos yra sukurtos
remiantis baltų mitologijos simboliais, ženklams suteikiant personažų
reikšmes. Knygos pabaigoje esantys jų paaiškinimai padėjo vaikams
suprasti liečiamąsias iliustracijas. Anot knygos leidėjos Eglės Jokužytės
(VšĮ „Verslas ar Menas“), šių knygų skaitymas – puikus vaikų ir
suaugusiųjų laisvalaikio praleidimo būdas: galima susipažinti su Brailio
raštu, pabandyti lytėjimo būdu suvokti iškiliąsias iliustracijas taip, kaip tai
daro neregiai. „Baltijos valdovės“ – ne tik reginčiųjų ir Brailio raštu
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parašyta, simboliais iliustruota, bet ir įgarsinta knyga. Ją įsigiję pirkėjai gavo ir Marijono Mikutavičia us
bei grupės „Skylė“ atlikėjos Aistės Smilgevičiūtės balsais įskaitytą kompaktinę plokštelę. Knygos autorė
padovanojo „Gerumo dienoraščius”, kuriuose vaikai galėtų surašyti savo gerus darbus ir dalyvauti
akcijoje.
Spalio mėnesį Vaikų literatūros skyriuje vyko susitikimas su vaikų knygų autore, antrojo
Nacionalinio vaikų literatūros konkurso „Švieskime vaikus“ debiuto
laureate Igne Zarambaite. Autorė pristatė savo knygą „Skudurinukė “.
Knygoje pasakojama apie skudurinę lėlę Uršulę, kurią lietingą vakarą
mama pasiuva Anelei. Šis pasakojimas ne tik apie mergaitės ir lėlės
draugystę, visų pirma jis - apie laiką. Pristatymo metu autorė ne tik
pasakojo apie knygutę, bet ir kartu su vaikais kūrė skudurines lėlytes. Pabaigoje visiems dalyvavusie ms
mokiniams ir bibliotekai Ignė dovanojo po knygą „Skudurinukė“ su autografu.
Vaikų literatūros skyriuje vyko Egidijaus Žiedo apsakymų knygos vaikams „Rasa, Sara ir
kiti“ sutiktuvės, knygą iliustravo „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinė Goda
Rimeikaitė. Anot rašytojo, ši istorija - jaukus, smagus bei tikroviškas
pasakojimas apie vaikystę. Apie tai, kaip ji kasdien pildosi naujomis patirtimis,
bei keičiasi. Pasakojami įvykiai užima trumpą, todėl tarsi nelabai reikšmingą
laiko tarpą, tačiau knygelės herojei Rasai šis laikas pilnas jai svarbių įvykių.
Tokių svarbių, kurių kupina kiekvieno vaiko diena. Svečiai ir knygų mylėtoja i,
net tik galėjo išgirsti abiejų rašytojų skaitomus nuotaikingus tekstus, bet ir
sudalyvavo viktorinoje, kur „mainais“ į knygas galėjo pasidalinti smagio mis
ir nuotaikingomis istorijomis.
Rungtyniauk ir nugalėk, sužinok ir atspėk! Balandyje - protų kova „Aš saugus, kai žinau“
tęsiasi! Žaidžiam kartu su Klaipėdos rajono policijos bendruomenė s
pareigūne Rasa Jonauskaite. Rugsėjyje- Vaikų literatūros skyriaus
darbuotojai kartu su Gargždų „Minijos“ progimnazijos anglų kalbos
mokytoja Aušra Jašmontiene pakvietė skaitytojus išbandyti savo jėgas
ir smagiai pasivaržyti anglų kalbos viktorinoje „Hard Nuts“.
Gargždų socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centro, Vaikų dienos centro „Pastogė“ ir kiti aktyviaus i
bibliotekos lankytojai nepabijojo iššūkio ir susirinko kartu išbandyti savo anglų kalbos žinias.
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Lietuvių tautinis rūbas. Daug projektinių renginių ir informacijos buvo siekta pateikti
vaikams apie tautinius rūbus. „Babūnēles jopēle“ – proto kova. Rugsėjo mėnesį Klaipėdos rajono
savivaldybėje protų mūšiu „Tautinis kostiumas – praeities mada“ buvo atidaryta Etninės kultūros
savaitė, skirta Tautinio kostiumo metams. „Lietuvių tautiniai
drabužiai. Aprenk lėlę“. VšĮ Klaipėdos rajono amatų centre vaikai
galėjo save išbandyti skirtingų senovės amatininkų rolėje, pvz.,
audėjo, vytelių pynėjo, odininko ir pan. Tačiau pats įdomiaus ia s
kūrybinis procesas jų laukė vėliau, nes kartu su centro vadove Vale
Krauleidiene

ir

tautodailininke,

dailės

mokytoja

eksperte

Valdonija Karaliūniene vyko kūrybinės dirbtuvės „Lietuvių tautiniai drabužiai. Aprenk lėlę“. Jų metu
buvo supažindinama su senąja lietuvių audimo technika ir istorija, audžiami audiniai, gamina mos
žemaitiškais audiniais puoštos lėlės, skanaujami lietuvišk i patiekalai.
Spektaklio „Babūnēles jopēle“ pristatymas. Siekis – sukurti spektaklį
žemaičių

tarme,

kuris

paskatintų

domėtis

mūsų

tautiškumu

ir

tradicijomis.Mažieji dalyviai ne tik puikiai vaidino, dainavo žemaič ių
krašto dainas, bet ir šoko tradicinius šokius. Šias žinias jiems suteikė
bibliotekos projekto bičiuliai – Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliuka s “
vadovai, kurie su dideliu užsidegimu ir kūrybinėmis fantazijo mis
padėjo gimti unikaliam spektakliui.
„Tautinis kostiumas - praeities mada“ – protų kova.
Lapkričio

mėnesį

bibliotekos

vaikai

svečiavosi

Agluonė nų

pagrindinėje mokykloje, kur vyko protų kova „Tautinis kostiumas praeities mada“. Dėkojame mokyklos direktorei Rimai Gabalienei ir mokytojai Ignei Irkinaite iLenkauskienei už jaukų priėmimą.
Lapkričio 13 – 20 dienomis Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje ir padaliniuose vyko dvidešimt pirmoji Šiaurės šalių bibliote kų
savaitė. Šiais metais išskirtinis dėmesys skirtas suomių literatūrai, todėl
teminiam užsiėmimui pasirinkta M. Kuno knyga „Lobių sala“ (knyga
parašyta pagal garsią Roberto Luiso Styvensono istoriją apie jūrų piratus).
„Kodas: L.O.B.I.A.I.“– tai edukacinis

užsiėmimas

vaikams,

skirtas

supažindinti su Šiaurės šalių tradicijomis, istorija, geografija ir t.t.
Susitikimų metu bibliotekos skaitytojai pasinėrė į nuotaikingą piratų lobio
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paiešką. Akis į akį susidūrė su vandens pabaisomis, milžinais, sprendė „Kokosų palmės“, „Mirties
pakrantės“ ir kitus paslaptingus kodus, šoko ir kt.
Lapkričio-gruodžio mėnesiais vaikų literatūros skyriuje vyko kalėdiniai, naujametinia i
stebuklai. Laukdami ateinančio šventinio laikotarpio, visi lankytojai įsijungė į kūrybinį procesą. Čia
įsižiebė Kalėdų miestas, čia vyko kalėdiniai mainai, čia veikė mažųjų ir jų artimųjų kūrybinės
dirbtuvėlės. Didžiulį džiaugsmą kėlė vaikams,

gaminant įvairius kalėdinius namelius iš buityje

atliekamų popierinių dėžučių. Vaikams buvo suteikta informacija apie Adventinio laikotarpio simbolius,
papuošimus. Vaikų literatūros skyriuje vyko „Knygų kalėdų“ eglutės žaisliukų gaminimo dirbtuvėlės.
Susirinkę vaikai galėjo ne tik sužinoti apie gražią „Knygų Kalėdų“ akciją, sukurti šventiškai eglute i
(eglutė pagaminta iš skaitytojų dovanotų knygų) žaisliukus, bet ir kartu sudalyvauti viktorinoje, kur
turėjo įminti įdomius faktus ir mįsles apie žiemą, šventes, papročius ir kt. Popietėje dalyvavo Vaikų
literatūros skyriaus bičiuliai, Gargždų socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centro ir Vaikų dienos
centro „Pastogė" vadovai ir auklėtiniai. Šeimų klubo „7 KVADRATU“ nariai dalyvavo Kalėdinėse
dirbtuvėse, kur vyko sausainio dekoravimas, tai „Saldžios Kalėdos“, kurių metu kartu su meistre K.
Krėpštiene mažieji kūrė savo išskirtinį saldėsį.
„Takučiu pamažu, su maišu ant pečių,
Kalėdų senelis atvyko į biblioteką vaikų
Laukia prie eglutės eilėraščių gražių,
Saldainius dalina, paskubėk ir Tu!“
Džiugino visus šventinis šurmulys ir šventinė nuotaika. Džiaugiamės, jog mūsų mažieji
skaitytojai nepamiršo šios gražios „Knygų Kalėdų” akcijos. Dėkojome Urtės Pranytės mamai, pirmokui
Dariui Jasui, trečiokei Auksei Intaitei, Austėjai ir Jonui Simanauskams, Saulei Grigonytei ir kitiems
skaitytojams, kurie prisidėjo ir padovanojo šios gražios akcijos proga didelį kalną knygų.
Akimirkos iš Šventinio laikotarpio!
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Kartą per savaitę Vaikų literatūros skyriuje susitinka Jaunųjų skaitytojų klubas – tai patys
mažiausi, bet patys sumaniausi ir aktyviausi bibliotekos padėjėjai bibliotekos veikloje. Bibliotekinink ės
Daiva Ringienė ir Vida Bružienė subūrė vaikus turint tikslą įdomiau pristatyti biblioteką, susirasti naujų
draugų, naujų dar neišbandytų užsiėmimų. Nauja veikla, nauji užsiėmimai sudomino vaikus. Jie žiūr i
filmus, domisi sportu, knygų herojais, jie kūria ir padeda kitiems, jie turi daug draugų.
Kas antrą šeštadienį vaikų literatūros skyriuje veikia „Robotikos studija“, kuriai vadovauja
Aurimas Mikužis. Vadovo tikslas, sudominti, įtraukti , sukurti galimybes augti ir tobulėti vaikui,
pasitelkiant naujas technologijas. Robotikos būrelių metu mokytojas siekė, jog vaikai būtų ne vartotojai,
o kūrėjai, kad jaunieji gargždiečiai įsijaustų į robotikos būrelių veiklas, kad noriai įsijaustų į išradėjo
poziciją, kad noriai parodytų savo tėveliams ką sukonstravo ir ką išmoko programuodami.
Vaikai konstruoja, vaikai turiningai leidžia laisvalaikį.

Kiekvieno mėnesio ketvirtadie nį

Vaikų literatūros skyrius organizuoja „Moksliukų dienas“. Vaikai pasiskirstę grupėmis su savanoria is
ir bibliotekos darbuotojais dirba prie INTERAKTYVAUS EKRANO, kuriame integruotos pamokos
„Mokausi interaktyviai“. Vaikai puikiai supranta, kaip išradingai interaktyvių pamokų pagalba galima
papildyti ir pagerinti lietuvių kalbos, biologijos, istorijos, gamtos mokslų žinias.
Renginiai vaikams J. Lankučio viešosios bibliotekos padaliniuose
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Vaikai rajono bibliotekose 2017 metais turėjo galimybes tobulėti, lavinti kūrybiškumą,
tenkinti skaitymo poreikį, turiningai leisti laisvalaikį. Vaikai rajono kaimo bibliotekose yra aktyviaus i
bibliotekų lankytojai ir renginių dalyviai. Renginiai vaikams bibliotekoje, bibliotekininkui ypatinga
darbo dalis. Ugdomas ir auginamas busimasis bibliotekos skaitytojas, kuris skatinamas mylėti knygą,
domėtis jį supančia aplinka. Rajono bibliotekininkės organizuodamos renginius žadina įgimtą vaikų
smalsumą ir kūrybingumą, skatina juos daugiau skaityti, lavinti skaitymo įgūdžius, saviraišką. 2017
metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos padaliniai organizavo vaikams įvairius renginius: viktorinas,
konkursai, rytmečius, popietes, knygų aptarimus, teatralizuotus knygų pristatymus, garsinius skaitymus,
literatūros parodas ir jų aptarimus, piešinių konkursus, įvairių darbelių parodas - pristatymus,
etnokultūrinius renginius, šventes, pokalbius, susitikimus su rašytojais ir žymiais žmonėmis, organiza vo
išvykas į J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių. Daug renginių, skirtų kalendorinių
ir valstybinių švenčių paminėjimui, liaudies meno sklaidai. J. Lakučio bibliotekos padalinių tikslas –
vaikus ir jaunimą sudominti knyga, skaitymu, optimaliai tenkinti informacinius, skaitymo ir kitus
skirtingo amžiaus vaikų informacinius poreikius.
Literatūrinės popietės, garsiniai skaitymai, susitikimai su žymiais žmonėmis. 2017-ieji,
Tautinio kostiumo, Ievos Simonaitytės metai, vasarą, nuo birželio 1 d. iki rugsėjo mėnesio, visos
bibliotekos buvo kviečiamos dalyvauti skaitymuose
jaunimui. Šiuo projektu buvo siekiama

„Vasara su knyga“, skirtuose vaikams ir

pristatyti visų

Lietuvos

bibliotekų

kultūrinę

veiklą ,

organizuojant skaitymus vasarą. Mūsų rajono bibliotekos aktyviai įsijungė į šią veiklą. Literatūrines
popietes ir vasaros skaitymus netradicinėje aplinkoje organizavo Agluonėnų, Dovilų, Drevernos,
Endriejavo, Jakų, Judrėnų, Kvietinių, Žadeikių ir kt. bibliotekos.
Balandžio mėnesį Agluonėnų, Priekulės, Drevernos, Venckų ir kituose bibliotekose
svečiavosi rašytojas Dainius Šukys, kuris pristatė savo knygelę ,,Blynų slibinas“. Knygoje „Blynų
slibinas“ rašoma, kaip vienoje karalystėje kartą pasirodęs slibinas
paragavo blynų su mėlynių uogiene ir jie jam labai patikę. Tada jis
pagrobė

visas

karalystės

moteris,

kad

šios

jam

keptų

blynus... Rašytojas D. Šukys rašo vaikams, bet yra įsitikinęs, kad
labiausiai patinka tokios pasakos ar pasakojimai, kurias smagu
klausyti ir suaugusiesiems. Nesudėtingo siužeto, su šmaikščiais pastebėjimais. Tai, kad pasakojima i
įdomus ir suaugusiesiems, Dainiui nėra paslaptis, tad nenuostabu, kad į susitikimus ateina paklausyti ir
vaikų artimieji.
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I. Simonaitytė (1897–1978) – Mažosios Lietuvos regiono atstovė, jautusi moralinę
pareigą tapti gimtojo krašto metraštininke. Įdomios biografijos ir tvirto charakterio rašytoja įamžino
Mažosios Lietuvos savitumą, apmąstė istorinę šio krašto lemtį, atskleidė Didžiajai Lietuvai mažai
žinomos buities freską, nutapė etninių tipažų galeriją, užfiksavo senojo folkloro liekanas. Mūsų rajono
bibliotekos organizavo renginius, parodas pristatydamos Mažosios Lietuvos regiono rašytoją ir jos
kūrybą. „O buvo taip“ popietė jauniesiems
padalinyje,

Dauparų bibliotekoje

pamario pušis“,

skaitytojams

Plikių

eksponuojama paroda „Kaip ta

Venckų bibliotekoje

vyko pokalbiai tema „Ieva

Simonaitytė: kokia ji buvo“, paroda Jakų padalinyje „Gimtojo krašto
metraštininkė“,

Girininkų bibliotekoje parodyta inscenizuotas rašytojos apsakymas „Meilutis ir

Gužiukas“.
Plikių bibliotekoje ketvirtos klasės mokiniai dalyvavo renginyje „Aš poetas
kaip...“, skirtas pasaulinei poezijos dienai. Mokiniai skaitė vaikų poeziją,
rinko labiausiai jiems patinkantį eilėraštį. Jie kūrė savo kūrybos eiles. Kas gali
būti nuostabiau tėveliams už dovanotą ketureilį savo vaiko kūrybos. Vaikų
kūryba liko nustebintos bibliotekos darbuotoja Virginija Bučienė ir mokytoja
Judita Zaksienė.
Veiviržėnų bibliotekoje svečiavosi rašytoja Nijolė Kepenienė su knygele „Netikri
padavimai“. Rašytoja bendravo su vaikais, skaitė savo kūrybą, žaidė
linksmus literatūrinius žaidimus, klausė vaikų sekamų pasakų ir
nutikimų, dainavo, pristatė dar keletą savo knygelių: „Verpėjėlė“ ir
„Baltų ženklai“. Daugelis vaikų buvo maloniai nustebę , veiduose
netrūko susižavėjimo, nes pirmą kartą bendravo su tikra rašytoja.
Evita Dėringytė, Julija Jančiauskaitė ir Mantvydas Kundrotas paskaitė trumpus kūrinėlius iš pristatomos
knygelės.
„Skaitau- daugiau žinau“(Agluonėnai), „Biblioteka knygučių Namai“ (Girkalia i), „Knyga
mane augina“ (Daukšaičiai), „Knygelė be vaiko gyventi negali“ (Dauparai), „Žaiskim ir skaitykim“
(Lapiai),

ir kt., šiais nuostabiais renginėliais džiugino savo bibliotekų jaunuosius knygos mylėtojus

bibliotekų darbuotojos.
Netradicinius ir netradicinėje aplinkoje vykstančius renginius rajono bibliotekų
lankytojai vaikai labai mėgsta ir jais domisi. Kas metai jų populiarumas auga, o bibliotekų darbuotojos
sumaniai sugalvoja, kad toje netradicinėje erdvėje šalia būtų ir knyga.
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2017 metais Klaipėdos rajono savivaldybės vicemerės Rūtos Cirtautaitės iniciatyva
suorganizuotas konkursas sulaukė apie 100 dalyvių, kurie kūrė lesyklas, dalijosi jų nuotraukomis ir
lesino paukščius. Į šį konkursą įsijungė ir mūsų rajono bibliotekos su savo jaunaisiais skaitytojais. Šio
konkurso esmė – pilietiškumo ugdymas, kad žmonės išmoktų ne tik imti, bet ir duoti. Tai ypač svarbu
kalbant apie vaikus. Šis konkursas bendram darbui subūrė mokyklų, darželių, bibliotekų bendruomenes,
kartu kurti paskatino šeimas, senelius su anūkais, tėvelius su dukromis ar sūnumis ir panašiai. Bendras
darbas, turint gražų tikslą – padėti Lietuvoje žiemojantiems paukšteliams – puikus būdas glaudinti
tarpusavio ryšius bei ugdyti pilietiškumą, aukojant savo laiką geriems darbams.
Kovo mėnesį Doviluose vyko bibliotekos organizuota Inkilų šventė. Į ją atvyko būrys pačių
jauniausių doviliškių, vaikų darželio „Kregždutė“ auklėtiniai, taip pat darželio auklėtojos ir auklytės.
Renginys prasidėjo inkilų kėlimu. Įkeltus ir pritvirtintus inkilus
varnėnams, vaikai pasitiko gausiais plojimais. Šventei persikėlus į
biblioteką,

vyko V. Račkaičio kūrinio

„Varnėnai parskrido“

skaitymas, diskutuota apie paukščius, jų namelius, maistą ir naudą
gamtai. Vaikams buvo pateikta užduotis – atpažinti paukščių
garsus. Renginį vainikavo vaikų deklamuojami eilėraštukai apie paukštelius, bei linksmas Gargždų
„Minijos“ progimnazijos mokinio Miko Žukausko gitara atliekamas kūrinys apie gandrą, baltą varną ir
žalią krokodilą.
Tęsiant gamtos temą rajono bibliotekininkės atlieka „visa galybė darbų“: menamos mįslės,
skaitomi

eilėraščiai,

surengiamos

knygelių

paroda, akcijos

„Padėkime

paukšteliams žiemą“, bandome atkartoti paukščių „balselius“, supažind ina
vaikus su paukščiais, bet ir čia šalia talkina knyga: sekamos lietuvių liaud ies
pasakos, žaidžiami lietuvių liaudies žaidimai, dainuojamos lietuvių liaudies ir
žemaitiškos dainos. Slengių bibliotekos mažieji skaitytojai rinkosi į literatūr inį
rytmetį „Paukštelių kalba“, skirtą Pasaulinei paukščių dienai paminėti.
Eksponuojama paroda klausė „Ar visus paukščius pažįsti?“. Vaikai pasakojo
apie pagalbą paukščiams žiemos metu ir sugrįžus pavasarį. Skaitė rašytojų kūrinius apie paukščius,
mėgdžiojo jų giesmeles.
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Vėžaičių biblioteka Kovo 25-ąją šventė Gandrinės. Gandras yra mylimiausias paukštis,
nešantis laimę namams. Gandras, dar vadinamas starkumi, gužu, bacionus.
Jo sugrįžimas iš Afrikos – didelė šventė. Sakoma, kad, kai gandras
parskrenda, ateina tikrasis pavasaris.
Svarbu,

kaip

gandrą

pirmąkart

pamatysi. Jei pasveikinsi skrendantį, –
gerai visus metus darbus spėriai nudirbsi, jei tupintį, – vangia i
viskas seksis. Gandrą pavasarį pirmąkart geriau pamatyti, kaip ir
jauną mėnulį, dešinėje pusėje, - tai žada sėkmę. Vėžaičių miestelio biblioteka pasiruošė gandrų
sutiktuvėms. Bibliotekos svečiai: antrokėliai su mokytoja Ligita Šarūniene ir mokytojos padėjėja Lina
Gečiene. Vaikai skaitė ištraukas iš knygų: V. Kavaliauskaitės „Naisių sodo gyventojų rūpestėliai ir
džiaugsmeliai“, R. Kuncaitės „Gandriuko KUKO kelionės po Lietuvą“, deklamavo skaičiuotes.
Kaip sutarti su savimi, ir kaip teisingai elgtis mums visiems geras pavyzdys įvykęs renginys
Priekulės miestelio bibliotekoje. Lapkričio mėnesį bibliotekoje šurmuliavo vaikai iš kaimynystė je
įsikūrusio dienos centro, o jų užimtumu rūpinosi Vaida Griškevičienė – projekto „Kita forma“
vadovė, atvykusi iš Vilniaus. Projektas „Kita forma“ svarbus tuo,
jog moko vaikus rūšiavimo subtilybių, svarbu atkreipti dėmesį,
jog nusidėvėję drabužiai, seni laikraščiai ir žurnalai, vienkartinės
dėžės ir kiti visuomenei nebereikalingi daiktai gali atgimti
naujai. Bibliotekoje Vaida su vaikais gamino advento kalendorių
iš antrinių žaliavų (žurnalų, reklaminių lankstinukų, kartoninių dėžių). Visi aktyviai įsitraukė į darbą ir
bendromis jėgomis „sukonstravo“ tris advento kalendorius, iš kurių vieną padovanojo ir biblioteka i.
Labai džiaugiamės smagiai praleistu laiku ir vertingomis žiniomis.

