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1. BENDROJI DALIS
NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI:
RVB – Rajono viešosios bibliotekos
SVB – Savivaldybės viešoji biblioteka
KFB – Kaimo filialų bibliotekos
PMF – Priekulės miesto filialas
LIBIS - Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema
TBA – Tarpbibliotekinis abonementas

2012 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka plėtė
teikiamų paslaugų spektrą, gerino prieigą prie interneto, elektroninių ir kitų dokumentų, taikė
tradicines ir naujas darbo formas, stiprino materialinę bazę, organizavo kompiuterinius mokymus
rajono žmonėms, iniciavo skaitymo skatinimo ir kitus literatūrinius renginius.
Rajono bibliotekos, 2012 m. vykdydamos projektą „Bibliotekos pažangai“, organizavo
įvairius renginius, konkursus, akcijas, susitikimus su įvairių sričių specialistais. Viešoji biblioteka ir
kaimo filialai Klaipėdos rajono gyventojams tapo pagrindiniais prieigos prie interneto plačiajai
visuomenei tiekėjais ir informacijos centrais. Bibliotekų skaitytojai, naudodami interneto prieigos
taškus:
tobulino darbo su kompiuteriais įgūdžius;
naudojosi informacijos šaltiniais internete bei duomenų bazėmis;
157 rajono gyventojai, kurie naudojasi bibliotekos teikiamomis paslaugomis, buvo
mokomi