„Jaunieji chemikai“ 2017 metais gyvuoja Kvietinių bibliotekoje, persikėlus darbuotojai
dirbti į šį padalinį. Savarankiški, smalsūs ir žingeidus Kvietinių kaimo mokyklos - darželio mokinia i,
kartą ketvirtyje skuba į laboratoriją- virtusia biblioteką. Smagūs užsiėmimai, stebuklais virstantys
laboratoriniai bandymai vaikų juokas ir jų noras paskaityti apie visus vykstančius reiškinius. Vaikai
šauniai vertiną išskirtinį domėjimąsi cheminiais reiškiniais.
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Vasario 14 diena, daug kam užmena mįslę ar švęsti? Jei to pageidauja jaunieji mūsų
skaitytojai, tad mūsų bibliotekų darbuotojai pasistengia kuo įdomiau, ir kad
šalia

gyvuotu

naudinga

informacija.

Kūrybinės

dirbtuvės

„Meilės

pakabukas“, „Meilės papuošalas“ dirbo Agluonėnų, Dauparų,

Dovilų,

Girkalių, Endriejavo, Lapių ir kituose bibliotekose. Darė medžiaginius
širdelės formos pakabukus raktams, pakabukus puošmenai, prisiminimo
dovanėles. Juos papuošė karoliukais, įvairiais blizgučiais. Vaikams patinka kūrybiniai užsiėmima i.
Lapiuose renginyje dalyvavo 11 globos grupės vaikų.
Jau

tradiciškai

kapinaičių

Agluonėnų

tvarkymą.

biblioteka

organizuoja

Bibliotekos

senų

darbuotoja

E.

Ramanauskienė juokauja: - Jei kada pamirščiau šią akciją, tikrai
žinau, jog vaikai man primins. Smagu, kai tokie darbai, tampa
tarsi kasdieniais darbais. Šia iniciatyva džiaugiasi visi: tėveliai, mokytojai ir bendruomenės žmonės.
2017 metais Veiviržėnų, Dovilų, Dituvos, Slengių, Venckų, Vėžaičių, Kretingalės ir kituose
padaliniuose renginių metu vaikams dažnai buvo demonstruojami animaciniai filmukai lietuvių kalba..
Animaciniai filmukai – svarbi vaikų gyvenimo dalis. Animaciniams filmukams būdingos ypatybės:
 Multiprodukcijos

ryškumas ir vaizdingumas.

Filmukų

kūrėjai pasitelkia

begalę įvair ių

priemonių, kad sukurtų didelį ir ryškų pasaulį, kuriame gyvena įdomūs personažai.
 Lakoniškumas. Viskas labai dinamiška, todėl vaikas nepraranda susidomėjimo ir gali suprasti
net ir sudėtingą siužetinę liniją.
 Fantazijos ir realybės sampyna. Juk smagu savo akimis (nesvarbu, kad tik ekrane) pamatyti tai,
ko kasdieniame gyvenime nenutinka.
 Gėrio ir blogio kova, laiminga pabaiga. Vaikui tai labai svarbu. Paprastai teigiami ir neigia mi
veikėjai labai skiriasi, jie turi savų užsibrėžtų tikslų, kurie vaikui yra suprantami.
 Animizmas. Trumpai tariant – tai sugyvinimas ir sudvasinimas. Gyvūnai, augalai ir net daiktai
dažnai apdovanojami protu, gebėjimu bendrauti ir kitomis žmonėms būdingomis savybėmis.
Viena iš populiariausių datų - Tarptautinė vaikiškos knygos diena. Ši diena rajono
padaliniuose minima įvairiais renginėliais: spektakliukais, knygų aptarimais, konkursais, akcijomis ir kt.
Dituvos bibliotekoje vyko popietė ,,Knygelė su manim“.

Popietė-rytmetėlis vyko Daukšaičių

padalinyje „Knyga mane augina“, skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti. Šiais metais
keletas padalinių organizavo protų kovas: Lapių biblioteka

„Knygą skaitau-daug žinau“, Judrėnų

biblioteka „Sukim, sukim galveles“, Priekulės biblioteka „Vaikai draugaukit su knyga“ ir kt.
Rytmetėlius darželinukams „Biblioteka -

knygučių namai“ vyko Dituvos, Girkalių, Girinink ų,
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Šalpėnų, Tilvikų, Veiviržėnų ir kt. bibliotekose. Susirinkusiems vaikams buvo skaitomos pasakos.
Vaikams pristatomos jų amžiaus skaitomos knygelės.
Balandžio mėnuo dosnus renginiais, jų pagalba telkiam vaikus į bibliotekas ir organizuoja m
užimtumą, skatinam skaitymą. Viena iš pagrindinių bibliotekos tikslų yra auginti ateinančios kartos
skaitytoją .2017 metais visos rajono

bibliotekos organizavo ekskursijas po savo biblioteką tiek

mažiesiems skaitytojams, tiek jų tėveliams. Kasmet bibliotekos veikla prasideda pažintimi su biblioteka
ir knygų pasauliu.
Kaip kasmet Priekulės biblioteką aplankė lopšelio-darželio auklėtiniai – „Žirniukų“ ir
„Žuvelių“ grupių vaikai, kurie atėjo susipažinti su
biblioteka.

Mažieji

lankytojai

atidžiai

klausėsi

bibliotekos taisyklių, aktyviai bendravo ir įsijungė į
diskusiją apie išmintį ir kitas gudrybes glūdinč ia s
pasakose. Susitikimo metu vaikai džiaugėsi knygų gausa
ir žadėjo, jog greitai ir vėl mus aplankys. Visos rajono bibliotekos sulaukia savo jaunųjų skaitytojų.
Mokytojos, darželių auklėtojos skuba supažindinti vaikus su gyvenimo kelrode knyga.
Venckų bibliotekoje vyko popietė „Nei dienelės be knygelės“, skirta Tarptautinei vaikiškos
knygos dienai paminėti. Ši diena švenčiama kartu su pasakų kūrėjo Hanso Kristijano Anderseno
gimtadieniu. Susirinkusiems vaikams buvo pristatytos naujos knygos, viena iš jų - Oldrich Ružička ir
Klaros Kolčavovos parašyta knyga – rinkinys „Lėlių teatras“. Knyga skirta ne tik mėgstantiems skaityti
pasakas, bet ir vaidinti. Rinkinį sudaro: lėlės, dekoracijos ir knyga su trimis pasakomis, kurią galima
naudoti kaip teatro sceną. Vaikai skaitė pasakas, pasiskirstę vaidmenimis ir... pasinėrę į teatrinį fantazijos
ir kūrybos pasaulį.
Knygos padeda pažinti pasaulį, svajoti ir juoktis, atskirti gėrį nuo blogio. Tokias temas
svarstė Dauparų bibliotekos jaunieji skaitytojai. Mažieji artistai pradėjo
literatūrinį rytmetį vaikams „Knyga be
vaiko

gyventi

negali“,

skirtą

Tarptautinei vaikiškos knygos dienai
paminėti.

Programėlėje ne tik atskleista knygos reikšmė vaiko

gyvenime, bet ir suvaidinta inscenizacija

pagal A. Matučio ir J. Degutytės poeziją. Vaikai atliko

užduotis, žaidė žaidimus.
Kalendorinių švenčių šventimas ir minėjimas vaikų labai mėgstamos šventės. Čia
Klaipėdos rajono J. Lankučio viešosios bibliotekos padaliniuose organizuojamos Užgavėnės, Šv.
Velykos, minima Mamyčių ir Tėvelių diena, Kūčios ir Šv. Kalėdos. Velykų šventė laukiama, nes tada
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marginami margučiai. Ta proga rajono bibliotekos organizavo piešinių konkursus, viktorinas, marguč ių
parodas, margučių ridenimo varžybas. Rodos taip neseniai varėme žiemą, o štai jau Velykos į duris
beldžiasi. Po didelio susikaupimo ir ilgai trukusio laukimo ateina Šv. Velykos – džiaugsmo, atsigavėjimo
šventė. Ji simbolizuoja augmenijos prisikėlimą, gyvybės, gamtos atgimimą. Velykiniai vaikų šurmulia i
vyksta Priekulės, Agluonėnų, Dituvos, Daukšaičių, Endriejavo, Judrėnų, Lapių, Šalpėnai, Venckų ir kt.
Šalpėnuose, prie bibliotekos akį traukia puošnus Velykų medis, atbundančios gamtos
simbolis. Šiuo šventiniu akcentu pasirūpino bibliotekininkė Rasa Šlyžiuvienė, su jaunaisiais skaitytoja is
pagaminusi margučius. Šalpėniškiai antrą pavasarį džiaugiasi Velykų medžiu. Bibliotekininkė R.
Šlyžiuvienė subūrė jaunuosius skaitytojus ir per tris dienas
pagamino

margučius.

„Pjaustėme

polistireną,

spalvino me

akvarele, puošėme dirbtinėmis gėlėmis ir, pritvirtinę kaspinėlius,
pakabinome ant medžio. Nuoširdžiai dirbo Monika, Akvilė,
Danielius,

Liepa ir kiti vaikai“, – pasakojo bibliotekinink ė.

Nemažai prisidėjo ir buvusi bibliotekos darbuotoja Janina Tamkienė, kuri pasiūlė puošti Velykų medį.
„Kažkur perskaičiau Vinco Kudirkos mintį, jog margučiai ant medžio simbolizuoja laimę“, – sakė R.
Šlyžiuvienė.
Tarptautinę vaikų gynimo diena. Jau treti metaiVenckų bibliotekoje skamba vaikų juokas taip minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Nešvęsti negali! Smagu
susirinkti prisiminė vaikų gynimo dienos reikšmę, žaisti žaidimus, minti
mįsles, kūrti pasakas, žaisti judrius žaidimus ir iškovoti prizus. Meilę
vasarai kiekvienas išreiškė kurdamas raidžių dekoraciją: „Myliu vasarą!“
- toks yra jaunųjų Venckų bibliotekos skaitytojų šūkis. 2017 metais didelis
dėmesys skirtas vaikų užimtumui vasaros metu. Visos rajono bibliotekos dalyvavo ir organiza vo
renginius vasaros metu. Visi padaliniai įsijungė į skaitymus „Vasara su knyga“, Aš+knyga+šypsena“.
2017 m. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė kvietė vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius pakeliauti
po salas Šiaurės šalyse. Šiemet Suomija minėjo 100-ąsias nepriklausomybės metines ir šia proga Šiaurės
šalių bibliotekų savaitė išskirtinį dėmesį skyrė suomių literatūrai. Todėl ir skaitymams buvo siūlo ma
suomių autorių tekstai. Šių metų skaitymams buvo siūlomos knygos, kurios
siejasi su tema „Šiaurės salos“. Kasmet Agluonėnų, Dauparų, Dovilų, Lapių,
Endriejavo, Kretingalės, Lapių, Pėžaičių, Plikių, Slengių, Vėžaičių ir kt. rengia
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Vaikams siūloma kas nors netradicinio ir
neįprasto.
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Venckų bibliotekoje Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Perskaitę Mauri Kunno kūrinio „Lobių
sala“ ištrauką bibliotekos lankytojai pavirto piratais. Kiekvienas išmoko pasigaminti pirato kepurę,
susigalvojo sau vardus ir pasinėrė į lobių ieškojimo malonumus. Ieškoti lobių buvo smagu. Vaikai šoko,
žaidė ir kūrė net ketureilį. Įvykdę visas užduotis džiaugėsi atrastu lobiu ir minėjo, kad nors piratai ir
atrodo grėsmingai, bet būti jais yra linksma.
Lapių bibliotekoje paminėta Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, Edukacinių užsiėmimų
„Kodas: L.O.B.I.A.I“. Renginio metu leidosi vaikai į piratų lobio paieškas „Griaučių saloje“. Įminę
nuotaikingas paslaptis, rasti didžiuliai lobai.
Dituvos bibliotekoje su lankytojais skaitė Mauri Kunno knygos „Lobių sala“ ištrauką.
Knyga parašyta pagal garsią Roberto Luiso Stivensono istoriją apie jūrų piratus. Perskaitę, bibliotekos
lankytojai, pavirto piratais. Kiekvienas pasigamino pirato kepurę, susigalvojo sau ir komandai vardus.
Gavę nuorodas, pasklido po bibliotekos erdvę. Ieškodami paslėpto lobio vaikai šoko, sportavo, kūrė
ketureilius.
Dovilų bibliotekoje - Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Ta proga vyko
renginys pagal Mauri Kunno kūrinį "Lobių sala". Darželio "Kregždutė "
priešmokyklinės grupės vaikai sėkmingai įveikė 7 užduotis, klausėsi
skaitomo kūrinio, išmoko pasigaminti pirato kepurę, darė mankštą, traukė
piratišką dainelę, o pabaigoje pavyko rasti ir paslėplą lobį.
Endriejavo miestelio bibliotekoje apsilankė penktokėliai su klasės auklėtoja lietuvių kalbos
mokytoja Giedre Ilginiene. Minėdami Šiaurės šalių savaitę penktokai
skaitė Mauri Kunnas "Lobių sala" ir dalijosi įspūdžiais. Šią popietę
vaikai pasidarę piratų kepures keliavo laivu ir atlikdami net 9 užduotis
ieškojo tikro piratų lobio. Kiekvienai užduočiai vadovavo vis naujai
išrinktas kapitonas. Linksmiausia buvo trečia užduotis vadovaujama
Kevino Žadeikio, tai piratų mankštelė. Net nušilo piratai besimankštindami. Mergaitėms labiau sekėsi
atpasakoti skaitytą tekstą iš "Lobių sala", o berniukai buvo sumanesni atsakinėdami į užduočių
klausimus. Suradę lobį piratai draugiškai jį pasidalijo ir išsiskirstė į namus.
Valstybinių ir kalendorinių švenčių paminėjimas labai svarbus auklėjant ir auginant jaunąją
vaikų kartą. Valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Dauparų biblioteka surengė popietę
vaikams „Pilietiškumo diena bibliotekoje“. Vaikams svarbu žinoti savo tautos ateitį ir praeities nueitą
kovos kelią dėl ateities. Girkalių biblioteka

parengė popietę „Piešiame trispalvę“. Drevernos

bibliotekoje jau tradicija yra pasikviesti pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinius, kurie susirinkę
bibliotekoje pasidalina savo žiniomis apie sausio 13-osios įvykius. Kaip svarbu, kad „Sausio 13-oji“
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niekada nebūtų pamiršta. Žadeikių bibliotekoje vaikams suorganizuota viktorina „Ką žinau apie 1991
m. sausio įvykius“ .
Kalėdiniai renginiai, kalėdinės dovanos, kalėdiniai linkėjimai. Pati laukiamiausia šventė
vaikams Šv. Kalėdos ir Naujieji Metai. 2017 metais jau septintą kartą surengta Lietuvos Respublikos
Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų kalėdos“. Šiais metais kvietė per šventinį
sezoną aplankyti tą biblioteką, kurią vadiname savo biblioteka – arčiausiai esančia, mėgstamiaus ia,
dažniausiai lankoma, o gal dar neatrasta – ir padovanoti jai gerų, naujų knygų. Kaip ir kasmet
bibliotekininkai ragino visus rajono bendruomenės vaikus pasidalinti nebeskaitomomis knygelėmis,
kvietė į organizuojamus renginius. Vaikai ir jaunimas rinkosi į šventines popietes: „ Kalėdinės eglės
kūrimas“ – Kretingalės bibliotekoje, „Balta advento tyluma“ – Lapių padalinyje, „Mano Šv. Kalėdų
eglutė“ – Venckų bibliotekoje, „Kalėdos svajonių išsipildimo metas“ – Dituvos biblioteko je,
„Apšerkšniję mūsų žiemos-balta balta, kur dairais“ – Vėžaičių padalinyje, edukacinė valandė lė
„Lipdom, darom sniego gniūžtes“ – Tilvikų bibliotekoje, sveikinimų, linkėjimų parodos eksponuotos
Girininkų, Pėžaičių, Plikių, Šalpėnų,Tilvikų, Žadeikių padaliniuose, o Kalėdinėmis puošmenomis
puošėsi visos rajono bibliotekos.
Kalėdinis

šurmulys

vyko

Agluonėnų

bibliotekoje.

skaitytojai pakviesti pasižiūrėti filmuką

Čia mažieji

apie Kalėdas, paskaityti

knygutes apie Kalėdas. Bibliotekininkė padėkojo vaikams už dovanotas
knygeles, o vaikai susilaukė staigmenos - Diskotekos. Tai tikrai stebuklų metas.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Dovilų padalinyje
šventinį renginį „Knygų Kalėdos“ atvyko Dovilų darželio
„Boružiukų“ grupės vaikai su auklėtoja Dalia Beniušiene ir
pavaduotoja Laima
Bibliotekininkė

Sungailie ne.
Eligija

Žukauskienė pakvietė mažuos ius
nukeliauti

į pasakų pasaulį,

perskaitė

knygą

„Kalėdų

stebuklas“.

Papasakojo, kad metai susideda ne tik iš metų laikų, mėnesių, savaičių,
valandų, minučių ir sekundžių, bet ir iš gerų darbų, o jie virsta stebuklais ir pasakomis. Juk Kalėdos –
stebuklų metas! Vaikai aktyviai diskutavo iš ko susideda metai, apžiūrėjo Kalėdų ir žiemos tematika
parašytų knygų parodėlę, papasakojo savo parengtą pasakojimą apie saulę ir mėnulį,

užminė

bibliotekininkei mįslių. Renginio pabaigoje, už stebuklingo namelio durų, vaikučių laukė kalėdinė
staigmena.
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„Papuošk Kalėdų eglutę ir pasigamink knygelei skirtuką“ visą gruodį Jakų bibliotekoje veikė
Kalėdinės dirbtuvėlės, kuriose dideli ir maži ebru technika gamino žaisliukus eglutei ir skirtukus
knygutėms. Pagamintais žaisliukais dalyviai papuošė bibliotekoje eglutę, o savo skaitomas knygeles
pradžiugino naujais skirtukais.
Kretingalės bibliotekos darbuotoja Birutė Grybauskienė jau ne pirmus metus organizuoja
miestelio „Eglučių“ puošimą rankų darbo žaisliukais. Bibliotekoje vaikai kartu su suaugusiais

gamina

originalius žaisliukus lauko eglutėms papuošti. Jau kelintus metus Pėžaičių bibliotekos darbuotoja taip
pat iniciatorė „Eglutės puošimu“. Dažnai bibliotekų darbuotojams tenka organizuoti šventinius
renginius, nes aptarnaujančiame mikrorajone nėra kultūros darbuotojo.
Šventinės akimirkos:

5.5 Mokamos paslaugos
2017 m. Klaipėdos rajono J. Lankučio viešojoje bibliotekoje mokamos paslaugos buvo
teikiamos vadovaujantis patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl Klaipėdos
rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.
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2017 metais rajono bibliotekose vartotojams padarytos 200686 leidinių fragmentų kopijos:
viešojoje bibliotekoje padaryta 196073 fragmentų kopijų, Priekulės miesto filiale – 2099 kaimo
filialuose – 2514. Už mokamas paslaugas rajono bibliotekose per 2017 m. surinkta 2318,00 eurai,
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje surinkta 1883,00 euras, Priekulės miesto filiale surinkta 195,00
euras, Kaimo filialuose surinkta 240,00 eurai.
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYB ĖS JONO LANKUČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Paslauga

Mato vnt.

1. Vartotojo
pažymėjimas
Neribotas
laikotarpis

1 metai

2. Dokumentų
kopijavimas,
nuskaitymas ir
spausdinimas

A4
1 psl.
abi pusės
1 psl.

abi pusės

Paslaugų kainos nuo
2015-01-01
Elektroninis vartotojo
pažymėjimas:
1,45 EUR- suaugusiems
0,60 EUR- neįgaliems,
pensininkams bei
moksleiviams nuo 5 kl.
Pakeitimas pametus ar
sugadinus:
3 EUR- suaugusiems
1,45 EUR)– neįgaliems,
pensininkams bei moksleiviams
nuo 5 kl.
Lokalus vartotojo
pažymėjimas:
0,60 EUR- suaugusiems
0,30 EUR- neįgaliems,
pensininkams bei moksleiviams
nuo 5 kl.
0,30 EUR)– vienkartinis
leidimas pasinaudoti bibliotekos
paslaugomis
Nemokamas – ikimokyklinių,
pradinių klasių bei neįgaliems
vaikams
Dokumentų kopijavimas,
spausdinimas:
0,10 EUR- nespalvotas
0,15 EUR- nespalvotas
0,60 EUR- spalvotas
0,30 EUR- spalvotas (nevisiškai
užpildytas lapas)
1 EUR- spalvotas
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A3
1 psl.
abi pusės
1 psl.

abi pusės
A4
1 psl.
abi pusės
1 psl.

abi pusės
A3
1 psl.
abi pusės
1 psl.

3. Dokumentų
įrišimas

4. Informacijos
įrašymas į
elektronines
laikmenas
5. Dokumentų
laminavimas
6. Bibliotekos patalpų
(konferencijų salė)
nuoma

0,20 EUR- nespalvotas
0,20 EUR- nespalvotas
1 EUR- spalvotas
1 EUR- spalvotas (nevisiškai
užpildytas lapas)
1,15 EUR- spalvotas
Moksleiviams ir studentams:
0,05 EUR- nespalvotas
0,10 EUR- nespalvotas
0,30 EUR- spalvotas
0,15 EUR- spalvotas (nevisiškai
užpildytas lapas)
0,60 EUR- spalvotas

abi pusės

0,15 EUR- nespalvotas
0,20 EUR- nespalvotas
0,70 EUR- spalvotas
0,40 EUR- spalvotas (nevisiškai
užpildytas lapas)
1,45 EUR- spalvotas

1 psl.
1-20 lapų

0,30 EUR
0,90 EUR

21-50 lapų

1,20 EUR

51-75 lapų
76-100 lapų

1,45 EUR
1,70 EUR

101 ir daugiau
CD

2,30 EUR
0,60 EUR( + CD kaina)

DVD

1,20 EUR( + DVD kaina)

A4
A5
A6
1 val.

1 EUR
0,80 EUR
0,50 EUR
5,80 EUR- nekomerciniams
renginiams
11,60 EUR- nekomerciniams
renginiams su
demonstracine įranga
14,50 EUR- komerciniams
renginiams
17,40 EUR- komerciniams
renginiams su demonstracine
įranga
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7. Leidybinės ar
suvenyrinės
produkcijos, susijusios
su bibliotekų veikla,
platinimas
8. Leidybinės
produkcijos
maketavimas

1 vnt.

Savikaina

1 vnt.

9. Personalinių
bibliografijų
sudarymas bei
redagavimas pagal
užsakymą
10. Dokumentų
išsiuntimas ir
priėmimas faksu A4
forma
11. Spektaklių bei
kino filmų rodymas
bibliotekoje
12. Naudojimasis
specializuotomis
kompiuterinė mis
programomis
13. Prieigos prie
bibliotekoje
prenumeruojamų
duomenų bazių
nutolusiems
vartotojams
suteikimas
14. Dokumentų
nuoma elektroninėje
laikmenoje

1 val.

1,45 EUR- skelbimas
3 EUR- lankstinukas
1 EUR- kvietimas
1,45 EUR- vizitinė kortelė
1 EUR

1 psl.

0,30 EUR– Lietuvoje
1 EUR -tarptautiniu ryšiu

1 bilietas

1 val.

0,15-0,60 EUR

0,60 EUR- suaugusiems
0,30 EUR- moksleiviams
Pagal LNB pateiktas
prenumeratos kainas

1 savaitei

1 EUR

5.6. Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
2017 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka, siekdama
pritraukti įvairių socialinių grupių lankytojus, nuolatos plečia savo paslaugų spektrą ir veiklos sritis.
Tradicinius paslaugų paketus (pvz., knygų, periodinių leidinių skolinimas į namus, leidinių užsakymas
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ir rezervavimas internetu, konsultacijos, kompiuterinio raštingumo mokymai ir kt.), biblioteka papildo
ir komercinėmis paslaugomis (pvz., leidinių, skrajučių, vizitinių maketavimas, dokumentų laminavimo
ir įrišimo paslaugos, specializuotų ženkliukų gamyba ir kt.).
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka 2017-aisiais metais aktyvia i
viešino savo veiklą ne tik įprastomis priemonėmis (regioninė spauda,
lankstinukai, informaciniai plakatai, ženkliukai), bet ir virtualio je
erdvėje

(bibliotekos

svetainė,

socialiniai

tinklai).

Biblioteko s

modernėja, tobulėja, plečiasi, todėl turi būti pasiekiamos įvairia is
kanalais.

Prie teigiamo bibliotekos įvaizdžio kūrimo visuome ne i

nemažai prisidėjo jau 3 metus vykdomos nuotolinės transliacijos. Tai
inovatyvi

paslauga,

bendruomeniškumą,

ugdanti
padeda

kompetencijas,
prisitaikyti

prie

kurios

skatina

besikeičianč io s

informacinės visuomenės, taip prisidedant prie Klaipėdos rajono
gyventojų socialinės atskirties mažinimo bei mokymosi visą gyvenimą skatinimo.
2017 metais įvykdyta 18 transliacijų. Kontaktinėse ir nuotolinėse paskaitose dalyvavo
3180 bibliotekos lankytojų. Iš viso J. Lankučio viešosios bibliotekos YouTube kanale per 2017 metus
peržiūrėta įrašų – 21 735 kartai. Įrašus žiūrėjo ne tik Lietuvoje, bet ir svečiose šalyse: Jungtinė je
Karalystėje (1143), Norvegijoje (465), Vokietijoje (227), Latvijoje, Švedijoje, JAV, domėjosi net iš
Gruzijos, Indijos, Kipro, Tanzanijos, Japonijos...

Daugiausia transliacijų įvykdyta bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono švietimo centru.
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Jau trečius metus bibliotekos partneris – Klaipėdos rajono policijos komisariatas tiesiogiai pristato savo
veiklos rezultatus. Transliacijos metu policijos pareigūnai ne tik pristato savo nuveiktus darbus, bet ir
tiesiogiai atsakinėja į klausytojų užduotus klausimus.
https://youtu.be/QLHO6iVKTYI
Tiesiogiai

transliuojami

įvairūs

susitikimai

su

kraštiečiais, žymiais žmonėmis: surengti susitikimai su
Gargždų miesto garbės piliete, Rygos lietuvių vidurinė s
mokyklos įkūrėja

ir daugiamete jos vadove Aldona

Gedvilaite-Treija, su lietuviškuoju Šerloku Holmsu - VDU profesoriumi Liudu Mažyliu, atradusiu
Vasario 16-osios akto originalą lietuvių kalba Berlyne, bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono
savivaldybe surengtas susitikimas – diskusija su emigrantais: suteikta informacija apie planuojantie ms
kurti verslą, ką galima pamatyti, pažinti mūsų krašte, apie vaikų, lankiusių ugdymo įstaigas užsienyje
integracijos galimybes ir kt.
Didelio

susidomėjimo

susilaukė

pirmą kartą Gargždų socialinių

paslaugų

centro

suorganizuota atvira paskaita-susitikimas „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija ir pagalbos“. Šio
susitikimo metu šia jautria tema kalbėjo specialistai, susiduriantys su smurtą artimoj aplinkoj
patiriančiais žmonėmis:. E. Burinskaitė pristatė savo knygą „Dukra“ ir papasakojo apie savo,
smurtautojos dukters gyvenimą ir norą jį pakeisti. Tiesioginės transliacijos metu visi dalyvavusieji
atsakinėjo į užduodamus klausimus, kurie skriejo ir iš salės ir paskaitą nuotoliniu būdu stebinčių žmonių.
2017-aisiais metais iš viso buvo publikuoti 282 straipsniai, susiję su biblioteka, jos filiala is
bei veikla. Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ - 42, respublikinėje spaudoje – 2, „Tarp knygų“ žurnale
- 2. Virtualioje erdvėje publikuoti 320 straipsnių: bibliotekos svetainėje www.gargzdaivb.lt – 24,
Facebook paskyroje www.facebook.com/J.LankucioVB
gargzdai.lt

–

28,

–

www.gargzdai.lt

www.facebook.com/infotaskas/

-

12,

37,

- 147 publikacijų,

portale www.mano-

www.facebook.com/vaikaivb/

www.facebook.com/gruops/562311273943182/

-

54,
-

18,

www.gargzdaivb.lt/lt/vaikams- ir-jaunimui - 8
Biblioteka aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su kolegomis iš kitų miestų, noriai keičiasi
patirtimi su užsienio

partneriais,

dalyvauja ir rengia konferencijas,

teoriniuose

– praktiniuo se

mokymuose ruošia ir skaito pranešimus.
2017 metų liepą įvyko tarptautinis lietuvių ir ukrainiečių jaunųjų lyderių ugdymą
skatinantis projektas „Etnobook“.

Bendradarbiaujant Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio

viešajai bibliotekai ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešajai bibliotekai, Gargždų ir Skuodo
jaunimo laisvalaikio centrams bei Lvovo apskrities vaikų bibliotekai suburtos iniciatyvaus jaunimo
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komandos, numatytose Lietuvos vietose vykdė įvairias veiklas, į tai įtraukdami ir vietos jaunimą.

Ir

lietuviai ir ukrainiečiai pristatė savo šalį, papasakojo apie kultūrą, etninį paveldą.
Projekto „Etnobook“ veiklos bei pasiekti rezultatai pristatyti Švedijoje XIV Baltijos miestų
sąjungos

(UBC)

Generalinėje

konferencijoje.

Projektas „Etnobook-2017“

Klaipėdos

rajono

visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos organizuojamų kasmetinių
„Auksinių lempučių“ apdovanojimų metu paskelbtas Metų jaunimo projektu.
https://www.facebook.com/%D0%A1hildrens- fest-%D0%95tnobook2017-LithuaniaUkraine-2329280433964058/
Buvome partneriais Lvovo apskrities vaikų bibliotekos tarptautiniame projekte „Book of the
week“ („Savaitės knyga“) (Lvovas, Gargždai, Varšuva). Tai
informacinis išteklius,

kuriame kiekvieną savaitę buvo

įkeliamos populiariausios knygos, skirtos jaunimui.

Visi

norintys galėjo balsuoti už patikusią knygą. Suskaičiavus
balsus paaiškėjo, kad Klaipėdos r. savivaldybės Jono
Lankučio viešoji biblioteka surinko daugiausia
„patinka“ paspaudimų.

mygtuko

http://bookoftheweek.org.ua/

2017 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka prisijungė prie
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos kuriamo interaktyvaus projekto „Krašto
paveldo gidas“. Krašto paveldo gide užfiksuota informacija apie istorinius, gamtos, architektūros
paminklus, vietoves, gatves, piliakalnius, memorialines vietas bei įvairius kultūros paveldo objektus,
liudijančius krašto istoriją ir dabartį. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka
parengė du maršrutus – „O buvo visko: Ėvės takais“ ir „Iš praeities į nūdieną ir ateitį. Pažintis su
Klaipėdos rajono piliakalniais“. http://www.krastogidas.lt/marsrutai/53-is-praeities- i-nudiena- ir-ateitipazintis-su-klaipedos-rajono-piliakalniais
http://www.krastogidas.lt/marsrutai/48-buvo- visko-eves-takais
Bendradarbiaujančių bibliotekų administracijos siekia ne tik apjungti bibliotekų veiklą, bet
ir ugdyti bibliotekos darbuotojų kompetencijas, stiprinti bibliotekų tarptautinę partnerystę.
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Bibliotekos bendruomenė noriai prisideda prie įvairių iniciatyvų, švenčių.
Kasmet dalyvauja Gargždų miesto šventėje, Obuolių šventėje, Klaipėdos knygų
mugėje ir kt. Jų metu populiarina savo paslaugas – dalija lankstinukus, knygų
skirtukus su informacija, kviečia pasinaudoti knygų mainų lentyna. 2017 metais
iš Europos dienai skirtų lėšų įsigytas ženkliukų gamybos aparatas padeda tiek
bibliotekai, tiek įvairioms įmonėms, privatiems asmenims susikurti norimo
dizaino ženkliuką ir naudoti viešinimo ir reklamos tikslais.
Biblioteka palaiko glaudžius partnerystės ryšius su Klaipėdos rajono ir Gargždų
miesto organizacijomis: Gargždų kultūros centru ir jo filialais, Gargždų muzikos mokykla, Gargždų
vaikų ir jaunimo laisvalaikio centru, Gargždų miesto bendruomene, Gargždų socialinių paslaugų centru,
Gargždų krašto muziejumi, Klaipėdos rajono amatų centru, Klaipėdos rajono seniūnijomis, Klaipėdos
rajono laikraščiu „Banga“ – nuolatiniu partneriu bei pagalbininku organizuojant šventes bei rengiant
projektus.
Viešosios bibliotekos bei filialų renginius remia ir palaiko Klaipėdos rajono savivaldybės
kultūros ir švietimo skyriai, rajono seniūnijos,

naujienų portalas „Mano Gargždai“,

individua li

Gedimino Venckaus įmonė, kiti vietos verslininkai, įmonės.
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6. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA
6.1. LIBIS PĮ diegimas, katalogų ir kartotekų sistema
Nuo 2013 m. visuose kaimo filialuose įdiegta LIBIS programinė įranga. Be viešosios
bibliotekos LIBIS SAP (Skaitytojų aptarnavimo posistemis) 2017 m. Klaipėdos rajono Jono Lankučio
viešosios bibliotekos padaliniai dirba su skaitytojų aptarnavimo posisteme, išskyrus Girkalių, Slengių
bibliotekose.
Jono Lankučio

viešojoje bibliotekoje

LIBIS įdiegta

2003 metais birželio

1d.

Elektroniniame kataloge atsispindi naujai gauti visos sistemos bibliotekų spaudiniai (nuo 2003 m. II
pusmečio), suvesti (rekataloguoti) viešosios bibliotekos skaityklos, muziejaus, abonemento bei Vaikų
literatūros skyriaus spaudiniai. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje 2017 m. pabaigoje, elektroninia me
kataloge iš viso buvo 175218 įrašų, o per metus parengti 11744 įrašai. Nacionalinei bibliografijos
duomenų bazei rengiami bibliografiniai įrašai iš rajoninio laikraščio „Banga“. 2017 m. sukurti 1149
įrašai iš rajoninio laikraščio „Banga“.
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje yra generalinis abėcėlinis katalogas, atspindintis
viešosios bibliotekos ir jos filialų fondus. Kaimų bibliotekose ir Priekulės miesto filiale taip pat yra
abėcėliniai katalogai atspindintys fondus iki 2017-01-01. Nuo 2017 metų pradžios visi Viešosios
bibliotekos padaliniai naudojasi bendru Elektroniniu katalogu. Fondų komplektavimo ir tvarkymo
skyrius bibliotekiškai apipavidalino virš 9000 tūkst. kataloginių kortelių.
6.2. Informacinis fondas, bibliografinis, informacinis vartotojų aptarnavimas
Viešojoje bibliotekoje komplektuojami universalaus pobūdžio informaciniai leidiniai ir
leidiniai, atitinkantys vartotojų poreikius bei Bibliotekos finansines galimybes. Viešosios bibliotekos
tikslas - saugoti informaciją ir suteikti galimybę ja pasinaudoti. Greita informacinių technologijų plėtra
skatina naujų paslaugų galimybes. Skaityklos fonde komplektuojami įvairių mokslo šakų leidinia i.
Praėjusiais metais skaityklos fondas pasipildė 123 leidiniais, nurašyta 76 egz. informacinio fondo
dokumentų. 2018 m. pradžiai fonde 7195 egz. dokumentų. Fondas pildomas leidiniais, kurie reikalingi
studijuojantiems, dirbantiems, besidomintiems verslo idėjomis. Fondas papildomas žodynais, žinyna is,
enciklopedijos, kitais informaciniais leidiniais. Labai populiari ir trūkstamų leidinių sąraše yra
ikimokyklinės pedagogikos ir socialinių mokslų literatūros studijoms. Stengiamasi tenkinti vartotojų
poreikius, ugdyti jų informacinius įgūdžius. Kas metai Nacionalinės bibliotekų savaitės metu J.
Lankučio viešojoje bibliotekoje apsilanko „Kranto“ pagrindinės mokyklos dešimtokai, „Vaivorykštė s “
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gimnazijos gimnazistai bei „Minijos“ mokyklos moksleiviai. Jiems pravestos pažintinės ekskursijos po
biblioteką. Moksleiviai supažindinti kaip naudotis elektroniniais katalogais, kaip išsirinkti knygų, kaip
naudotis bibliotekoje esančiu informaciniu fondu ir kitomis teikiamomis paslaugomis. Interneto
skaitykloje yra 5-ios ir 5-ios

kompiuterizuotos darbo vietos su prieiga prie interneto periodikos

skaitykloje.
2017 metais teikiamos elektroninės paslaugos:
 paieška internete;
 paieška duomenų bazėse;
 informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas;
 kopijavimas, skenavimas;
 spausdinimas;
 mokymai ieškantiems informacijos internete ir duomenų bazėse.
Vartotojams teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos. 2017 m. vartotojams
suteiktos 87 individualios konsultacijos įvairiomis temomis. Pageidaujant informacija įrašoma į
skaitmenines laikmenas, kopijuojama, skenuojama. Atrankinė informacija teikiama 6 vartotojams –
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Klaipėdos rajono savivaldybės Kultūros skyriui,
Klaipėdos rajono policijos komisariatui, Gargždų muzikos mokyklai, Gargždų kultūros centrui, Gargždų
ligoninei. Jono lankučio skaitykloje atsakyta į 404 užklausas, vaikų literatūros skyriuje – 293, Priekulės
miesto padalinyje – 93, kaimo bibliotekose - 3028. Elektroninėmis priemonėmis gauta 30 užklausų: Jono
Lankučio bibliotekoje -30, Priekulės miesto filiale -0, kaimo filialuose -0. Atsakyta užklaus ų:
faktografinių -12, tikslinamųjų – 33, adresinių – 16, teminių – 3060. Dominuoja teminės užklausos.
Paieška buvo vykdoma LIBIS elektroniniame kataloge, NBDB (Nacionalinės bibliografijos duomenų
bankas). Praktika (teisės aktų paieška). EBSCO (ebsco duomenų bazė). eLABa (Lietuvos akademinė
virtuali biblioteka. Užklausoms atsakyti 2017 metais panaudota 7548 egz. leidinių. Aktualiausios temos
– medicina, netradicinė medicina, filosofija, pedagogika, vadyba, verslas, smulkieji amatai, ekonomika,
teisė, turizmas, filosofija, socialiniai mokslai, ikimokyklinė pedagogika.
2017 metais rajono skaitytojai galėjo skolintis elektroninius leidinius, prieinamus Lietuvos
nacionalinėje Martyno Mažvydo ir visose Lietuvos viešosiose LIBIS bibliotekose, interneto svetainėje
www.ibiblioteka.lt . El. leidinius galima skaityti naudojantis įvairiais įrenginiais: išmaniaisia is
telefonais, asmeniniais ar planšetiniais kompiuteriais, skaityklėmis. El. leidinius galima skolintis, atlikti
jų paiešką; galima gauti informaciją apie el. leidinius, planuojamus išleisti ateityje.
Prasidėjus naujiems mokslo metams, visų laukė nauji rašto darbai, įvairūs projektai.
Bibliotekos visus esamus ir būsimus skaitytojus: moksleivius, studentus, magistrantus, mokytojus,
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dėstytojus, mokslininkus ir visus kitus, kuriems reikia kokybiškos ir patikimos įvairių mokslų
informacijos, kvietė naudotis prenumeruojamomis Lietuvos ir užsienio duomenų bazėmis. Duomenų
bazėse buvo galima rasti elektroninių viso teksto leidinių (el. žurnalų, knygų, žinynų, straipsnių,
konferencijų medžiagos, ataskaitų ir kt.) humanitarinių, socialinių, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir
technologijos mokslų temomis. Informacija pateikta lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir kitomis
kalbomis.
Prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurios prieinamos tik bibliotekoje skaitytojai buvo
kviečiami naudotis skaitykloje. Laisvai prieinamomis duomenų bazėmis galėjo naudotis visi vartotojai.
2017 metais rekomenduojamos naudotis prenumeruojamos duomenų bazės:
EBSCO Publishing Pateikiami įvairias mokslo sritis apimantys viso teksto moksliniai žurnalai.
NAXOS Music Library Tai išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami klasikinės, džiazo,
pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai. Duomenų bazėje rasite
kompozitorių ir atlikėjų biografijas, muzikos terminų žodynų ir kitą informaciją.
Informacinės užklausos:
Informacinės
užklausos