kompiuterinio

raštingumo

pagrindų,

supažindinami

su

interneto

teikiamomis galimybėmis;
dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuojamose akcijose, konkursuose,
stebėjo tiesiogiai transliuojamus pokalbius su įvairių sričių specialistais.
Klaipėdos rajono bibliotekose skaitė 9478 vartotojai, jiems išduoti 262573 dokumentai, iš
viso rajono bibliotekose užregistruoti 177859 lankytojai. Sulaukta 19589 lankytojais ir sutelkta
1402 vartotojais mažiau nei 2011 m., išduota 60430 fiz. vnt. dokumentų mažiau nei 2011 m.
Klaipėdos rajone gyvena 51487 gyventojai, 18,4 % gyventojų 2012 m. yra bibliotekos vartotojai.
2012-aisiais buvo organizuojami įvairūs renginiai: knygų pristatymai, literatūriniaimuzikiniai vakarai, fotografijų, tapybos, tautodailės bei leidinių parodos, įvairios akcijos. 2012 m.
viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose vyko 629 renginiai, kuriuose apsilankė 18392 lankytojai.
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Didelis dėmesys rajono bibliotekose skirtas darbui su vaikais ir jaunimu. Jaukus,
spalvingas, jaunatviškas ir modernus Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius
nuolat kviečia mažuosius skaitytojus, paauglius, jaunimą užsiimti savo mėgstama veikla, realizuoti
savo pomėgius bei poreikius. Mažieji skaitytojai mielai lankosi žaislotekoje: piešia, žaidžia stalo
žaidimus, žiūri filmus, naudojasi interneto prieiga.
2012 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyriuje, bendradarbiaujant su Všį „Meno menė“ direktore D. Ruškiene buvo vykdomas
projektas - organizuojamos vaikų vasaros stovyklos.
Biblioteka aktyviai užsiėmė savo veiklos viešinimu. 2012 metais vietinėje ir respublikinėje
spaudoje apie biblioteką, jos veiklą, darbuotojus buvo publikuoti 62 straipsniai (2 straipsniai
publikuoti respublikinėje spaudoje, 12 straipsnių savaitraštyje „Gargždų kraštas“ ir 40 straipsnių
rajoniniame laikraštyje „Banga“). Virtualioje erdvėje apie bibliotekos veiklą buvo pateikta daugiau
nei 80 publikacijų. Spauda informavo apie bibliotekose vykstančius renginius, projektus, naujas
paslaugas, rajono gyventojų kompiuterinius mokymus. Nuolatinė informacija taip pat buvo
teikiama viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.gargzdaivb.lt ir socialinio tinklo Facebook
paskyrose www.facebook.com/J.LankučioVB, www.facebook.com/vaiku.literaturos.skyrius
Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka organizavo XI-ąjį
Žemaitijos regiono bibliotekininkų sąskrydį, kuris 2012 metais birželio mėnesį vyko Klaipėdos raj.,
Lapių kaimo rekreacinio turizmo vietoje „Lakštingalų slėnyje“.
Metinėje ataskaitoje analizuojama visa bibliotekos veikla, prieinamumas, pateikiami
bibliotekos uždaviniai, jų vykdymo seka, vartotojų aptarnavimas, fondo būklė, kraštotyrinė bei
metodinė veikla, finansavimas, bibliotekos teikiamos paslaugos, renginiai.
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2. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
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2.1. Bibliotekų skaičius ir tinklas
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2.2. Tinklo pokyčiai
Viešųjų bibliotekų tinklas išliko nepakitęs. Atidarytų, uždarytų bei sujungtų filialų nebuvo.
2.3. Nestacionarus aptarnavimas
Išdavimo punktų nėra;
bibliobusų nėra;
knygnešių skaičius 219;
tolimesnėse gyvenvietėse ar vienkiemiuose įsikūrusiems, ypač pagyvenusiems ir
neįgaliesiems žmonėms, knygas nuneša moksleiviai, patys bibliotekininkai. Tokių
vartotojų, kuriems knygos nešamos į namus, kiekviena biblioteka turi po 10-15.
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.
Neįgalių ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas
Kiekviena rajono biblioteka-filialas siekia sudaryti kuo palankesnes sąlygas senyvo amžiaus ir
neįgaliesiems skaitytojams naudotis turimais spaudinių fondais. Dauguma kaimų filialų darbuotojų
neįgalius ir senyvo amžiaus skaitytojus, negalinčius ateiti į bibliotekas, lanko kartą, kelis kartus per
mėnesį. Kiti lanko po darbo, iš anksto pranešę apie savo atvykimą, nes lankant šiuos vartotojus kartais
tenka atlikti ir įvairias socialines paslaugas.
Klaipėdos rajono bibliotekos palaiko glaudžius ryšius su Klaipėdos rajono savivaldybės
Socialinės paramos skyriumi bei seniūnijose esančiais socialiniais darbuotojais. Per 2012 metus
bibliotekų darbuotojai dalyvavo organizuojant įvairias išvykas, paramos akcijas, renginius. Kaimų filialų
darbuotojai aplanko savo mikrorajono neįgalius ir senyvo amžiaus skaitytojus, dalyvauja seniūnijų
organizuojamuose labdaringuose renginiuose, skirtuose neįgaliesiems.
Nuo 2009 m. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyriuje specialiai įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos neįgaliesiems, prie pastato yra įrengta
nuovaža neįgaliesiems bibliotekos vartotojams.
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2.4. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB
2012 metų bibliotekos darbuotojų struktūra
Administracija
Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja
Vyriausiasis bibliotekininkas organizaciniam darbui
Vyriausiasis bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
Vyriausiasis buhalteris
Vyresnysis buhalteris
Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyrius:
Skyriaus vedėja
2 vyresniosios bibliotekininkės
Skaitytojų aptarnavimo skyrius:
Skyriaus vedėja
4 vyresniosios bibliotekininkės
Vyresnioji bibliografė informacijai
Vyresnioji bibliografė kraštotyrai
Vaikų literatūros skyrius:
Skyriaus vedėja
2 vyresniosios bibliotekininkės
Metodinis skyrius:
Skyriaus vedėja
Vyresnioji bibliotekininkė metodininkė
Vyresnioji bibliotekininkė dailininkė
Ūkinis techninis personalas:
Knygrišys
Ūkvedys
3 valytojos
Priekulės miesto filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Bibliotekininkė
Kaimo filialai:
24 bibliotekininkai
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3. FONDO FORMAVIMAS
3.1. Fondo būklė
2012 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos fonde iš viso
buvo 268814 fiz. vnt. dokumentų 34009 pavadinimais:
Dokumentas

Fiz. vnt.