RVB
2016

SVB
2017

4329

Skirtumas

PMB

2016

3118

2017

712

-1211

697
-15

KBP

2016

2017

86

2016

2017

93 3531
+7

3028
-503

Informacinių leidinių pristatymui rengiamos parodos. 2017 metais jų paruošta Jono
Lankučio bibliotekoje -12, Priekulės miesto bibliotekoje- 5, kaimo bibliotekose -19. Informacinės
parodos: „Laisvalaikio pomėgiai“ (SVB), „Metų ratą saulė suka“ (SVB),"Iš
sodų, pievų ir darželių" (SVB), „Grožis valdo pasaulį“ (SVB), „Tautinio
kostiumo grožis“ (SVB)
biblioteka),

„Tikri gyvenimai-tikros istorijos“, (Dauparų

„Nuo minties iki pasiekimo-Pats“ (Agluonėnų

biblioteka),

“Galvok ką valgai”, (Dituvos biblioteka), „Enciklopedijos, žodynai-raktas į
žinių šalį“ (Jakų biblioteka), „Pažinkime piktžoles“ (Veiviržėnai), „Lietuvos
prezidentai“ (Vėžaičių biblioteka) ir kt.
Teikiamos atrankinės informacijos – kultūros, medicinos, policijos, vaikų laisvalaikio centro,
muzikos mokyklos darbuotojams. Skelbimų lentoje rajono vartotojai informuojami apie naujai gautą
grožinę ir šakinę literatūrą, organizuojamus renginius, akcijas. Bibliotekininkai nuolat vartotojams teikia
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konsultacijas įvairiausiais informaciniais klausimais. Paruošiamas „Įžymių datų ir jubiliejų kalendorius “
ir „Klaipėdos rajono įžymių datų kalendorius“ ateinantiems metams, kuriuo gali naudotis ne tik
darbuotojai, bet ir vartotojai. Informacinio skyriaus vyr. bibliografė informacijai M. Ilginienė 2017
metais rajono bibliotekų darbuotojams parengė ir pristatė naujai gautų informacinių leidinių pristatymus.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu buvo miesto vidurinių mokyklų moksleivia ms
suorganizuotos ekskursijos – pamokos bibliotekoje. Jono Lankučio viešoji biblioteka ir filialai, kasmet
organizuoja pažintines ekskursijas bibliotekos skaitytojams. Per 2017 metus pažintinių ir informacinių
renginių suorganizuota virš 30. Tradiciškai Jono Lankučio biblioteka ir padaliniai organizuo ja
pristatymus tiek mažiesiems, tiek vyresniems skaitytojams. Jono lankučio bibliotekoje ir vaikų
literatūros skyriuje lankėsi ir rajono mokyklų moksleiviai.
Informacinis fondas:
Informacinės
fondas

RVB

SVB

PMB

KBP

6854

2342

656

3856

Viešosios bibliotekos ir kaimo filialų informacinių leidinių fonduose kaupiama universa li
ir įvairių mokslo sričių literatūra: enciklopedijos, žodynai, žinynai, oficialieji dokumentai, teisės aktai ir
kt. Kas metai didėja gyventojų poreikis informaciniams leidiniams. Lėšų stygius neleidžia sukurti
tinkamos informacinės bazės, kuri užtikrintų tinkamą informacinių poreikių veiklą. Informacinės
literatūros ypač trūksta kaimo padaliniuose. Siekiant patenkinti rajono skaitytojų poreikius, informacijos
ieškoma elektroniniuose ištekliuose, pasitelkiamas centrinės bibliotekos informacinis fondas.
6.3. Kraštotyros veikla
Klaipėdos rajono bibliotekose buvo komplektuojamos kraštiečių, vietinių poetų, rašytojų
knygos, knygos su autografais, viskas, kas susiję su rajonu, įžymiomis rajono vietomis, kaupiami ir
smulkieji spaudiniai (lankstinukai, bukletai, reprodukuoti dokumentai, kopijos, fotografijos).
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos kraštotyros darbo kryptys
2017 metais buvo:
 kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida,
 gimtojo krašto pažinimas, jo tradicijų populiarinimas,
 kraštiečių jubiliejų paminėjimas,
 kraštotyros fondo ir kraštotyros darbų pildymas.
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2017 metais kraštotyros fondas papildytas 32 egz. spaudinių. Šiuo metu fonde yra 635 egz.
knygų ir kitų dokumentų, įtrauktų į bendrosios apskaitos knygą. 2017 metais fondas papildytas šiais
vertingais leidiniais : J. V. Čiplytė „Eduardas Turauskas 1896-1966“, „Medžiotojų klubas „Dauparai“,
E. Skaudvilaitė „Žodžių dūzgesys“, Riekašius R. „Gargždai. Futbolas“. „Banga“, Klizas A. „Pušis ir
ąžuolas saugo senojo kaimo atmintį“, Dianos Trijonytės-Jusčienės „Vilties saulė“, Egidijaus Žiedo
„Rasa, Sara ir kt.“ ir kt. Jono Lankučio bibliotekoje parengtos ir eksponuotos parodos: „Rašytojai Ievai
Simonaitytei – 120“, „Gargždų miesto garbės piliečiui, rašytojui Petrui Dirgėlai – 70“, „Rajono
literatai“, „Dešimto dešimtmečio prozininkas Antanas Ramonas“ ir kt.
2017 metais

Klaipėdos krašto rašytojai,

Mažosios

Lietuvos

metraštininkei

Ievai

Simonaitytei sausio 23 dieną būtų sukakę 120 metų. Seimas, įvertindamas paskutiniosios Mažosios
Lietuvos metraštininkės unikalumą, talentą, Klaipėdos krašto etnografinio savitumo garsinimą, 2017uosius paskelbė I. Simonaitytės metais. Žymioji mūsų kraštietė, gimusi Vanaguose, daug vasarų
praleidusi Priekulėje, savo sodyboje, apsodintoje rožėmis, palaidota
1978 m. Vilniuje, Antakalnio kapinėse. Jos paskutinis prašymas buvo
išpildytas ir antkapyje užrašyta: „Jau lazdą padėjau, kelionė baigta“. J.
Lankučio bibliotekos darbuotojai skyrė ypatingą dėmesį I. Simonaitytės
jubiliejinių metų minėjimui. Rajono bendruomenei rašytoja pristatyta
atsigręžiant į Mažosios Lietuvos išskirtinumą, savamokslės rašytojos
kūrybinį palikimą šiuolaikinio gyvenimo kontekste. Rašytojos kelionė
pas skaitytojus tęsėsi visus metus. Rajono bibliotekos organiza vo
įvairius renginius apie rašytoją, jos kūrybą, organizavo išvykas po
rašytojos gimtinę, ekskursijas į muziejų. Buvo paruošti turistiniai maršrutai I. Simonaitytės gyvenimo
keliais, sukurtas elektroninis produktas „Krašto paveldo gidas“, medžiaga buvo verčiama į anglų, rusų,
vokiečių kalbas.
Šiemet tradiciniai „Vasaros skaitymai“, skirti Mažosios Lietuvos metraštininkės Ievos
Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms paminėti,
vyko Agluonėnuose. Renginio metu savo kūryba dalijosi
Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“, Rietavo „Mūza“,
Kretingos „Trijų mūzų blyksniai“,

Klaipėdos rajono

„Potekstė“, Šilalės „Versmė“ , Skuodo literatų klubas
„Nojus, Klaipėdos miesto, Kelmės, Tauragės literatai.
http://www.gargzdaivb.lt/lt/naujienos/474-vasaros-skaitymai-2017
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https://www.facebook.com/J.LankucioVB/photos/pcb.467917886902506/467917796902515/?type=3
&theater
Bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono Švietimo centru surengta paskaita – tiesioginė
transliacija „Mažosios Lietuvos reikšmė Lietuvos istorijoje“. Pranešėja - Edita Barauskienė

-

rašytoja, Gargždų miesto garbės pilietė, visuomenininkė. Įrašas publikuojamas „J. Lankucio VB“
YouTube kanale:
https://www.youtube.com/watch?v=yjDfqz9pKrg
Jono Lankučio viešoji biblioteka paruošė kilnojamąją parodą, kurioje atsispindi rašytojos
gyvenimo kelias: svarbiausios gyvenimo datos, jos kūryba, knygos apie ją, užfiksuotos akimirkos, taip
pat parengė lankstinuką apie Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Agluonėnų seniūnijos
rašytojos Ievos Simonaitytės vardo premijos laureatus. 2017 metais šios premijos laureate tapo poetė,
Lietuvos rašytojų sąjungos narė Elena Skaudvilaitė - J. Lankučio viešosios bibliotekos bendruomenės
pasiūlyta kandidatė.

Į renginį „Keli žvilgsniai į Ievos Simonaitytės kūrybą“ miestelėnus ir svečius sukvietė
Klaipėdos universiteto dėstytojai. Renginio sumanytoja ir vedėja Roma Bončkutė pristatė programos
dalyvius, Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė Y. Antanaitytė pažėrė daug žinomų ir negirdėtų faktų
apie Simonaitytės asmenybę, jos gyvenimą, kūrybą, lektorius R. Skunčikas jausmingai ir įtaigiai skaitė
ištraukas iš rašytojos kūrinių ir lietuvių poetų eiles. Klausytojų ausis malonino daininkės G. Zeicaitės
atliekamos giesmės, širdis virpino I. Mikalonio (birbynė) ir V. Narmontės (kanklės) atliekama muzika.
http://www.gargzdaivb.lt/lt/naujienos/490-keli-zvilgsniai- i- ievos-simonaitytes-kuryba
https://www.facebook.com/J.LankucioVB/photos/pcb.504578876569740/504577963236498/?type=3
&theater
J. Lankučio

viešosios bibliotekos lankytojams Klaipėdos apskrities viešosios Ievos

Simonaitytės bibliotekos „Ėvikės skaitytojų teatrėlis“ pristatė Vytauto Kaltenio pjesę „Ir lazdą jau
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padėjau...“ skirtą Ievai Simonaitytei atminti. Režisierius Sigutis Jačėnas. Pjesę skaitė Skaistė
Kavaliauskienė, Jūratė Sučylaitė, Rimantė Vasiljeva, Vytas Maneikis.
https://www.facebook.com/J.LankucioVB/photos/pcb.523228698038091/523228064704821/?type=3
&theater
J. Lankučio viešoji biblioteka

prisijungė prie Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės

viešosios bibliotekos kuriamo elektroninio produkto „Krašto
paveldo gidas“ (Krašto paveldo gide rasite informaciją apie
istorinius, gamtos, architektūros paminklus, vietoves, gatves,
piliakalnius, memorialines vietas bei įvairius kultūros paveldo
objektus, liudijančius krašto istoriją ir dabartį). Paruoštas
maršrutas „Buvo visko: Ėvės takais“ , Šis maršrutas – tai
pažintis su Ieva Simonaityte (Ewa Simoneit, 1897 m. sausio 23 d. Vanagai – 1978 m. rugpjūčio 27 d.
Vilnius) – žymiausia Mažosios Lietuvos gyvenimo fiksuotoja. Jos gyvenimas, kūriniai - tai raktas į
Mažosios Lietuvos pažinimą. Kodėl Ėvės takais? Todėl, kad pati Simonaitytė niekada nesirašė Ieva –
tik Evė arba Ėvė.
http://www.krastogidas.lt/marsrutai/48-buvo- visko-eves-takais
Renginiai ir parodos vyko J. Lankučio viešosios bibliotekos padaliniuose. Agluonė nų
biblioteka parengė Rašytojos Ievos Simonaitytės vardo premijos laureatų paroda, vyko edukacinia i
užsiėmimai „I. Simonaitytės skaitymai vaikams“, Dauparų
bibliotekoje eksponuota paroda „Kaip ta pamario pušis“, Dituvos
bibliotekoje paroda „Evei atminti“, Dovilų bibliotekoje vyko
sueiga tema „Ieva ir jos romanai“, Drevernos biblioteko je
susibūrė ,,Ievos Simonaitytės-knygų klubas" narės, kurios rinkosi
į tris susitikimus. Pirmas susitikimas: romano „Aukštųjų Šimonių
likimas“ aptarimas. Gyvas rašytojos pasakojimas-kalba. Antras „Pikčiurnienė“:skaitytos ištraukos,
kalbėta šišioniškių tarme. Trečias romano „Vilius Karalius“ aptarimas. Girininkų biblioteka organiza vo
jauniesiems

skaitytojams

inscenizuotą

rašytojos apsakymo

„Meilutis ir Gužiukas“ pristatymą. Lapių biblioteka įgyvend ino
projektą, kurio metu buvo vykdomas „Netradicinės knygos leidyba
bibliotekoje“, 8 puslapis, skirtas

„I. Simonaitytei - 120“,

organizavo išvyką į I. Simonaitytės gimtinę Vanagų kaime ir
memorialinį

muziejų

Priekulėje.

Priekulės

biblioteko je

eksponuotos dvi parodos rašytojos atminčiai: paroda „Ievos Simonaitytės portretai“ (iš I. Simonaitytės
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memorialinio muziejaus) ir akvarelės darbų paroda „Akvajungtys. Ieva Simonaitytė“. Šiai parodai
dailininkų darbai buvo eksponuojami iš Kauno, Klaipėdos, Jurbarko ir Švedijos. Biblioteką papuošė V.
Kazragytės, J. Pakalnytės, R. Pikelienės, A. Visockio, R. Lengvenytės, T. Simanaitienės, Z. Rutkausko,
J. Vitkutės, V. Dilgino, R. Borisovo, L. Drazdauskaitės, V. Urbonavičienės, A. Andziulytės, L.
Liaudanskaitės,

J. Sidabrienės,

V. Sušilovo,

S. Lysyy, S. Gorenko, G. Koncevičiaus darbai.

Neužmirtama rašytojos atmintis apie jos gyvenimą ir kūrybą buvo minima renginiais ir kituose rajono
bibliotekose.
Kraštotyros fonde kaupiama visa dokumentinė medžiaga susijusi su rajonu, įžymiomis rajono
vietomis. Saugomi ir smulkieji spaudiniai (lankstinukai, bukletai bei reprodukuoti dokumentai (kopijos,
fotografijos ir kt.). Rinkta medžiaga ir pildyti aplankai apie Gargždų miesto garbės pilieč ius, rajono
tautodailininkus, Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatus, klubo kūrėjų „Potekstė“ narius ir
jų kūrybą, „Biblioteka spaudoje“ ir kt.
2017 m. kraštotyros darbų pildymas, renginiai
 rinkta medžiaga, pildyti aplankai apie Gargždų miesto garbės piliečius, rajono tautodailinink us,
kūrėjų klubo „Potekstė“ narius ir jų kūrybą, „Biblioteka spaudoje“ ir kt.;
 papildyta medžiaga aplanke „Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatai“;
 papildyta medžiaga apie poetę, vertėją, buvusią pedagogę Eleną Skaudvilaitę;
 rinkta medžiaga ir sudarytas sąrašas „2017 metais Gargžduose surengti renginiai“;
 papildyti aplankalai: „Kraštiečiai“;
 papildyta medžiaga apie Nepriklausomybės Akto signatarą Jurgį Šiaulį;
 papildyta medžiaga apie Nepriklausomybės Akto signatarą, profesorių Antaną Antanavičių;
 parengtas 2017 m. Klaipėdos rajono įžymių žmonių bei atmintinų datų kalendorius.
2017 m. kraštotyrinė veikla J. Lankučio viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose
Kraštotyrinė veikla suteikia galimybę daugiau sužinoti apie tautos, regioninės vietovės
vertybes, istorinius įvykius. Bibliotekų darbuotojai ir skaitytojai gali ieškoti, atrasti, atskleisti rašytinio,
kalbinio, daiktinio paveldo svarbą ir jo saugojimą ateinančioms kartoms. 2017 metais siekta:
 Paminėti ir pristatyti Klaipėdos krašto rašytoją, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėją, buities
ir išskirtinių lietuvninkų likimų vaizduotoją;
 Susipažinti su tautos istorinės praeities objektais;
 Susipažinti tautos, krašto tradicijomis, papročiais ir siekti jų tęstinumo;
 Dalyvauti kultūriniuose ir pažintiniuose projektuose;
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 Organizuoti ir dalyvauti kalendorinėse šventėse, vakaronėse, pažintinėse kelionėse ir kt.
Tauta gyvuoja tol, kol nenutrūksta ryšys tarp dabarties ir praeities. Svarbu domėtis tautos
papročiais bei tradicijomis. 2017 metais Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos
padaliniai organizavo žodinių ir vaizdinių renginių, įgyvendino projektus. Miestelio, kaimelio sukaktis
- tai šventė, kai prisimenami įvykiai, brangūs visai bendruomenei. 2017 metais sukanka 225 metai, kai
Gargždams ir Veiviržėnams suteiktos Magdeburgo teisės. Paminėtina,

kad 135 metai, kai

Veiviržėnuose gimė Rachel Lurija, Lietuvos žydų kilmės JAV rašytoja, žurnalistė, rašiusi jidiš kalba.
Šeima, gimtas miestelis, kaimelis neatsiejami dalykai. 2017 metais toliau buvo pildoma knyga
„Mažosios Dovilų miestelio istorijos“. Dovilų bibliotekos darbuotoja jau antrus metus kviečia visus
prisidėti prie Dovilų miestelio istorijos kūrimo. Drevernos, Endriejavas, Dovilai, Dituva, Girkalia i,
Kretingalė, Tilvikų, Šalpėnų, Vėžaičių ir kt. padaliniai dešimtmečius, kai bibliotekos kaupia kraštotyrinę
medžiagą apie savo aptarnaujamą mikrorajoną. Tai turi išliekamąją vertę - tai lieka ateinanč io ms
kartoms.
Bibliotekininkas – žmogus vedantis savo skaitytoją per knygą į grožio ir gėrio bei pažinimo
pasaulį, ugdydamas skaitymo kultūrą ir pažiūrį į kultūrines ir dvasines vertybes. Žemaičių, aukštaičių,
dzūkų ir suvalkiečių tarmes prisimename iš lietuvių kalbos
pamokų, istorijos, tėvų ir senolių pasakojimų.

Retas

vaikas šiais laikais yra mokomas kalbėti ne tik bendrine,
bet ir tarmiška kalba. Ar daug kas žino apie mūsų krašto
tautinius

rūbus? Tautinis

kostiumas

– tai išeiginia i

kaimiečių drabužiai, tokie, kokiais mūsų protėviai vilkėjo XIX a. Lietuvoje susiformavo penki
etnografiniai regionai, kurių gyventojai ne tik kalbėjo skirtingomis tarmėmis, bet ir jų drabužiai turėjo
ypatingų, visai teritorijai būdingų bruožų. Rajono bibliotekose veikė keliaujanti foto nuotraukų paroda
„Tautinis kostiumas-tautos kultūros apranga“, kuri apsilankė 14 bibliotekų (Agluonėnų, Dituvos,
Drevernos, Judrėnų, Kretingalės, Kvietinių Slengių ir kt.

2017 metai paskelbti Tautinio kostiumo
metais. Ta proga Klaipėdos rajono J.
Lankučio

viešosios

bibliotekos

ir

padalinių darbuotojai ne tik pasidalino
mintimis apie tautinio kostiumo svarbą,
bet ir surengė foto sesiją, kur darbuotojai
pasipuošę tautiniais rūbais. Kiekvienoje Lietuvos etnografinėje srityje tautiniai drabužiai turi savitų
bruožų. Regioninio lietuvių tautinio kostiumo pagrindą sudarantys moterų (marškiniai, sijonas,
prijuostė, liemenė, galvos apdanga ir apavas) ir vyrų (marškiniai, kelnės, liemenė, rudinė, diržas ar
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juosta, galvos apdanga ir apavas) drabužiai yra vienodi visoje Lietuvoje, skiriasi tik medžia ga,
spalvomis, sukirpimu, puošyba ir vilkėjimo būdu. Visa tai ir daug dar įdomių detalių, rajono
bibliotekininkai viešino organizuojamų renginių metu.
Veiviržėnų bibliotekoje vyko tradicinė popietė „Tarmių kaleidoskopas“. Veiviržė nų
miestelyje šiuo metu gyvena visų tarmių ir įvairių potarmių atstovai.
Skambėjo tarmiška kalba ir dainos, dalyvavo žmonės, atstovaujantys
pagrindinius Lietuvos regionus: Žemaitiją, Aukštaitiją, Dzūkiją ir
Suvalkiją. Mus linksmino Gargždų muzikos mokyklos Veiviežė nų
skyrius folklorinis ansamblis „Veiviržėlė“. Kiekvienai tarmei buvo
pritaikytas kūrinėlis, sužinota apie muzikos instrumentus, ir jų populiarumą atskiruose šalies regionuose.
Tautinis rūbas šiame renginyje grojo „pirmuoju smuiku“. Mėstelėnai ir svečiai buvo pakilėti dvasiškai.
Lietuvių tauta, norėdama neprarasti savo savitumo, turi saugoti tautinę kultūrą: kalbą, papročius,
tradicijas. Reikia branginti ir puoselėti mūsų tautinį kostiumą, kaip protėvių materialųjį palikimą su jame
užkoduota dvasine praeities informacija. Vyresnioji karta turi
pareigą perduoti tautos sukauptą palikimą ateinanč io ms
kartom. Nemažiau įsimintiną galią turintis renginys, apie
liaudies instrumentą vyko Veiviržėnų bibliotekoje. Popietė
„Kanklių muzikos“, kurios iniciatorė – Gargždų muzikos
mokyklos mokytoja Ingrida Kurienė, Klaipėdos J. Kačinsko
muzikos

mokyklos

mokytoja Viktorija

Narmontė ir Veiviržėnų

filialo

bibliotekininkė

Valė

Krauleidienė. Koncerte dalyvavo Gargždų muzikos mokyklos Veiviržėnų skyriaus kanklininkės Justė
Dausynaitė, Orinta Šiaulytė, Deimantė Žemgulytė, Austėja Uselytė, Beatričė Virkutytė ir Ieva Dirgėla itė
(mokytoja Ingrida Kurienė). Pirmą kartą bibliotekoje lankėsi Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos
kanklininkės Gabrielė Šaltmerytė, Goda Adomavičiūtė, Vaiva Kurlytė ir Ruben-Brigita Martinkutė
(mokytoja Viktorija Narmontė). Išgirdome net septyniolika puikių kūrinių, atliekamų kanklėmis. Keletas
šio koncerto dalyvių ruošiasi konkursui „Skambančios stygos“. Veiviržėnų skyrių atstovaus kanklininkė
Eglė Dirgėlaitė. Bibliotekoje susirinkę žiūrovai neliko abejingi nuostabiai kanklių muzikai.
Daukšaičių bibliotekoje vyko popietė „Kaip vakarodavo mūsų senoliai “. Į popietę
susirinko kaimo senjorai ir Pašlūžmio mokyklos – daugiafunkcinio centro vaikai. Ateidami senjorai
atsinešė senovinių daiktų: verpimo
ratelį, klebatus, lanką siūlų gijoms
išvynioti,

linų

brukimo

šukas,

skalbimo kultuvę, skalbimo lentą,
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oblių. Renginio metu senjorai papasakojo apie tai, ką jie veikdavo vakarais, kai dar nebuvo elektros.
Papasakojo, kad tėvai vaikams knygas skaitydavo prie žibalinės lempos, rodė kaip padėdavo
suaugusiems pašyti vilnas, lukštenti pupeles, plėšyti plunksnas, su verpimo rateliu verpti vilnas, kaip
buvo dirbama su kitais į biblioteką atsineštais daiktais. Smagiai žiūrėjosi naujos kartos ir senjorų nuveikti
darbai. Vieni mokėsi įverti kutus į numegztą skarą, kiti mynė verpimo ratelį, mokėsi megzti, pašė vilnas,
plėšė plunksnas, lukšteno pupeles.
2017 metais sukako 470 metų, kai

buvo išspausdinta pirmoji lietuviška knyga -

„Katekizmas” Šią sukaktį, renginyje „Lietuva mano garsi - kunigaikščių laiminga Tėvyne”, Vėžaičių
bibliotekoje minėta kartu su Vėžaičių pagrindinės mokyklos pirmokais (mokytoja I. Rubavičienė ).
Vaikai domėjosi knygos istorija, kalbėta apie šią knygą. Iki šių dienų yra išlikę tik du M. Mažvydo
knygos „Katekizmas“ originalai. Vienas jų - saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje. Vaikai
sužinojo, kad šios knygos originalą galimą pamatyti Vilniuje,
Universiteto bibliotekoje. Kiekvienais metais, balandžio pradžioje,
"Katekizmas" yra eksponuojamas. Vaikais svarstė, kuo lietuvių
tautai buvo svarbus šios knygos pasirodymas. Kalbėta apie lietuvių
kalbos reikalingumą ir reikšmę, kad būtina saugoto ir tobulinti savo
lietuvių kalbą. Drevernos bibliotekoje vyko popietė „Kas yra
knyga”. Vaikai turėjo galimybę pavartyti knygas išleistas 1825 metais. Plikių biblioteka organiza vo
popietę „Knyga – Mano draugė”. Knygos, rašto atsiradimo istorijos labai domina skaitytojus.
Endriejavo biblioteka Tarptautinei raštingumo dienai paminėti pravedė netradicinę lietuvių kalbos
pamoka. Dėliota dėlionė su posakiais apie raštą, raštingumą, rungtiniauta klausimų, atsakimų apie raštą,
knygą viktorinoje, ieškota lietuvių tautosakos, patarlių ir priežodžių apie raštą, knygą.
Jau antrus metus Venckų, Dituvos, Priekulės, Tilvikų, Slengių, Girininkų

padalinia i

organizuoja renginėlius duonos dienai paminėti. Net pritaikė anų dienų posakį - „Be duonos net
karaliaus stalas nesotus“. 2017 metais rajono bibliotekose renginių, parodų metu gražių žodžių,
eilėraščių, pasakojimų ir pasakų nepagailėta mūsų duonelei. Duonos kepimo receptais buvo dalijamas i
viešoje erdvėje.
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Rankdarbiai - plataus spektro dirbiniai. Rankdarbiams galime priskirti: mezgimą, nėrimą,
siuvinėjimą, pynimą, audimą ir dar daugybę įvairaus pobūdžio amatų. Popietė
„Rankdarbių skrynią pravėrus“, skirta Tarptautinei rankdarbių dienai
paminėti vyko Judrėnų bibliotekoje. Šiai popietei bibliotekos skaitytojos
ruošėsi visus metus. Kiekviena dalyvė ateidama į
popietę atsinešė savo darbelių: skraisčių, skarelių,
šalikų, pirštinių, kojinių, siuvinėtų darbelių. Dalinos i
dalyvės patirtimi, mezgimo raštais. Smagu, kai tavo
sukurtame kūrinyje puikuojasi tavo senolių išmintis. Kretingalės padalinyje
vyko edukaciniai užsiėmimai

„Išsaugokim tautos savastį“. Vaikai ir

suaugusieji mokėsi pinti iš šiaudelių, kaip darydavo mūsų senoliai. Tai žaislų
bei įv. daiktų darymas. Renginyje dalyvavo profesonali tautodailininkė, kuri suteikė daug informacijos
apie pinimą iš šiaudų. Girkalių bibliotekoje vyko keramikos technologijos pažinimas. Paskaitą vedė
keramikos studija „Žiezdrė“ keramikos mokytoja-metodininkė Vida Daukšienė. Iš molio pasigamintos
žvakidės. Edukaciniai užsiėmimai „Auskit, riškit mano rankos“ vyko Lapių bibliotekoje. Vaikai
susipažino su audimo staklėmis, audimo technika, išaustų medžiagų pavyzdžiais. Su mokytojos Danutės
pagalba patys bandė austi. Smagu, kai pats gali nusipinti tautinę juostelę.
Dreverna labai žavi. Tai senas žvejų kaimas, įsikūręs prie Kuršių marių ir Drevernos upės.
Dreverna buvo svarbus prekybinis centras, joje vykdavo didelis žuvų turgūs (turgus vadintas Strykiu).
Įvažiuojant į Dreverną svečius pasitinka medinis žvejys, laikantis žuvį su
užrašu Dreverna. Tai liudija, kad šis kaimelis nuo seno yra gyvena mas
žvejų. Dar ir dabar čia užsiimama versline žvejyba. Žvejų garbei
kiekvienais metais kaimelio prieplaukoje vyksta didelis susibūrimas.
Pasitinkamas Bangpūtys, plaukdinamas vainikas mirusiems žvejams mariose, taip pat dainuoja mos
žvejų dainos. Tad nenuostabu, kad Drevernos bibliotekos darbuotoja V. Klipštienė organizavo piešini ų
parodą „Laiveliai“.
Užgavėnės – sena šventė, jos paskirtis – išvyti žiemą, paskubinti greičiau ateiti pavasariui.
Labiausiai šios šventės atributika ir apdarais domisi jaunieji bibliotekų skaitytojai, o vyresnieji suteikia
žinių apie šios šventės tradicijas ir papročius ir valgomus valgius.
Dituvos,

Endriejavo,

Girininkų,

Judrėnų,

Kretingalės,

Lapių,

Priekulės, Slengių, Šalpėnų, Vėžaičių, Venckų ir kitų padalinių
darbuotojos darė kaukes, kaukių parodas bei talkino bendruomene i
kaimo vaikštynėse. Spalvingai ir gerai nusiteikusios bendruomenės linksminasi ir sočiai valgo, šildosi
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karšta arbata. Šventės prasideda šokiais. Pasirodo Lašininis ir Kanapinis, kurie iškart išbando savo jėgas
kovoje su maišais. Deja, nugalėtojas nepaaiškėjo. Lašinis vaišina lašiniais, o Kanapinis šventės dalyvius
dalija skanumynus, blynus. Pergalę švenčia Kanapinis, vadinasi pavasaris tikrai greit ateis! Visi šventės
dalyviai šaukia: „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“.
Šv. Velykų simboliai kaip kiaušinis, kiškis ir šokoladas yra puikiai žinomi visur. Tačiau tai
pat egzistuoja tam tikros Velykų tradicijos, kurios būdingos tik tam tikriems kraštams ar regiona ms.
Bibliotekos kvietė pasidairyti po pasaulį ir pažiūrėti, kaip skirtinga i
gali būti švenčiama ši, didžioji prisikėlimo, vilties, gyvenimo šventė.
Ir žinoma „Velykų margučiai“. Edriejavo bibliotekoje puikavosi
„Velykinių margučių“ paroda, Judrėnų bibliotekoje vyko popietė
„Spalvų margumas“, Priekulės biblioteka Velykų proga sulaukė
svečių, kurie nutarė papuošti biblioteką. Pasikalbėjus apie Velykas bei jų reikšmę, kibo į darbą. Kai
vaikų velykinė puošmena buvo baigta, jie sulaukė dovanos - Velykinės pasakos, kurią paskaitė
mokytoja Judita Vaičiulienė. Plikių bibliotekoje vyko šventė „Kepė zuikė pyragus“, kur svečiavos i
dalyviai iš gretimo Kretingos r. Jokūbavo miestelio.
Nemažiau populiarūs bibliotekos skaitytojų renginiai ir vaizdinės parodos, skirtos Advento
laikotarpiui, Kūčioms, Šv. Kalėdoms. 2017 metais Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji
biblioteka ir padalinių bibliotekos tęsė pradėtus kraštotyros darbus: rinko medžiagą apie kaimus, žymius
kaimo gyventojus, pildė bendruomenės metraščius, bibliotekos istorijas, kraštotyros kartotekas, užrašė
kraštiečių atsiminimus, papildė kraštotyros aplankalus fotografijomis, prisiminimų aprašais ir kt.

7. METODINĖ VEIKLA
Metodinė veikla: kryptys ir uždaviniai
Vienas iš pagrindinių uždavinių – rūpintis kaimo bibliotekų veiklos organizavimu ir
tobulinimu, veiklos planų ir ataskaitų rengimas, metodinių nuorodų rengimas. 2017 metais Metodinio
skyriaus darbo kryptys buvo:
 pranešimų rengimas ir pristatymas bibliotekos darbuotojų seminarų, metodinių pasitarimų metu;
 išvažiuojamieji metodiniai patikrinimai kaimo bibliotekose;
 naujai priimtų darbuotojų mokymai, konsultacijos;
 informacinės medžiagos kaupimas apie Klaipėdos rajono bibliotekų veiklą;
 pasiūlymų ir konsultacijų teikimas darbuotojams bibliotekinėje veikloje;
 įvairių renginių, parodų inicijavimas;
 dalyvavimas bibliotekų organizuojamuose renginiuose bei projektuose;
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 filialų darbuotojų konsultavimas projektų ir programų ruošime;
 metinės darbo apskaitos žiniaraščių pildymas ir atostogų grafiko sudarymas kaimo bibliotek ų
darbuotojams;
 metinės rajono bibliotekų veiklos žodinės ir statistinės ataskaitos rengimas;
 metinės veiklos programos rengimas;
 metinių ataskaitų duomenų pateikimas Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai dėl savivaldyb ių
viešųjų bibliotekų BIX metodikos vertinimo ir reitingavimo;
 Dalyvauti Nacionalinės M. Mažvydo ir Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės
bibliotekos vykdomuose tyrimuose;
 Dalyvauti J. Lankučio VB organizuojamuose renginiuose, programose, projektuose;
 stažuočių, mokymų sąrašų sudarymas padalinių darbuotojams;
 aktualijų rengimas iš bibliotekinės veiklos, profesinės literatūros;
 meninis, estetinis ir kultūrinis bibliotekų įvaizdžio kūrimas;
 rajono bibliotekų fondų tvarkymas, apipavidalinimas;
 rajono bibliotekų fondo dokumentų priežiūra ir sauga.
Projektų įgyvendinimas, metodinės rekomendacijos, praktinės pagalbos teikimas
2017 metais įvyko 9 metodiniai pasitarimai. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio
viešosios bibliotekos Metodinis skyrius rajono bibliotekininkams parengė ir pristatė seminar ų,
metodinių pasitarimų pranešimus:
 vasario mėn. parengta analizė „Statistinių duomenų analizė 2014-2017“;
 vasario, kovo, balandžio mėn. 2017 metų tekstinės ataskaitos rengimas ir pristatymas;
 kovas projekto „Lietuvių tautiniai rūbai:liaudiškumo akcentai“ pristatymas;
 gegužės mėn. parengtas aprašas apie motinos ir tėvo dieną, surinkta eilėraščių;
 rugpjūtis-rugsėjis duomenų rinkimas tyrimams „SVB mokslinė veikla 2010-2015 metais;
 rugsėjis-spalis duomenų rinkimas tyrimams „Jaunimo poreikiai bibliotekoje“;
 spalis-gruodis duomenų rinkimas

ir suvestinės

darymas „Kultūros įstaigų vartotojų

pasitenkinimo klausimynas“;
 2017 m. rugsėjo mėn. parengtas ir pristatytas pranešimas „2016 – 2017 m. rugsėjo mėn.
statistinių duomenų palyginimas“;
 2017 m. gruodžio mėn. parengta ir pristatyta Veiklos programa 2018 metams.
 knygų ir meno parodų organizavimas, eksponavimas, fondų tvarkymas J. Lankučio viešojoje
bibliotekoje ir padaliniuose;
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 dokumentų ir lentynų apipavidalinimas J. Lankučio viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose;
 parodos pristatymas ir eksponavimas „Gyvenimo kelionė kūrybos ir minčių taku“;
 Projekto „Lietuvių

tautiniai rūbai:liaudiškumo

Jakuose, Venckuose,

Dituvoje,

Pėžaičiuose, Plikiuose,

Dauparuose,

akcentai“ edukacinė-projektinė
Girkaliuose,

Kvietiniuose,

veikla

Judrėnuose,

Slengiuose, Vėžaičiuose J. Lankučio viešosios bibliotekos vaikų

literatūros skyriuje;
 Projekto „Kuriame lėles, skaitome knygas. Aš aktorius, režisierius, scenografas” edukacinis
seminaras bibliotekų darbuotojams;
 2017 metų bibliotekos duomenų apskaita: fondas, vartotojai, dokumentų išduotis.
Metodinis skyrius inicijavo

naujos gaunamos literatūros pristatymus,

inicijavo filia lų

bibliotekų fondų apipavidalinimą naujais užrašais, sudėvėjusių, aktualių dokumentų tvarkymą ir
atnaujinimą. Teikė metodinę pagalbą organizuojant ir eksponuojant informacines, vaizdines, stendines
parodas. Pasikeitus Jakų bibliotekos darbuotojai, suteikta metodinė pagalba, padėta susitvarkyti fondą,
parengtos metodinės darbo nuorodos. Aplankyti Girkalių, Girininkų, Dovilų, Dauparų, Kretingalės,
Pėžaičių, Endriejavo, Vėžaičių, Žadeikių padaliniai, teikta metodinė pagalba. Sutvarkyti ir apipavidalinti
bibliotekos fondai Girkalių, Jakų, Žadeikių padaliniuose.
Atlikta ir pateikta statistinė ir tekstinė ataskaita už 2017 metus elektronine ir rašytine forma
M. Mažvydo nacionalinės bibliotekos Bibliotekų vadybos skyriui ir I.
Simonaitytės apskrities viešosios bibliotekos Bibliotekų ir kultūros vadybos
skyriui. Parengta 2018 metų rajono bibliotekų veiklos programa. 2017 m.
vasario - gruodžio

mėnesiais įgyvendintas projektas „Lietuvių tautiniai

rūbai: liaudiškumo akcentai“ (edukaciniai užsiėmimai)

finansuojamas iš

Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2012-2017 metų programos. Per šį
laikotarpį Rajono bibliotekose veiks keliaujanti foto nuotraukų paroda
„Tautinis kostiumas-tautos kultūros apranga“, kur bus eksponuojama
penkių etnografinių regionų tautiniai rūbai. Kartu su paroda keliaus piešinių šablonai.
Spalio mėnesį metodinio seminaro metu bibliotekų darbuotojams buvo organizuoja ma
edukacinė

programa-projektas

„Kuriame

lėles, skaitome knygas. Aš aktorius, režisierius,

sctenografas”.
Parengtas scenarijus bibliotekos padaliniams, vaikams eskursijai bibliotekoje, pristatant J.
Degutytės kūrinius „Kiškis-Pilkis, katinas-Micius, bibliotekininkė“.
Tikrinta bibliotekinio darbo apskaita, teikta metodinė pagalba fondų, tvarkant katalogus
ir kartotekas Kretingalės, Jakų, Slengių, Šalpėnų, Tilvikų, Žadeikių padaliniuose. 2017 metais parengta
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ir išdalyta metodinė nuoroda fondų tvarkymui pagal UDK klasifikaciją. Dalyvauta Jakų bibliotekos
fondo patikrinime.

Naujai apipavidalinti Žadeikių dokumentų fondai. Konsultuoti kaimų filia lų

darbuotojai, rašantys, teikiantys ir įgyvendinantys projektus. Kaimų bibliotekos neprenumeruo ja
profesinio žurnalo „Tarp knygų“, todėl Metodinis skyrius bibliotekų darbuotojams parengė elektronines
straipsnių apžvalgas.

8. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PROJEKTŲ RENGIMAS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka jau ne pirmus metus
Gargžduose organizuoja Europos dienos šventę. 2017-ieji metai Europai yra labai svarbi. Yra minimas
Romos sutarties, kuria buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija, 60-metis, Erasmus+ programos 30metis, Lietuvos narystės Šengeno erdvėje 10-metis. Šengeno erdvės sukūrimas yra vienas didžiausių ES
laimėjimų ir jis negrįžtamas. Dabar, kai galime laisvai judėti,
Europa tampa vis mažesnė ir mus vienija. Biblioteka gargždišk ius
ir miesto svečius pakvietė labiau gilintis į migracijos svarbą,
akcentavo tarptautinių galimybių užtikrinimą jauniems ir vyresnio
amžiaus

žmonėms,

skatino

pažinti

kitas kultūras,

ugdyti

toleranciją. Buvo dalijama informacinė medžiaga: lankstinukai, skrajutės ir kt. Vyko įvairūs konkursai,
meninės

programos,

buvo gaminami aparatu specialūs šios šventės ženkliukai,

veikė mugė

„Eurojomarkas“. Šventės dalyviai, konkursų laimėtojai buvo apdovanoti specialiais prizais su ES
atributika.
Miesto aikštė prie J. Lankučio viešosios bibliotekos ir kultūros centro šurmuliavo visą dieną
iki 18 val. Vyko Šventinis koncertas „mES ESame kartu“. Iškilminga šventės pradžią pradėjo Europos
Sąjungos vėliavos pakėlimu skambant ES himnui. Žodį tarė Klaipėdos rajono savivaldybės meras
Vaclovas Dačkauskas bei kiti Administracijos atstovai.
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Scenoje pasirodė Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos moksleiviai, kurie pristatė
skirtingų tautų šokius, koncertavo bei šoko Gargždų kultūros centro, Gargždų vaikų ir jaunimo
laisvalaikio centro, Gargždų muzikos mokyklos meno kolektyvai, dainavimo ir instrumentinių studijų
kolektyvai. Visi susirinkusieji buvo vaišinami kareiviška koše ir
arbata. Koncertavusiems

dainininkams

ir šokėjams,

šventės

svečiams bei įvairių veiklų aktyviems dalyviams buvo dovanojami
specialūs prizai. Šventėje veikė erdvės, informuojančios apie
svarbias Europai sukaktis. Miestelėnus ir svečius kvietė mugė
„Eurojomarkas“ – tai unikali edukacinė atrakcija vaikams ir suaugusiesiems, kurioje buvo galima
įsigyti ne tik tradicinių lietuviškų gaminių, ekologiškų produktų, tautodailininkų darbų, bet ir sužinoti
daugiau informacijos apie ES šalis. Prie kiekvieno mugės dalyvio buvo pateikti informacinia i
lankstinukai apie ES.
Europos komisijos atstovybė Lietuvoje projekto „mES ESame kartu“ įgyvendinimui skyrė
1000.00 eurų.
Tokią turiningą ir įdomią, patriotiškumą, tautiškumą, bendrystę, pažinimą ir meilę gimtaja m
kraštui skatinančią, pažintinę programą jauniems motyvuotiems mokiniams sugalvojo ir tarptautinį
projektą „Etno book“ (Lietuva – Ukraina) parašė Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoria us
pavaduotoja

Diana

Ciparienė.