Knygos

249597

Serialiniai leidiniai

18644

Garsiniai dokumentai

139

Regimieji dokumentai

79

Vaizdiniai dokumentai

52

Kartografiniai dokumentai

22

Spausdintiniai natų dokumentai

212

Elektroniniai dokumentai

66

Kiti dokumentai

3

Viso

268814

Klaipėdos rajono viešosios bibliotekos fondą daugiausia sudaro kaimų filialų dokumentai.
Viešosios bibliotekos rajono filialų dokumentų fondai sudaro 69,5% bendro bibliotekos fondo, viešosios
bibliotekos (centro) dokumentai sudaro 24,1%, o Priekulės miesto bibliotekos fondas 6,4% bendro
centralizuotos sistemos fondo.
Fondo dydis

Grožinė
literatūra

Įvairių mokslo
šakų literatūra

Periodiniai
leidiniai

Fiz.vnt. Pavad.

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

268814 34009

163319

60,7

87944

32,7

17551

6,5

SVB

64884

32920

36448

56,2

26016

40,1

2420

3,7

PMF

17101

11524

9762

57,1

6558

38,3

781

4,6

KFB

186829 12724

117109

62,7

55370

29,6

14350

7,7

RVB sistemoje
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Lyginant su 2011 metais bibliotekų centralizuotoje sistemoje fondas sumažėjo 1879 fiz. vnt.
Didžiąją dalį bibliotekos fondo sudaro grožinė literatūra, ji skaitoma labiausiai. Gerokai mažiau
yra įvairių mokslo šakų literatūros. Ši literatūra sudaro 32,7% visos centralizuotos sistemos fondo.
Įvairių mokslo šakų literatūra daugiausiai naudojasi dieninių bei neakivaizdinių studijų studentai. Esant
lėšų trūkumui, naujausia ir reikalingiausia moksline literatūra stengiamės aprūpinti SVB. Joje įvairių
mokslo šakų literatūrą sudaro 40,1% visos literatūros.
3.2. Aprūpinimas dokumentais
Vienam rajono gyventojui tenka dokumentų:
RVB sistemoje

5,2 fiz. vnt.

SVB

3,8 fiz.vnt.

PMF

5,6 fiz.vnt.

KFB

5,8 fiz. vnt.

Vienam rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:
RVB sistemoje

0,2 fiz. vnt.

SVB

0,14 fiz. vnt.

PMF

0,2 fiz. vnt

KFB

0,28 fiz. vnt.

Vienam bibliotekos vartotojui tenka dokumentų:
RVB sistemoje

28 fiz. vnt.

SVB

21 fiz.vnt.

PMF

24 fiz.vnt.

KFB

33 fiz. vnt.
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3.3. Dokumentų gavimas
Gauta iš viso

Grožinė literatūra
(be periodikos)
Fiz. vnt.

Įvairių mokslo
šakų literatūra
(be periodikos)

Periodiniai
leidiniai

%

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

6510

52,7

1710

13,8

4134

33,5

1078

1295

52,8

592

24,2

564

23,0

730

463

353

48,3

132

18,1

245

33,6

9173

979

4862

53,1

986

10,7

3325

36,2

Fiz. vnt.

Pavad.