Sumanymą

padėjo

įgyvendinti kolegos iš Skuodo savivaldybės viešosios
bibliotekos.
Projekte dalyvavo po 15 žmonių iš kiekvieno projekto
partnerio. Atvyko svečiai iš Lvovo, Skuodo ir rajonui
atstovaujantys gargždiškiai ir veiviržėniškiai. Projektą
parėmė Klaipėdos rajono (880 €) ir Skuodo rajono (600
€) savivaldybės. Bibliotekininkai niekaip nebūtų išsivertę
be pagalbininkų, juk dalyvius reikėjo ne tik apgyvendinti, pamaitinti, pasiūlyti įdomią programą, bet ir
dovanų atsisveikinant įduoti. Pusę projekto laiko dalyviai leido Klaipėdos rajone, kitą pusę – Skuodo.
Gargždiškiams talkino Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro, Veiviržėnų amatų centro, Jono
Gižo, Laisvės kovų ir tremties istorijos, Ievos Simonaitytės muziejų, Veiviržėnų, Drevernos kultūros
centrų darbuotojai, filialų bibliotekai, Lankupių bendruomenė, jaunimo organizacijos.
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Dėl itin prasto oro ne visus organizatorių sumanymus pavyko įgyvendinti, tačiau įdomios
veiklos, prasmingų užsiėmimų tikrai netrūko. Moksleiviai ir jų vadovai edukaciniuose užsiėmimuo se
pynė, piešė, siuvo lėles, grojo, modeliavo, karpė, mokė vieni kitus savo kalbos, žaidimų, šokių, dainų,
supažindino su tautiniais drabužiais, pristatė savo kultūrą,
surengė nuostabų koncertą. Lietuvos ir Ukrainos atstovai
bendravo, ieškojo panašumų ir skirtumų. Ukrainieč ia i
atsivežė liaudiškus instrumentus – bandūras, kurių muzik a
sužavėjo lietuvaičius. Renginiuose jie dalyvavo pasipuošę
tautiniais

drabužia is,

siuvinėtais marškiniais, esą kiekvieno ukrainiečio garbės reikalas turėti
jų močiučių rankomis išsiuvinėtus marškinėlius. Ir, kas įdomu, tokius
rankų darbo marškinėlius, pačius prabangiausius, galima nusipirkti tik
už 20 eurų.
Bibliotekininkai surengė komandoms protų kovą „Kodas:
knyga“,

kurioje atsakymus į visus klausimus

žinojo ukrainieč ių

komanda. Prieš prasidedant žaidimui pakalbinti ukrainiečiai „Bangai“
pasakojo, jog liko sužavėti Priekule, Dreverna, Palanga ir, žinoma,
Gargždais. Svečiai pastebėjo, jog Lietuva labai žalia, tvarkinga ir graži. Pabuvoję ir prie marių, ir prie
jūros, iškylavo prie Minijos ir Veiviržo. Svečiams patiko ir lietuviški patiekalai, ir nauji draugai, ir
priėmimas.
„LR Seimas 2017 m. Lietuvoje paskelbė Tautinio kostiumo, Piliakalnių bei Lietuvių kalbos
kultūros metais. Ruošdami šį projektą galvojome apie jaunimo

tarptautinio

bendradarbiavimo

galimybes: jų supratimą, norą būti savo tautų patriotais, pažinti ir gerbti savo kraštą, kultūrą, kalbą,
istoriją. Manome, kad šis projektas – tai puiki galimybė jaunimui daugiau sužinoti apie Lietuvos ir
Ukrainos istoriją, kultūrą, gamtą, tautinius, etninius ypatumus bei paskatinti bendradarbiauti ir nuolat
tobulėti. Ši tarpkultūrinė patirtis kiekvienam jaunuoliui labai svarbi ir reikalinga“, – projektą pristatė jo
sumanytoja D. Ciparienė, kurios komanda padarė didžiąją
dalį projekto darbų – sukūrė logotipą, padarė ženklelius,
bendravo su Lvovo biblioteka, surado partnerius..
Užsimezgusią ukrainiečių ir lietuvių draugystę, edukacines
veiklas, koncertus, ekskursijas, pavakarojimus dalyvia i
ilgai prisimins. „Dar neišvažiavome, o jau pasiilgome“, –
kalbėjo ukrainiečiai ir visus pakvietė į svečius kitąmet.
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Atsisveikinimo su svečių komanda akimirkos jaudino visus projekto dalyvius, ašaros blizgėjo ir vaikų,
ir suaugusiųjų akyse – tikros, nesuvaidintos. Tautiškumą, patriotizmą, bendrystę, pažinimą skatinantis
bibliotekos tarptautinis projektas tęsiasi.
Klaipėdos rajono savivaldybė iš Tautinių projektų rėmimo programos projektui „Etno
book 2017“ (Lietuva – Ukraina) įgyvendinimui skyrė 800.00 eurų.
Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2015-2017 metų programa
2017 metais minint Ievos Simonaitytės 100-ąsias gimimo metines 1997 metais Klaipėdos
rajono Agluonėnų seniūnija ir uždaroji akcinė bendrovė „Keramika BB“ įsteigė rašytojos vardo
literatūrinę premiją. Nuo 2011 metų premiją teikia Klaipėdos rajono
savivaldybė. 2017 metais sukanka 20 metų, kaip ši premija teikiama
asmenims vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie Ievos Simonaitytės
kūrybos puoselėjimo ar kitaip įamžinusiems rašytojos atminimą. Jono
Lankučio viešoji biblioteka kaupia medžiagą apie šiuos laureatus, kurių
jau turime 20. Paruošė projektą, kad būtų išleistas lankstinukas
„Klaipėdos rajono savivaldybės ir Agluonėnų seniūnijos rašytojos
Ievos Simonaitytės vardo premijos laureatai 1997-2017“. Taip gimė
lankstinukas, kuriame pateikta trumpa informacija apie rašytojos asmenybę ir literatūrinės premijos
laureatus, kurių 2017 metais jau buvo 21. Lankstinukai dovanojami mokyklose moksleiviams, kultūros
darbuotojams, švietimo įstaigos darbuotojams ir kt. Išleistas ir knygos skirtukas, kuriame pavaizduo ta
rašytojos fotografija ir citata, gimimo mirimo datos.
Bendra suma projekto įgyvendinimui – 380.00 eurų.
Projektas „Babūnēles jopēlė“ – tautiškumo

skatinimas Klaipėdos rajone. Siekiant

populiarinti tautinį kostiumą ir įprasminti jį valstybinėse šventėse, Lietuvoje 2017-ieji paskelbti Tautinio
kostiumo metais. Tautinis drabužis, kaip etninio tapatumo forma, yra nacionalinės kultūros išraiška,
vienas svarbiausių tautos ir valstybės simbolių. Tautinę žmogaus savimonę, kurios pamatą sudaro
etninės kultūros sklaida, lemia kultūrinių vertybių, žinių perėmimas, savęs pažinimas ir identifikavimas
konkrečiame etnosociume.
Norint stiprinti tautinį ir pilietinį identitetą bei padėti išsaugoti etnokultūros tradicijas,
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius organiza vo
etnoprojektą „Babūnēles jopēlė“. Šio projekto misija – sutelkti bendruomenę (vaikus, tėvelius bei
senelius, ugdymo įstaigų darbuotojus ir kt.), rajono švietimo bei ugdymo institucijas į bendrą kūrybinį
ir edukacinį procesą. Reikšminga, jog tarpžinybinė sąveika su

kitomis rajono institucijos (pvz.,
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mokyklomis, darželiais, socialinių paslaugų centrais, NVO ir kt. institucijomis) lemia projekto
sėkmingumo rodiklį. Šis procesas pasireiškia įvairiomis formomis, priklausomai nuo bendradarbiavimo
intensyvumo bei institucijų įsitraukimo į procesą lygmens, pvz., nuo informacijos pateikimo ir
perdavimo iki bendro kūrybinio ir edukacinio produkto kūrimo.

Projekto formatas – netradicinis,

suskirstytas į tris etapus.
Pirmuoju etapu vaikai bei jų tėveliai, vadovai ir kt. dalyviai buvo pakviesti į edukacinį protų
mūšį „Tautinis kostiumas – praeities mada“. Žaidybine
forma

buvo

supažindinama

su

tautinio

kostiumo

istoriografija ir tautinių kostiumų detalių, raštų, spalvų
ypatybėmis. Mūšio metu dalyviai rungtyniavo, kas geriau
pažins tautinių drabužių elementus (pvz., sermėgą, vyžas,
delmoną ir kt.), atspės, kokio regiono tautiniais rūbais
pasipuošusi Prezidentė Dalia Grybauskaitė, ir kt. Žaidimo metu buvo ne tik pateikti klausimai, bet ir
plačiai aptariami teisingi atsakymai, naudojamos vizualinės vaizdo ir garso medžiagos.
Antruoju etapu buvo siekiama, kad projekto dalyviai įsitrauktų į kūrybinį procesą.
Susirinkę VšĮ Klaipėdos rajono amatų centre dalyviai galėjo save išbandyti skirtingų senovės amatinink ų
rolėje, pvz., audėjo, vytelių pynėjo, odininko ir pan.
Tačiau pats įdomiausias kūrybinis procesas jų laukė
vėliau, nes kartu su centro vadove Vale Krauleidiene ir
tautodailininke,
Karaliūniene
tautiniai

dailės mokytoja eksperte Valdonija
vyko

drabužiai.

kūrybinės
Aprenk

dirbtuvės
lėlę“.

„Lietuvių

Jų metu

buvo

supažindinama su senąja lietuvių audimo technika ir istorija, audžiami audiniai, gaminamos žemaitiška is
audiniais puoštos lėlės, skanaujami lietuviški patiekalai. Džiugu, kad šios dirbtuvės labai patiko
vaikams, kurie susižavėję stebėjo paprastų skiaučių transformaciją į tautiniais elementais puoštas
medžiagines lėles. Projekto tęstinumas. Edukacinės programos metu pastatytas spektaklis „Babūnēles
jopēlė“ ir sukurtos lėlės, puoštos tautiniais motyvais, turi išliekamąją edukacinę vertę. Planuoja ma
tokias veiklas vykdyti ir kituose Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos
filialuose, taip sudominat bei edukuojant dar daugiau rajono gyventojų. Tikėtina, kad ateityje ši
edukacija pavirs į tęstinį tarmiškų spektaklių festivalį, kurio metu būtų pristatomi Klaipėdos rajono
bendruomenių kurti žemaitiški lėlių teatro spektakliai.
Bendra suma projekto įgyvendinimui – 350.00 eurų.
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Etninės Kultūros projektų rėmimo programa finansavo „Išsaugokime tautos savastį“
Kretingalės biblioteka.

Bendra suma projekto įgyvendinimui – 150.00 eurų. „Tarmių labirintai“

Veiviržėnų biblioteka. Bendra suma projekto įgyvendinimui – 200.00 eurų
Informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo programa 2017 metais finansavo 17
projektų, suma 9400,00 eurų.
 „Lyg vaikystės žaidimai “

- 430,-

 „Vasaros skaitymai“

- 180,-

 „Proza skaitoma rudenį“

- 175,-

 E. Skaudvilaitės poezijos knygos „Žodžių dūzgesys“ leidyba

- 1569,-

 „Aš patikėjau popieriui kaip draugui“

- 1151,-

 „Kuriame lėles, skaitome knygas. Aš aktorius, režisierius, scenografas“

- 300,-

 „Savęs ir krašto pažinimas“ Nacionalinei bibliotekų savaitei

- 280,-

 „Aš + knyga + šypsena = ¿“ Šypsenos dienai

- 100,-



- 150,-

„Jaunieji chemikai“

 „Netradicinės knygos leidyba bibliotekoje“

- 200,-

 „Rinkimės į kūrybinę kelionę“

- 150,-

 „Ji buvo Simonaitytė“

- 1237,-

 „Literatūriniai susitikimai. Pamilti literatūrą – pamilti gyvenimą“

- 550,-

 „Metų veiklos rezultatų bei strategijų aptarimas. Išvyka į padalinius“

- 425,-

 „Bibliotekos paslaugų ir įvaizdžio populiarinimas

- 1303,-

(skirta Lietuvos šimtmečiui)
 „Lietuvos kariuomenės diena bibliotekoje“

- 200,-

 A. Klizo knygos „Tik pušis ir ąžuolas dar saugo senojo kaimo atmintį“

- 1000,-

Leidyba
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos projekto „Žodžių
dūzgesys” įgyvendinimui buvo skirta 1569 Eur. Gavus finansavimą buvo išleista Lietuvių rašytojų
sąjungos, poetės Elenos Skaudvilaitės poezijos knyga „Žodžių
dūzgesys“. Knyga pasirodė poetės gimtadienio išvakarėse. Dar
spaustuvės dažais kvepianti knyga buvo atvežta į Veivir žė nų
biblioteką. Bendraminčių, buvusių kolegių būryje J. Lankučio
viešosios bibliotekos direktorius J. Gutauskas knygą įteikė autorei. E. Skaudvilaitė tikisi, kad „Žodžių
dūzgesys“ ras tokiai kūrybai neabejingų skaitytojų. Ateities planuose knygą pristatyti ir autorės tėviškėje
Kelmės rajone.
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Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos projekto „Tik pušis ir
ąžuolas dar saugo senojo kaimo atmintį” įgyvendinimui buvo skirta 1000 Eur. Gautos lėšos
panaudotos Albino Klizo knygos „Tik pušis ir ąžuolas dar saugo senojo kaimo
atmintį“ leidybai. Knyga išleista ir buvo pristatoma rajono bibliotekose, kitose
įstaigose. Albinas Klizas yra parašęs jau kelias knygas: „Dzūkas Žemaitijo je ",
„Sūkuriai", „Laiko juosta", „Likimai" ir „Išlįsdavau iš kanapių". 2003 m.
rašytojas tapo Klaipėdos rajono Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos
laureatu, premija skirta už knygą „Sūkuriai".
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos projekto „Ji buvo
Simonaitytė“ įgyvendinimui buvo skirta 1236,40 Eur. Gautos lėšos panaudotos dvipusių stendų su
spauda gamybai. 2017-ieji metai minėsime Lietuvos 100-metį. Ruošdamiesi kitų metų renginia ms,
pasigaminome reprezentacinių priemonių. Tai polietileniniai maišeliai su bibliotekos logo ir tušinuka i
su bibliotekos logo ir Lietuvos 100-mečio ženklu. Šios priemonės bus kaip dovanos svečiams, renginių
dalyviams, bibliotekos vartotojams, bibliotekininkams. Tuo pačiu tai ir priemonės, reprezentuojanč ios
biblioteką.
Tradiciniais projektais tapo rengiami Lapių, Kvietinių,
Priekulės bibliotekų.

Lapių biblioteka parengė ir įgyvend ino

projektą „Netradicinės knygos leidyba bibliotekoje“. Tikslas netradicinėmis darbo formomis atskleisti rašytojos kūrybą ne tik
raiškiu skaitymu, bet ir vaizduojamuoju menu.

5 fotografa i

mėgėjai savarankiškai fotografavo vaizdus, atitinkančius rašytojos
kūrinių ištraukas pagal šiuos kriterijus: buitis, gamta, žmonės. Paruošta literatūrinė programa. Parengta
15 nuotraukų paroda su citatomis iš rašytojos kūrinių. Parodą aplankė 86 lankytojai. Visa tai atsispind i
naujame netradicinės knygos 8-ajame puslapyje „I. Simonaitytei - 120“.
Dauparų bibliotekoje vyko jaunimo klubo Erasmus+ projekto „Skirtinga kultūra, vienodi
jaunimo aktyvumas”, dalyvavo Lietuva , Ispanija, Suomija.
Suarganizuota viktorina bibliotekoje. Jaunuoliai ir jų vadovai buvo
supažindinti su biblioteka, gyvenviete, jos žmonėmis tradicijomis,
papročiais.

Svečiai

papasakojo

apie

savo

šalių

mieste lių

bibliotekas, savo šalies tradicijas, lankomus įdomius objektus.
Jaunuoliai turėjo atlikti užduotis – surasti knygas fonduose, spręsti literatūrines, logines užduotis.
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Lietuvos darbo birža įgyvendina jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Europos socialinio fondo
lėšomis finansuojamą projektą „Atrask save“. Tai projektas, skirtas 15-29 m. nesimokantiems ir
nedirbantiems jaunuoliams, siekiantis įvertinti jaunuolių poreikius ir galimybes, skatinti jų užimtumą.
Dalyviai pagal poreikį įtraukiami į įvairias veiklas, supažindinami su įmonėmis, įstaigomis, jų vykdoma
veikla, keliamais reikalavimais, laisvomis darbo vietomis.
Šio projekto dalyviai lankėsi ir Jono Lankučio viešojoje
bibliotekoje.
pristatė

Bibliotekos

biblioteką,

jos

direktorius

Juozas Gutauskas

vykdomas

veiklas,

darbo,

savanoriavimo galimybes. Svečiai sužinojo, koks gausus bibliotekos fondas, kaip iki skaitytojo
atkeliauja knygos, kokie vykdomi projektai. Bibliotekos darbuotojos pademonstravo kaip reikia ieškoti
dominančios knygos, kaip jas išduoti, kvietė įsigyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą, kuris galioja visose
Lietuvos viešosiose bibliotekose, pristatė veiklas, edukacijas, įvykdytus ar vykdomus projektus,
supažindino su bibliotekos svetaine, bibliotekos facebook puslapiu, J. Lankučio VB youtube paskyra.
Klaipėdos teritorinės darbo biržos Gargždų skyriuje,
kaip ir visoje Lietuvoje, šiuo metu pirmą kartą įgyvendina mas
naujas Jaunimo garantijų iniciatyvų projektas „Atrask save“. Tai
pirmasis tokio pobūdžio projektas, vykdomas Lietuvoje, skirtas
šiuo metu nesimokantiems ir nedirbantiems jaunuoliams iki 29
metų amžiaus. Šis projektas yra unikalus tuo, jog kiekvienas jo
dalyvis turi realią galimybę iš arčiau susipažinti su didžiosio mis
miesto įmonėmis ir įstaigomis, jų vykdoma veikla, laisvomis darbo vietomis ir darbdavių keliama is
reikalavimais, norintiems jose įsidarbinti.
Gruodžio mėnesį Vaikų literatūros skyriuje vyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
finansuoto tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektas „Užaugink iniciatyvą“. Projektas bendram
tikslui subūrė skirtingus sektorius ir institucijas tokias
kaip:

Klaipėdos

organizacijų

rajono

visuomeninių

sąjunga „Apskritasis

stalas“,

jaunimo
Klaipėdos

rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyrius, Klaipėdos rajono savivald ybės
administracijos
skyriaus

vyriausiasis

specialistas

Mantas

Virbauskas,

Strateginio
Gargždų

planavimo
„Vaivorykštės“

ir investic ijų
gimnazijos

bendruomenė, Gargždų atviras jaunimo centras, internetinis portalas „Mano Gargždai“, VšĮ Kūrybos ir
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inovacijų laboratorija ir kt. Bendromis partnerių pastangomis buvo atidarytas verslumo HUB‘as,
intensyviai dirbama su 8 jaunų žmonių komandomis.
Jaunų žmonių sukurtas verslumo iniciatyvas vertino kompetentinga komisija: Klaipėdos
rajono savivaldybės

administracijos

Strateginio

planavimo

ir investicijų

skyriaus vyriausias is

specialistas Mantas Virbauskas, verslininkas Egidijus Šiaulys, Klaipėdos rajono Jaunimo reikalų
koordinatorė Adelija Radžienė, J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėjos
pavaduotoja edukacijai ir informacijai Albina Ananjeva. Komisijai teko nelengva užduotis, nes išrinkti
ir apdovanoti reikėjo tik vieną iš aštuonių iniciatyvų. Komisija visas idėjas vertino labai teigiamai ir
pritarė, kad bet kurią idėją galima įgyvendinti. Visoms šioms septynioms nelaimėjusioms idėjoms buvo
paskirti mentoriai, su kurių pagalba jaunuoliai toliau augins savo iniciatyvas.
Esame partneriais šiuose projektuose:
 Projektas „Atrask save“ įgyvendinamas 2016-2018 m. (Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001)
Įgyvendina Lietuvos darbo birža ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos. Projektas yra finansuojamas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
 Projektas „Užaugink iniciatyvą“, kurį įgyvendina VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorija.
 Projektas „Atrask kultūros lobius su Krašto gidu“, kurį įgyvendina Klaipėdos apskrities viešoji
I. Simonaitytės biblioteka. Sukurti du maršrutai: „Buvo visko: Ėvės takais“
http://www.krastogidas.lt/marsrutai/48-buvo- visko-eves-takais ir „Iš praeities- į nūdieną ir
ateitį. Pažintis su Klaipėdos rajono piliakalniais“ http://www.krastogidas.lt/marsrutai/53- is-praeities- inudiena-ir-ateiti-pazintis-su-klaipedos-rajono-piliakalniais
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9. PERSONALAS
2017 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos
filialuose dirbo 58 darbuotojai, iš viso 56 etatai. Iš jų rajone bibliotekininkų etatų yra 42,5 ir dirba 45
bibliotekininkai. Savivaldybės viešojoje iš viso etatų – 30, darbuotojų – 31, bibliotekoje bibliotekinink ų
etatų - 19 ir dirba 20 bibliotekos darbuotojų, iš kurių 18 darbuotojų dirba visą darbo dieną ir 2 darbuotojai
dirba ne pilną darbo dieną. Priekulės miesto filiale bibliotekininkų etatų - 2, bibliotekininkų - 2 ir
techninis darbuotojas 1 etatas. Visi dirba pilną darbo dieną. Kaimo filialuose 23 etatai ir dirba 25
darbuotojai. Iš jų 21,5 etato ir 23 profesionalūs bibliotekininkai, iš jų 8 bibliotekininkai dirbo ne pilną
darbo dieną ir 15 dirba visą darbo dieną. Nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio Kalotės padalinys nedirba.
J. Lankučio bibliotekos ir padalinių darbuotojai, etatai, profesionalūs bibliotekininkai,
darbo laikas

Darbuotojų
skaičius
2016

Etatų skaičius

2017

2016

2017

Profesionalūs
bibliotekininkai

Visą darbo
laiką

Ne visą darbo
laiką

2016

2017

2016

2016

2017

2017

RVB

59

58

56

56

46

45

38

35

8

10

SVB

31

30

30

30

21

20

19

19

2

2

PMB

3

3

3

3

2

2

2

2

0

0

KBP

25

25

23

23

23

23

17

15 6

8

9.1. Kvalifikacijos kėlimas
2017 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos 11 darbuotojų
ir 17 padalinių specialistai kėlė kvalifikaciją įvairiuose mokymuose. J. Lankučio viešosios bibliotekos
ir padalinių specialistai kartu su kultūros įstaigų specialistais vyko į Kvalifikacijos kėlimo kursus
Šveicarijoje: „Šveicarijos kultūros įstaigų darbo patirtis ir bendradarbiavimo perspektyvos“. Dalyvavo
11 J. Lankučio bibliotekos specialistų.
Viso bibliotekos darbuotojų sudalyvavo mokymuose 28 specialistai ir išklausė 1060
akademines valandas mokymuose.
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J. Lankučio centrinės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pateikiamas lentelėje

Eil.
Nr.
1.