RVB sistemoje

12354

1357

SVB

2451

PMF
KFB

%

2012 metais gauta 12354 fiz. vnt. dokumentų (1357 naujų pavadinimų), iš jų inventorintų 8220
fiz. vnt. (1356 naujų pavadinimų) už 137190,52 Lt. Lyginant su 2011 m. gautų egzempliorių skaičius
padidėjo 720 fiz. vnt. Svarbu, jog inventorintų dokumentų gauta 3368 fiz. vnt. daugiau negu 2011 m.,
nes Lietuvos Kultūros Ministerija skyrė gerokai daugiau lėšų dokumentams įsigyti.
Prenumeruojamų periodinių leidinių 2012 m. gauta 4134 fiz. vnt. arba 2648 fiz. vnt. mažiau
negu 2011 m., nes periodiniai leidiniai buvo užsakyti tik nuo 2012 m. kovo mėnesio Klaipėdos rajono
savivaldybei skyrus pinigus spaudai.
Iš viso užsakyti 55 pavadinimų periodiniai leidiniai (44 žurnalų pavadinimų ir 11 laikraščių
pavadinimų). Naujai gautų dokumentų (su prenumeruota periodika) procentas visame rajono fonde
sudaro 4,6% ( 2011 m. - 4,3% , 2010 m. – 4,08% , 2009 m. – 3,5%), viešosios bibliotekos (centro) –
3,8% (2011 m. 3% , 2010 m. 2,8%, 2009 m. – 2,9% 2), Priekulės miesto filialo – 4,3 % ( 2011 m. 4,7%,
2010 m. - 2,8% , 2009 m. – 2,7%), kaimo filialų – 4,9% (2011 m. - 4,7%, 2010 m. - 4,7%, 2009 m. –
3,8%).
Jono Lankučio VB 2012 m. gavo daug periodinių leidinių, kuriuos bibliotekai užprenumeravo
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Iš šio fondo gavome 55 pavadinimų periodinių leidinių –
10 pavadinimų laikraščių ir 45 pavadinimų žurnalų.
Dokumentams įsigyti biblioteka buvo sudariusi dokumentų pirkimo-pardavimo sutartis su
UAB „Jotema“, UAB „Alma littera“, UAB „Tyto alba“, UAB „Nieko Rimto“, UAB „Versus aureus“,
UAB „Baltų lankų“ leidyba, UAB “Eridanas“, UAB „Leidykla Vaga“, Lietuvos rašytojų sąjungos
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leidyklomis ir pirko leidinius tiesiogiai iš leidėjų. Biblioteka, darydama atranką tarp leidyklų, atkreipia
dėmesį į leidinių aktualumą, įsigijimo kainą, pristatymo operatyvumą.
2012 m. buvo sudaryta nauja pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Patogu pirkti“
dokumentams

įsigyti

iš

leidyklų,

su

kuriomis

nebuvo

sudarytos

tiesioginės

sutartys.

Iš šių leidyklų dokumentai buvo perkami iš Lietuvos respublikos Kultūros ministerijos skirtų
lėšų.
2012 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 104 300 Lt
arba 52868,00 Lt daugiau negu 2011 m. Už šias lėšas nupirkta 5265 fiz. vnt. spaudinių 694
pavadinimais. Iš UAB „Alma litera (šviesa)“ nupirkta – 875 fiz. vnt. už 18718,14 Lt, iš UAB „Tyto
alba“ nupirkta 301 fiz. vnt. už 6537,82Lt, iš UAB „Jotema“ – 709 fiz. vnt. už 11472,39 Lt, iš UAB
„Versus aureus“ – 102 fiz. vnt. už 1862,11 Lt, iš UAB „Nieko rimto“ – 507 fiz. vnt. už 9507,24 Lt, iš
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos – 333 fiz. vnt. už 7482,61 Lt, iš UAB „Baltų lankų“ leidyba – 356
fiz. vnt. už 5988,93 Lt, iš UAB „Knygininkas“ - 227 fiz. vnt. už 5565,67 Lt, iš UAB „Leidykla Vaga“ –
371 fiz. vnt. už 8846,17 Lt, iš UAB „Eridanas“ 204 fiz. vnt. už 3082,57 Lt, UAB VIPsupply – 543 fiz.
vnt. už 8999,21 Lt, UAB Leidykla „Gimtasis žodis“ – 231 fiz. vnt. 3994,96 Lt, UAB „Gargždų
knygynas“ – 52 fiz. vnt. 5197,92 Lt, UAB „Patogu pirkti“ – 454 fiz. vnt. už 7044,26 Lt.
Be to, 2012 m. Jono Lankučio viešoji biblioteka gavo 2011 m. užprenumeruotas enciklopedijas
- „Visuotinės lietuvių enciklopedijos T. 20“ už 2698,92 Lt bei „Lietuvos“ enciklopedijos“ 3 tomą už
192,00 Lt.
Iš savivaldybės lėšų nupirkta 32 fiz. vnt. spaudinių už 2923,62 Lt, periodinių leidinių
užsakyta už 34959,78 Lt.
Prenumeratos būdu užsakyta 55 pavadinimai periodinių leidinių. (44 žurnalų pavadinimai ir 11
laikraščių pavadinimų).
Paramos būdu 2012 m. gauta 106 fiz. vnt. dokumentų už 1018,23 Lt. Daugiausiai paramos
būdu leidinių skyrė Sinelnikovo draugų klubas „Baltosios gulbės“ - 90 fiz. vnt. Paramą gavome ir iš
UAB „Šviesa“.
2012 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka gavo ir dovanų iš įvairių tiekėjų. Iš viso gauta
2506 fiz. vnt. už 25970,85 Lt. 2012 m. daugiausiai dovanotų knygų gauta per Lietuvos respublikos
Kultūros ministeriją. Tai įvairių leidyklų ir kitų tiekėjų dovanos. Labai džiaugiamės UAB „Print it“
dovanotomis knygomis, nes jos labai mėgstamos skaitytojų. 2012 m. ši spaustuvė dovanojo 542 fzn. vnt
už 3496,00 Lt. Bibliotekai vertingų spaudinių taip pat padovanojo Skaitymo skatinimo programa,
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Valstybinė lietuvių kalbos komisija,
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projektas „Bibliotekos pažangai“, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, UAB „Baltijos
viešųjų ryšių grupė“ ir kiti. Knygų dovanojo ir įvairūs kraštiečiai knygų autoriai, skaitytojai.
Taip pat nemažai dokumentų gauta iš skaitytojų vietoj pamestų ir trūkstamų dokumentų -311
fiz.vnt. už 2977,82 Lt.
Vienam rajono gyventojui tenka lėšų leidinių (be periodikos) įsigijimui:
2012 m. lėšos 1
gyventojui