2.

Darbuotojas
Juozas Gutauskas

Diana Ciparienė

Mokymai
Tarptautinis mobilumo vizitai Portugalijos
bibliotekose

Akademinių
valandų skaičius
56

Mokymai „Vadovų ir darbuotojų
ugdymas“ Druskininkai

16

Seminaras „IFLA Globali vizija“
Panevėžys

8

Konferencija „Partnerystė ir gerosios
patirties sklaida vykdant bibliotekų politiką
Lietuvoje“ Zarasai

8

Kvalifikacinė kelionė į Italiją

50

Tarptautinė konferencija „Biblioterapija.
Knyga gali prakalbinti ir gydyti 3“
Birštone

8

Mokymai „Vadovų ir darbuotojų
ugdymas“ Druskininkai

8

Mokslinė konferencija „Neatskleistos
bibliotekininkų galios. Kur jų ieškoti”

8

3.

Jūratė Tilvikienė

Seminaras „Popierinių dokumentų
archyvavimas, apskaita, naikinimas ir
saugojimas“ Klaipėda

8

4.

Marytė Jacikienė

Stažuotė „Spaudinių saugojimas ir
priežiūra“ Klaipėda

8

Seminaras „Kultūros paveldo
objektų(atvirukų, rankraščių, nuotraukų,
negatyvų ir kt) bibliografinių įrašų LIBIS
programa“ Klaipėda

8

Seminaras „IFLA Globali vizija“
Panevėžys

8

Tarptautinė konferencija „Biblioterapija.
Knyga gali prakalbinti ir gydyti 3“
Birštone

8
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Mokymai „Vadovų ir darbuotojų
ugdymas“ Klaipėda

8

5.

Irena Lygutienė

Kvalifikacijos kėlimo kursai Šveicarijoje
„Šveicarijos kultūros įstaigų darbo patirtis
ir bendradarbiavimo perspektyvos“

40

6.

Albina Ananjeva

Mokymai „Kūrybinės aplinkos sukūrimas
ir pritaikymas vaikams/asmenims,
turintiems autizmo spektro sutrikimų“
Klaipėda

8

7.

Laima Damulienė

Stažuotė „Projektų rengimas ir vykdymas“
Klaipėda

6

Mokymai „Vadovų ir darbuotojų
ugdymas“ Klaipėda

8

8.

Marijona Ilginienė

Seminaras „Kultūros paveldo
objektų(atvirukų, rankraščių, nuotraukų,
negatyvų ir kt) bibliografinių įrašų LIBIS
programa“ Klaipėda

8

9.

Živilė
Markutė-Armalienė

Seminaras „Suskaitmeninto ir skaitmeninio
kultūros paveldo turinio naudojimo teisių
priskyrimo ir ženklinimo metodikos ir
rekomendacijų pristatymas“ Klaipėda

8

Mokymai „Vadovų ir darbuotojų
ugdymas“ Klaipėda

8

Stažuotė „Spaudinių saugojimas ir
priežiūra“ Klaipėda

8

Kvalifikacijos kėlimo kursai Šveicarijoje
„Šveicarijos kultūros įstaigų darbo patirtis
ir bendradarbiavimo perspektyvos“

40

Seminaras „Kultūros paveldo
objektų(atvirukų, rankraščių, nuotraukų,
negatyvų ir kt) bibliografinių įrašų LIBIS
programa“ Klaipėda

8

Kvalifikacijos kėlimo kursai Šveicarijoje
„Šveicarijos kultūros įstaigų darbo patirtis
ir bendradarbiavimo perspektyvos“

40

10.

11.

Nijolė Prižgintienė

Aldona Miežetienė
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Padalinių- bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pateikiamas lentelėje

Eil.
Nr.
1.

Filialas
Priekulės m.
Lina Vaičiulytė

2.

Agluonėnai
Erika Ramanauskienė

3.

Daukšaičiai
Zina Žąsytienė

4.

Dauparai
Ilona Vaitkutė

5.

Dovilai
Eligija Žukauskienė

Mokymai
Mokymai „Bendravimo su žmonėmis,
turinčiais įvairias negalias, ypatumai“
Klaipėda

Akademinių
valandų skaičius
6

Pažintinė stažuotė KLAVB įvairių skyrių
veiklos pristatymas, projektinės veiklos ir
tradicinių renginių pristatymas.
Pasidalinimas bibliotekos kultūrinės veiklos
gerosiomis patirtimis. Klaipeda

8

Stažuotė „Projektų rengimas ir vykdymas“
Klaipėda

6

Kvalifikacijos kėlimo kursai Šveicarijoje
„Šveicarijos kultūros įstaigų darbo patirtis ir
bendradarbiavimo perspektyvos“

40

Kvalifikacijos kėlimo kursai Šveicarijoje
„Šveicarijos kultūros įstaigų darbo patirtis ir
bendradarbiavimo perspektyvos“

40

Pažintinė stažuotė KLAVB įvairių skyrių
veiklos pristatymas, projektinės veiklos ir
tradicinių renginių pristatymas.
Pasidalinimas bibliotekos kultūrinės veiklos
gerosiomis patirtimis. Klaipeda

8

Nuotoliniai mokymai „Viešo kalbėjimo
baimės įveikimas“ Vilnius

12

Mokymai „Konfliktų su negalią turinčiais
vartotojais prevencija arba įveikimo būdai“
Klaipėda

6

Kvalifikacijos kėlimo kursai Šveicarijoje
„Šveicarijos kultūros įstaigų darbo patirtis ir
bendradarbiavimo perspektyvos“

40

Mokymai „Kūrybinės aplinkos sukūrimas ir
pritaikymas vaikams/asmenims, turintiems
autizmo spektro sutrikimų“ Klaipėda

8
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6.

Dreverna
Vilma Klipštienė

7.

Girininkai
Janina Montrimaitė

8.

Endriejavas
Rita Žadeikytė

9.

Kretingalė
Birutė Grybauskienė

10.

Lapiai
Ona Žitkienė

Konferencija „Partnerystė ir gerosios
patirties sklaida vykdant bibliotekų politiką
Lietuvoje“ Zarasai

8

Seminaras „Vietinės bendruomenės ir
piliakalniai: bendrakultūrinis ryšys ir
tradicijos“ Dovilai

6

Kvalifikacijos kėlimo kursai Šveicarijoje
„Šveicarijos kultūros įstaigų darbo patirtis ir
bendradarbiavimo perspektyvos“

40

Nuotoliniai mokymai „Viešo kalbėjimo
baimės įveikimas“ Vilnius

12

Nuotoliniai mokymai Andragogikos kursai,
4 moduliai Vilnius

40

Konferencija „Knygos pašaukti“ Priekulė

6

Konferencija „Vydūno dramaturgija: vakar
ir šiandien“ Priekulė

6

Nuotoliniai mokymai Andragogikos kursai,
4 moduliai Vilnius

40

Nuotoliniai mokymai „Viešo kalbėjimo
baimės įveikimas“ Vilnius

12

Mokymai „Kūrybinės aplinkos sukūrimas ir
pritaikymas vaikams/asmenims, turintiems
autizmo spektro sutrikimų“ Klaipėda

8

Seminaras „Skaitymo vaidmuo
ikimokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo
procese“ Kretinga

8

Pažintinė stažuotė KLAVB įvairių skyrių
veiklos pristatymas, projektinės veiklos ir
tradicinių renginių pristatymas.
Pasidalinimas bibliotekos kultūrinės veiklos
gerosiomis patirtimis. Klaipėda

8

Nuotoliniai mokymai Andragogikos kursai,
4 moduliai Vilnius

40

Nuotoliniai mokymai „Viešo kalbėjimo
baimės įveikimas“ Vilnius

12

121

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

11.

Šalpėnai
Rasa Šlyžiuvienė

12.

Vėžaičiai
Irena Baltaragienė

13.

Veiviržėnai
Valė Krauleidienė

14.

Venckai
Ingrida Antužytė

15.

Dituva
Jurgita Butkė

16.

Kvietiniai Viktorija
Vaičekauskaitė

17.

Slengiai
Rūta Znakovienė

Kvalifikacijos kėlimo kursai Šveicarijoje
„Šveicarijos kultūros įstaigų darbo patirtis ir
bendradarbiavimo perspektyvos“

40

Mokymai „Konfliktų su negalią turinčiais
vartotojais prevencija arba įveikimo būdai“
Klaipėda

6

Kvalifikacijos kėlimo kursai Šveicarijoje
„Šveicarijos kultūros įstaigų darbo patirtis ir
bendradarbiavimo perspektyvos“

40

Kvalifikacijos kėlimo kursai Šveicarijoje
„Šveicarijos kultūros įstaigų darbo patirtis ir
bendradarbiavimo perspektyvos“

40

Mokymai „Bendravimo su žmonėmis,
turinčiais įvairias negalias, ypatumai“
Klaipėda

6

Kvalifikacijos kėlimo kursai Šveicarijoje
„Šveicarijos kultūros įstaigų darbo patirtis ir
bendradarbiavimo perspektyvos“

40

Stažuotė „Parodų rengimas“ Klaipėda

6

Kvalifikacijos kėlimo kursai Šveicarijoje
„Šveicarijos kultūros įstaigų darbo patirtis ir
bendradarbiavimo perspektyvos“

40

Stažuotė „Parodų rengimas“ Klaipėda

6

Stažuotė „Parodų rengimas I. Simonaitytės
bibliotekoje“ Klaipėda

6

Stažuotė „Kompiuterių bibliografinių įrašų
rengimas“ Klaipėda

6

Stažuotė „Parodų rengimas I. Simonaitytės
bibliotekoje“ Klaipėda

6

Stažuotė „Kompiuterių bibliografinių įrašų
rengimas“ Klaipėda

6
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J. Lankučio bibliotekos iniciatyvos. Artėjant Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai, gargždų kultūros centras skelbė akciją-konkursą „Aš –
Lietuvos dalis“. Jono Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojai sudalyva vo
akcijoje- konkurse „Aš — Lietuvos dalis“.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos, Klaipėdos miesto ir
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešųjų bibliotekų darbuotojai aplankė parodų ir kongreso
centre „Litexpo“ vykusią 18-ąją Vilniaus knygų mugę. Šiųmetė knygų mugės tema – „Lietuviški
ženklai pasaulyje“. Tai didžiausia knygų mugė Baltijos šalyse, puoselėjanti meilę literatūrai ir knygos
grožiui. Šių metų knygų mugė nustebino knygų ir renginių gausa. Laiko turėjome apsčiai – todėl
neskubėdamos

apžiūrėjome

bibliotekų

ir leidyklų

erdves, dalyvavome

knygų

pristatymuo se,

susitikimuose su rašytojais, aktoriais, knygų dailininkais, susipažinome su naujomis knygomis.
Pirmoji knygų mugės diena – „Bičiulių diena“, tad pirmiausia aplankėme kolegas
iš Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekos. Jie pristatė pirmąjį Lietuvoje skaitymą skatinantį
literatūrinį stalo žaidimą „Knygosūkis“, kurį padėjo kurti profesionalūs Lietuvos rašytojai ir meno
kūrėjai, išbandėme „Klaipeda Haeritage Guide“ programėlę, skirtą
keliaujantiems ir krašto kultūros istorija besidomintiems žmonėms.
Kauno apskrities viešoji biblioteka kvietė į virtualias keliones –
išmaniųjų programėlių pagalba gali pamatyti, kokias knygas skaitė
tėvai ar seneliai ir tapti savo pirmosios knygos leidėju!
apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos

Vilnia us

bibliotekininkai - vaistininkai „Literatūrinė je

vaistinėje“ suteikė skubią pagalbą renkantis knygą.
Lapių filialo bibliotekininkė Ona Žitkienė susižavėjo A. Černiausko knygos „Pragaro
ambulatorija“ pristatymu - dalyvavo autorius, knygą įdomiai pristatė „Apeirono“ teatras. Dovilų filia lo
bibliotekininkei Eligijai Žukauskienei „didžiausią įspūdį paliko bibliotekų išleistų knygų pristatymas
apie Vilnių, miestus prie Nemuno ir Klaipėdą. Knygų mugėje
nusipirko net 5 knygas – 3 iš jų – Dovilų bibliotekai. Knygose
autoriai pasirašė autografus ir linkėjimus bibliotekai. Nekantrauja
mažiesiems

skaitytojams

pristatyti

S. Paltanavičiaus

„Gamtos metų ratas“. Tai knyga- enciklopedija,

knygą

parsisiųstos

programėlės pagalba knygos paveikslėliai atgyja“. Venckų filialo bibliotekininkė Ingrida Antužytė
muzikos salėje mėgavosi grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ albumo „Problematika“ dainomis,
džiaugėsi susitikimais su atlikėjais, naršė po gausybę muzikinių plokštelių, albumų lentynas.

123

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Vilniaus knygų mugės metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Klaipėdos
rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos (Lietuva) ir Lvovo regiono vaikų bibliotekos
(Ukraina). Sutartį pasirašė Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana
Ciparienė ir Lvovo regiono vaikų bibliotekos direktorė Larysa Luhova.
Bendradarbiauti bibliotekininkystės srityje, pasikeitimais patirtimi, naujomis iniciatyvomis,
projektine veikla, pasisemti naujų idėjų bibliotekos renovavimo,
technologijų

panaudojimo

bibliotekininkystės

modernizavimo,

informacinių

srityje ir kt. Siekiant kelti kvalifikaciją,

bendradarbiavimo bei dalijimosi patirtimi galimybes, skatinti darbuotojų motyvaciją.

didinti

Šių kriterijų

skatinami Nacionalinės bibliotekų savaitės metų Klaipėdos rajono J. Lankučio viešosios bibliotekos
darbuotojai lankėsi naujai renovuotose Plungės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
Laikrodinė oranžerija – kunigaikščio Mykolo Oginskio Plungės dvaro ansamblio pastatas,
valstybės saugomas kultūros paveldo objektas su restauruotu XIX amžiaus vidurio laikrodžiu, turinč iu
labai retą mechanizmą bei išlikusia XIX amžiaus oranžerijos sodinukų auginimo linija. 2012 metais po
restauracijos

į laikrodinę

įsikėlė

Viešoji biblioteka.

Plungės viešoji biblioteka - išskirtinės vietos (geografine,
istorine bei kultūrine prasme) šeimininkė ir išskirtinio
kultūros

lauko

dalyvė. Šalia

laikrodinės

atgimsta

vaistažolių sodai, kaip atminimas dar kunigaikščių Oginskių laikais čia žydėjusiam ir klestėjusiam sodui.
Kuriama lauko skaitykla ant XIX šimtmečio akmenų – dar viena gėlių ir ramybės oazė po atviru
dangumi. Ekskursiją po biblioteką, šalia esantį išmanųjį parką pravedė Plungės bibliotekos Informacijos
ir mokymo centro vedėja Virginija Liutikaitė. Išgirdome įvairių istorijų apie bibliotekos kūrimąs i,
patalpas, aplankėme istorines bibliotekos erdves, susipažinome su virtualia – edukacine pažintine
programa, skirta interaktyviai pažinčiai su istorine, gamtine prasme itin turtingu Plungės parku. Štai
tokių ir dar įdomesnių profesinių žinių sužinojome iš kolegų.
Apsilankyta ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka,
kuri taip pat yra įsikėlusi į naujas, erdvias, suremontuotas patalpas. 1997
m. bibliotekai buvo suteiktas pirmosios žemaičių poetės Karolinos
Praniauskaitės

vardas. 2011 m. tarp Lietuvoje

išrinktų

geriausių

naujoviškos bibliotekos vizijų akcijoje „Kuriame naujovišką biblioteką “
buvo apdovanota Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka.
Įteiktas prizas- elektroninių knygų skaityklė. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės
viešąja biblioteka supažindino bibliotekos direktorė Jolanta Sutkutė ir direktorės pavaduotoja Vida
Urnikienė. Kolegos pristatė pagal BP2 projektą įsigytą kalbų mokymosi paketą: įrangą, pamokas.
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Bandėme ir patys pramokti ispanų kalbos. Apžiūrėję dar dažais kvepiančią biblioteką, atsipalaida vę
skaitykloje, kurioje atsiveria nuostabus Telšių panoramos vaizdas, išskubėjome susitikti su nuostabiu
gidu, kuris vaizdinga žemaičių kalba papasakojo ir aprodė įdomiausias Žemaitijos sostinės vietas.
Labai svarbu, kad keistumėmės naudinga informacija, patirtimi, naujovėmis, iniciatyvomis
idėjomis, dalintumėmės darbine veikla. Visa tai pasitarnaus bibliotekinio darbo tobulinimui, prisidės
prie mūsų skaitytojų ir lankytojų gerovės.
Spalio mėnesį, metodinio seminaro metu, bibliotekų darbuotojams buvo organizuota
edukacinė programa „Kuriame lėles, skaitome knygas. Aš aktorius, režisierius, stenografas”.
Kūrybinį, edukacinį seminarą vedė Lėlių namų šeimininkė iš
Žagarės, tautodailininkė Aušra Petrauskienė. Kūrybinių pamokėlių
metu bibliotekų darbuotojai susipažino su lėlėmis veikėjomis, jų
darymo technika. Lėlininkė pasidalino savo kūrybine ir vaidybine
patirtimi, papasakojo apie skudurines lėlės, kaip jas pasidaryti, ir
kad jos yra pilnos išminties, kupinos gerumo ir meilės, tarnaujančios renginio metu. Edukacinės
programos metu visos bibliotekininkės pasidarė po paprastą skudurinukę. Lėlininkės ir pedagogės
Aušros Petrauskienės dėka paskatinome rajono bibliotekininkus kartu su savo mažaisiais skaitytoja is
kurti lėlių teatro vaidinimus, ir mokytis raiškiai ir teatrališkai skaityti knygas.
Birželio

mėnesį

vyko

Metodinio

Kontrimienės karpinių parodos pristatymas

skyriaus

vyr.

bibliotekininkės-dailininkės

Zitos

„Gyvenimo kelionė kūrybos ir minčių taku“. Parodos

autorei karpiniai – nenuobodus, kūrybiškas laiko praleidimas.
Geriausia kurti – vėlais rudens vakarais ar naktį, kai visi suminga.
Temas padiktuoja įvairiausi dalykai: gamtos vaizdai, sapnas,
išgirstas žodis. Zita Kontrimienė baigė studijas buvusiame Šiaulių
K. Preikšo pedagoginiame institute. Jono Lankučio viešojoje
bibliotekoje ji dirba daugiau kaip 20 metų. Jos karpiniai yra tapę Klaipėdos rajono bibliotekų vizitine
kortele, rankų darbai puošia bibliotekininkų sporto sąskrydžius, įvairias šventes. Dailininkė iliustra vo
gagrgždiškės Dalios Kudžmaitės poezijos knygelę „Vaikeli, renkis į kelionę!“, o savo kūrybine patirtimi
ir žiniomis dalijosi projekte „Nuo tradicijos iki meno“- Jono Lankučio viešosios bibliotekos filia lų
skaitytojus mokė karpinių meno, 2017 metais dalyvauja projekte „Lietuvių tautiniai rūbai: tautiškumo
akcentai“.
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Labai glaudus ryšys ir nuoširdus plunksnos bendradarbiavimas yra J. Lankučio viešosios
bibliotekos su rajoniniu laikraščiu „Banga“. Gal todėl mūsų bibliotekos ir
darbuotojai dažnai puikuojasi laikraščio puslapiuose. Čia savo mintis ir savo
nuveiktus darbus papasakoja žurnalistams tiek mūsų bibliotekų darbuotojai,
tiek mūsų skaitytojai. 2017 metais Dituvos biblioteka vienerių metų sukaktį
lapkričio pabaigoje paminėjo kukliai su skaitytojais ir svečiais – Seimo nariu Petru Gražuliu ir rajono
Savivaldybės tarybos nare Regina Kernagiene. Nauja biblioteka Dituvos sodininkų bendrijoje – unikalus
įvykis. Kelis tūkstančius gyventojų turinčioje gyvenvietėje tai šviesulys, bendruomenės namai, kuriuose
renkasi gyventojai. „Labai gerai, kad čia atsirado biblioteka. Tai mūsų gyvenvietės šviesulys“, –
nuotaikingai pasakoja joje apsilankiusi garbaus amžiaus skaitytoja Ona Birutė Andrijauskienė.
Šiemet Kretingalės bibliotekos

mikrorajono

gyventojus

džiugina

biblioteka

savo

pasikeitimu ir atsinaujinimu. Čia užsukęs skaitytojas gali gauti įvair ia s
paslaugas nuo dokumentų

skolinimosi

į namus iki mokymosi ir

naudojimosi informacinėmis technologijomis. Pastebima, kad žmonėms
maloniau skaityti popierines knygas, o ne virtualioje erdvėje. Sunku
dabartiniu metu vaikams įsiūlyti knygą, vaikai ir jaunimas vis dažniau
renkasi informacines komunikacijos priemones. Šiomis ir kitomis mintimis, dalijosi rajoninio laikraščio
puslapyje Kretingalės bibliotekos darbuotoja Birutė Grybauskienė.
Žengiant naujosioms technologijoms, Judrėnų bibliotekos skaitytojai vis tiek nori skaityti
popierines, o ne virtualias knygas. Beje, kompiuteriai čia atsirado prieš
8 metus. Žmonėms

reikia ir grožinės,

ir specialiosios,

šakinės

literatūros, dalijasi mintimis bibliotekininkė Janina Jokšienė. Ji pamena
judrėniškę, kuri perskaitė daug knygų apie psichologiją, tai padėjo
moteriai pakeisti gyvenimo būdą. Garbaus amžiaus gyventojai ieško
knygų apie tikėjimą. Ištikima skaitytoja Irena Ubartienė sako, jog visų
dominančių knygų neįmanoma nusipirkti. Ji per žiemą perskaito apie 30-40 knygų, perskaito ir esamą
periodinę spaudą.
Po pamokų į biblioteką užsuka mokiniai. Didžiausias susidomėjimas knygomis, kai
mokykloje reikia atsiskaityti už perskaitytą literatūrą. Vyriausiems bibliotekos skaitytojams – daugiau
nei 80 metų. Aplinkiniai miestelio gyventojai ateina į biblioteką skaityti spaudos, ypač laukiamas rajono
laikraštis „Banga“, kur randama informacija apie rajono naujoves, įvykius, žmones ir kt.
Veiviržėnų seniūnijoje, Šalpėnuose, prie bibliotekos akį traukiantis puošnus Velykų medis,
atbundančios gamtos simbolis, sudomino rajoninio laikraščio „Banga“ žurnalistus. Šiuo šventiniu
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akcentu pasirūpino ir sudomino bendruomenės narius bibliotekininkė Rasa Šlyžiuvienė, su jaunaisia is
skaitytojais pagaminusi margučius. Šalpėniškiai antrą pavasarį džiaugiasi Velykų medžiu. Biblio tekininkė R. Šlyžiuvienė subūrė tiek jaunus, tiek vyresnio amžiaus skaitytojus, kad pasipuoštų Velykinį
medį.
Rajoninis laikraštis „Banga“ pateikė straipsnį apie J. Lankučio viešosios bibliotekos
Metodiniame skyriuje dirbančią knygrišė Aldona Bajorinienė .
Įklijuoti, susiūti pabirusius knygų puslapius,

išplėštus pakeisti

naujais, pataisyti sudriskusius ir net padaryti naujus viršelius –
kruopštumo ir kūrybiškumo reikalaujantis knygrišės A. Bajorinie nės
darbas. Jai į rankas patenka ir labiausiai moksleivių skaitomos
programinės knygos, ir populiariausia grožinė literatūra iš visų
bibliotekos padalinių. Pagrindiniai darbo įrankiai – liniuotė, žirklės, peiliai, klijai, adatos, siūla i,
plaktukas, presas, kuriuo suspaudžiamos suklijuotos knygos. Mėgstamą darbą dirbanti knygrišė nelaiko
savęs stebukladare ir prisipažįsta, kad ne visas knygas gali sutvarkyti, kad jos vėl patektų į bibliotek ų
lentynas.
2017 metų birželio mėnesį Klaipėdos rajono J. Lankučio savivaldybės viešosios bibliotekos
darbuotojai bibliotekoje bruzdėjo, judėjo, plušėjo kas tik galėjo – lankučiai ruošėsi išvykti į XVI-ąjį
Žemaitijos zonos bibliotekininkų sporto sąskrydį „Parubežio nuotykiai: kultūrinis - sportinis
eksperimentas“. Šiemet jis vyko Tauragės rajono Taurų
nuotykių parke, jame dalyvavo trylikos rajonų ir trijų
apskričių bibliotekų komandos.
Šventės

pradžioje

sumanytojas

sveikinimo

Skuodo

rajono

žodį tarė spartakiados
savivaldybės

Romualdo

Granausko viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas,
Tauragės rajono savivaldybės

Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos pavaduotoja Danutė

Tauginaitė, Tauragės rajono savivaldybės meras, seimo atstovai. Sąskrydis prasidėjo nuo komandų
prisistatymo. Jono Lankučio viešosios bibliotekos komanda „sužibėjo“ – gavo apdovanojimą už
nuotaikingiausią prisistatymą. Šių metų sąskrydžio nugalėtojais tradiciškai tapo skuodiškiai, o Lankučių
komanda užėmė garbingą II vietą.
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2017 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių bendradarbiavimas su
kitomis įstaigomis organizacijomis. Bendradarbiavimo partneriai:
 Bendradarbiauta su Gargždų miesto ir kaimo bendruomenėmis, seniūnijomis, NVO,
mokyklomis,

draugijomis

ir kitomis

įstaigomis,

institucijomis,

vykdant

ir

organizuojant renginius, projektus;
 Bendradarbiauta su Nacionalinės Martyno Mažvydo bei Klaipėdos apskrities Ievos
Simonaitytės bibliotekomis, vykdant ir rengiant renginius, projektus;
 Bendradarbiauti su Klaipėdos universitetu ir kitomis mokymo įstaigomis;
 Plėtoti bendradarbiavimo ryšius su Kaliningrado srities Zelenogrado miesto viešąja
biblioteka;
 Plėtoti bibliotekinius bendradarbiavimo ryšius su Lenkijos respublikos Ilavos miesto
viešąja biblioteka, rengiant ir įgyvendinat bendrus projektus;
 Plėtoti bendradarbiavimo programą su Estijos respublikos Maardu miesto biblioteka;
 Plėtoti partnerystės ryšius su Lvovo (Ukraina) apskrities vaikų biblioteka.
9.2. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Bibliotekų specialistai tobulina savo profesines žinias, siekia aukštesnio išsilavinimo. Mokosi
profesionaliai taikyti profesines

žinias

savo kasdieninėje veikloje.

Didėjant

bibliotekų

veiklų

kompetencijoms, darbuotojams tenka dalykiškai bendrauti oficialiuose susitikimuose, valdyti sudėtingas
situacijas bendraujant tarpusavyje, su klientais, įvairių įstaigų atstovais kitais bendruomenių nariais.
Naujų komunikacijos priemonių atsiradimas, įvairių projektų įgyvendinimas, renginių organizavimas ir
kita veikla, reikalauja iš bibliotekos darbuotojų atitinkamo išsilavinimo.
Darbuotojų išsilavinimas
Aukštasis
išsilavinimas

Aukštesnysis
išsilavinimas

2017 2016
27 17

Kitas
Išsilavinimas

RVB

45

2016
29

SVB

20

15

13 6

7

0

0

-

0

0

11

0

0

PMB

2

2

2 -

KBP

23

12

12 11

2017 2016
18
0

2017
0
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Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose su aukštuoju išsilavinimu 2017 m. dirbo 27
darbuotojai 60% (2016 m. 29 darbuotojai -61%,) su aukštesniuoju išsilavinimu dirbo 18 darbuotojų 40%
(2016 m. 17 darbuotojų -39%), su kitu išsilavinimu – 0 darbuotojų.. Lyginant su 2016 metais rodiklia i
išlieka stabilūs ir labai nežymiai kintantys.
9.3. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2015 m.

2016 m.

2017 m.

RVB

231

245

252

SVB

169

169

183

PMB

356

361

364

KBP

272

303

302

Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2015 m.

2016 m.

2017 m.

RVB

4607

5113

5040

SVB

2936

3080

3101

PMB

6647

6719

6864

KBP

5828

6829

6568

Vieno bibliotekininko dokumentų išduotis:
2015 m.

2016 m.

2017 m.

RVB

6335

6593

6555

SVB

4067

4000

4180

PMB

9095

9223

9541

KBP

7994

8735

8361

2017 metais darbuotojų veiklos efektyvumo

rodikliai išlieka stabilus,

tik ženklesnis

mažėjimas matosi padalinių bibliotekose.
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10. MATERIALINĖ BAZĖ
2017 metais didelis dėmesys buvo skiriamas J. Lankučio viešosios bibliotekos bei visų
padalinių materialinei bazei bei darbuotojų darbo sąlygoms gerinti. Žadeikiuose, Endriejavo seniūnijo je,
po renovacijos atgijusiose buvusiose darželio patalpose šventiškai šurmuliavo kaimo žmonės ir būrys
svečių, susirinkusių į įkurtuves. Apie 305 tūkst. eurų išleid us
pastato atnaujinimui,

jis džiugina

šviesiomis,

jaukiomis

erdvėmis. 154 tūkst. rajono savivaldybės lėšos ir tiek pat
europinio fondo lėšų. Čia įsikūrė biblioteka, kultūros centro
skyrius,

yra

bendruomenės

salė,

koplyčia.

Įkurtuvėse

ištarti žodžiai, kad nieko verti tušti pastatai, – aiški nuoroda plėsti veiklas.
Direktoriaus pavaduotojos Dianos Ciparienės teigimu, dabar bibliotekų funkcijos plečiasi,
dabar biblioteka tampa bendravimo erdve, kur dalijamasi žiniomis, patirtimi, vyksta edukacinia i
užsiėmimai, transliuojamos laidos iš konferencijų, organizuojami susitikimų su įdomiais žmonėmis.
2017 metais baigtas renovuoti Žadeikių bibliotekos ir kultūros namų pastatas. Už 9000 eurų
įsigyti nauji kompiuteriniai, aptarnavimo bei auditoriniai stalai, knygų lentynos ir kiti bibliotekinia i
baldai. Kretingalės bibliotekai dalinam kosmetiniam remontui ir baldams
įsigyti skirta lėšų. Dabar saugu, jauku, gražu, gal tik labai jau ankštos
patalpos.
Dauguma rajono bibliotekų stengiamasi sutvarkyti savo jėgomis, taupiai
naudojant lėšas ir gerinant patalpų stovį. Būtina Endriejavo ir Plikių
bibliotekų pastatų renovacija, - jos šildomos elektra, žiemą patalpose šalta, drėgna. Naują šildymą vietoj
krosninio reikia įrengti Pėžaičių padalinyje. Ruošiamasi pertvarkyti Dauparų biblioteką. Reikalingos
patalpos Jakų padaliniui. Ši biblioteka 2017 metais buvo apsemta ir labai susigadino bibliotekos
inventorius bei knygos.
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10.1. Patalpų plotas

2017 m. rajono bibliotekų patalpų plotai ir lentynų metrai kito- buvo atlikti kelių bibliotekos
padalinių rekonstrukciniai ir daliniai remonto darbai, dviejose padaliniuose padarytos ir sumontuo tos
naujos lentynos ir dviejose papildomai padarytos lentynos. Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas –
3165 m² (2016 m. - 3275 m2 ). Po renovacijos Žadeikių padalinio patalpos sumažintos. Naudingas plotas
bibliotekos funkcijoms atlikti – 2475 m² (2015 m. – 2490 m2 ). Kaimo filialų bendras patalpų plotas –
2026 m² (2016 m. – 2066 m² ), naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti -1610 m² (2016 m. -1590
m² ). Priekulės padalinio – 100 m², naudingas plotas – 97 m². J. Lankučio viešosios bibliotekos – 1109
m², naudingas plotas – 803 m². Viso fondo lentynų metrų skaičius – 6362 m. Atviro fondo lentynų metrų
skaičius – 5697 m.
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11. FINANSAVIMAS
Pajamos ir finansavimas (Eurais ):
Gauta lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje
Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos

758495,00
(Eurais)
744652,00

Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą)

8863,00

Specialūs garantai (lėšos gautos pilnam ar daliniam
svarbių projektų finansavimui)
Gautos pajamos (lėšos gautos bibliotekinių operacijų
metu)

2960,00
2020,00

Einamosios (paprastosios) išlaidos (Eurais)
Einamųjų išlaidų Klaipėdos rajono savivaldybės J.
Lankučio viešojoje bibliotekoje

757730,00
(Eurais)

Darbo užmokesčiui

454495,00

Komplektavimui (Dokumentams įsigyti)

62150,00

Automatizacijai: kompiuterinei programinei įrangai; jos
palaikymui ir kt.
Sklypams, pastatams, priestatams

1500,00

Kitos išlaidos

0
239585,00

Lėšos dokumentų įsigijimui (Eurais)
Lėšos dokumentų įsigijimui Klaipėdos rajono
savivaldybės J. Lankučio viešojoje bibliotekoje

62150,00
(Eurais)

Savivaldybės lėšos

13774,00

Kultūros ministerijos

40200,00

Parama Dovana

7620,00

Kitos (vietoje pamestų, makulatūra ir kt.)

556,00

Viešosios bibliotekos finansinę veiklą 2017 metais tikrinusi Klaipėdos rajono savivaldybės
vidaus audito skyrius pažeidimų nenustatė

132

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

IŠVADOS
Biblioteka šiandien yra svarbi ir lygiateisė partnerė valdžios institucijoms, verslininka ms,
politikams, kuriuos kviečia į bendrus projektus, naudingus visuomenės ugdymui ir švietimui, ryšių
stiprinimui. Ateities biblioteka turėtų būti daugiau negu biblioteka. Tai gyvenimo mokykla visie ms
bendruomenės nariams, siejanti visus visur išsiblaškiusius, kviečianti virtualiai prisijungti, ateiti, tiesiog
sugrįžti ir bendrai saugiai pabūti. Tai vieta, kurioje gera, šilta, malonu, jauku, informatyvu, profesiona lu,
modernu, kvepia kava ir šokoladu, vyrauja dermė tarp knygos ir aukštųjų technologijų, bibliotekos
viešumas išreiškiamas atvirumu Lietuvos ir pasaulio problemoms, vyrauja partnerystė su rajono,
Lietuvos, Europos institucijomis ir gebama funkcionuoti pasaulinėje infrastruktūroje, garantuoja ma
socialinė sanglauda, prieglobstis socialinio paribio žmonėms, vyksta nuolatinis idėjų generavimas,
padedantis kurti XXI amžiaus visuomenę ir įtvirtinti jos prioritetus: komunikaciją ir informaciją bei
dvasinio gyvenimo pilnatvę.

Sėkmės:
 2017 metais rajono bibliotekose daug dėmesio buvo skiriama kultūrinei, projektinei veikla i,
informacinių technologijų plėtrai.
 Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje įkurta mobili studija
tiesiogiai transliuoja
transliacijas

įvairius renginius,

tiesiogiai

galima

paskaitas,

stebėti

diskusijas,

„LankucioVB“

https://www.youtube.com/user/LankucioVB ir bibliotekos

edukacijas. Nuotolines
YouTube

kanale

-

padaliniuose;

 2017 metais J. Lankučio, Priekulės miestų bibliotekose ir 23 padaliniuose buvo tęsiami
bibliotekų vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymai įvairaus amžiaus skaitytojams;
 2017 m. didžioji dalis bibliotekos darbuotojų kėlė savo kvalifikaciją: dalyvavo mokymuose,
seminaruose, kursuose ir kituose profesiniuose renginiuose, išvykose į svečias šalis;
 2017 metais viešojoje bibliotekoje ir filialuose sėkmingai dirbama su LIBIS posisteme;
 2017 m. sistemingai pildoma bibliotekos interneto svetainė www.gargzdaivb.lt, socialinio
tinklalapio Facebook paskyra www.facebook.com/J.LankučioVB, www.facebook/vakaivb. lt,
www.facebook/infotakas.lt,

portaluose

www.mano-gargždai.lt,

skelbiamos

bibliotekos

naujienos, juose galima rasti daug naudingos informacijos;
 viešosios bibliotekos vartotojai sėkmingai naudojosi elektronine knygų rezervavimo ir knygų
užsakymo nuotoline sistema. Jiems sudarytos sąlygos nemokamai naudotis prenumeruojamo mis
elektroninėmis duomenų bazėmis – EBSCO, NAXOS Music Library;
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 skatinant miesto ir kaimo bibliotekų partnerystę ir bendradarbiavimą su bendruomenėmis,
organizacijomis, įvairiomis įstaigomis, bibliotekose buvo organizuojami įvairūs renginia i ,
susitikimai;
 naujoms veikloms ir mokymams vykdyti įsigytas interaktyvus ekranas bei interaktyvių pamokų
paketai.
Sunkumai:
 Siekiant užtikrinti aukštą interaktyvių paslaugų teikimo kokybę miestelių ir kaimo filialuo se
būtina toliau tobulinti ir atnaujinti LIBIS programos veiklą;
 nuolatinis knygų kainų didėjimas, suvaržymai naujų dokumentų įsigijimui iš kitų šaltinių;
 bibliotekininkų užsienio kalbų nemokėjimas;
 siekiant

užtikrinti elektroninių paslaugų

patikimumą,

būtina atnaujinti

kompiuterinę

ir

programinę įrangą, operatyviai taisyti gendančią techniką. Technologijų atnaujinimas ir
remontas reikalauja didelių finansinių išlaidų;
 nepakankamas finansavimas ūkinei ir techninei bazei gerinti;
 projektų rengimas užima daug laiko ir atitraukia nuo kasdieninio profesinio bibliotekininko
darbo. Be to, jie visada būna sėkmingi: maža patirtis ir įdirbis tarptautinėje projektinėje veikloje.
Grėsmės:
 Šakinės literatūros stoka kaimo bibliotekų padaliniuose;
 naujo, šiuolaikiško bibliotekinio inventoriaus įsigijimas;
 didėjant informacinių technologijų plėtrai, ryškėja vaikų, jaunimo skaitomumo problema;
 kai kuriose kaimų bibliotekose trūksta erdvės vystyti kokybišką bibliotekinę veiklą, steigti
kompiuterines skaityklas, atskiras zonas vaikų literatūrai.
Galimybės:
 LIBIS diegimas viešosios bibliotekos filialuose, rekataloguoti filialų fondus ir sukurti vieningą
apskaitą, mokyti vartotojus naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu;
 skatinti bendruomenės narių kultūrinį ir dvasinį tobulėjimą, suteikti jiems komfortą ir vidinį
pasitenkinimą, atliekant kultūrines, švietėjiškas ir rekreacines funkcijas bibliotekose;
 gerinti bibliotekų materialinę bazę;
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 plėsti informacinių paslaugų spektrą viešosios bibliotekos kaimų padaliniuose, išlaikyti interneto
prieigos taškus kaimų bibliotekose;
 sistemingai dirbti su skolininkais;
 teikti kokybiškas paslaugas vartotojams, plėsti jų skaičių, populiarinant bibliotekų informacinius
resursus ir paslaugas;
 dalyvauti įvairių projektų rengime ir įgyvendinime, bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis ir
organizacijomis;
 dalyvauti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo

kursuose ir mokyti vartotojus kompiuterinio

raštingumo;
 skatinti darbuotojų mokymąsi, siekiant aukštesnio lygio išsilavinimo;
 ieškoti naujų finansavimo šaltinių, skatinant tarptautinius ryšius ir mainus;
 tirti ir analizuoti įvairių bendruomenės grupių skaitymo poreikius, pagal galimybes siekti įsigyti
naujų spaudinių, diegti naujas paslaugas.

Remiantis direktoriaus ruoštais raštais ir įsakymais, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir
kaimų padalinių veiklos statistinėmis, tekstinėmis ataskaitomis. Metinę ataskaitą paruošė Metodinio skyriaus vedėja Laima
Damulienė. Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2017 metų tekstinė veiklos ataskaita aptarta ir patvirtinta 2018 metų kovo
14 dienos įvykusiame rajono bibliotekininkų metodiniame pasitarime.

Direktorius

Juozas Gutauskas
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