2011 m. lėšos 1
gyventojui

2010 m. lėšos 1
gyventojui

2012 m. skirtos

Visos lėšos

2,6 Lt

1,5 Lt

1,6 Lt

137,2 Tūkst. Lt

Kultūros
ministerijos lėšos

2,03 Lt

1,00 Lt

0,72 Lt

104,3 Tūkst. Lt

Savivaldybės lėšos

0,06 Lt

0,05 Lt

0,02 Lt

2,9 Tūkst. Lt

Kitų šaltinių lėšos

0,58 Lt

0,45 Lt

0,86 Lt

30,0 Tūkst. Lt

lėšos

3.4. Dokumentų nurašymas
2012 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje nurašyta 14233 fiz. vnt. dokumentų
ir 279 pavadinimų (2011 m. 18569 fiz. vnt., 2010 m. – 23534 fzn. vnt., 2009 m. – 30240 fiz. vnt.).
Inventorintų dokumentų nurašyta 11309 fiz. vnt., periodinių leidinių – 7260 fiz. vnt.
Savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje (centre) 2012 metais nurašyti 2804 fiz. vnt.,
354 pavadinimai. Iš jų 1363 fiz. vnt. - aktualumą praradę periodiniai leidiniai. Lyginant su 2011 m.
nurašyta 312 fiz. vnt. mažiau.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos Priekulės miesto filiale nurašyta 1978 fiz. vnt. (2011 m. –
1816 fiz. vnt.) Iš jų 774 fiz. vnt. periodinių leidinių. Daugiausiai nurašyta susidėvėjusių dokumentų –
1204 fiz. vnt.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos kaimo filialuose nurašyta 9451 fiz. vnt. dokumentų, 473
pavadinimai. Tai yra 4186 fiz. vnt. mažiau negu 2011 m.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos kaimo filialuose 2012 m. daugiausia nurašyta praradusių
aktualumą dokumentų - 6274 fiz. vnt., iš kurių 5587 fiz. vnt. prenumeratos būdu gauti periodiniai
leidiniai ir susidėvėję dokumentai (2944 fiz. vnt.). Daugiausiai dokumentų nurašyta Priekulės miesto
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filiale, Veiviržėnų, Daukšaičių, Lapių, Drevernos, Agluonėnų kaimo filialuose. 2012 m. buvo atlikti
fondų patikrinimai Vėžaičių, Kvietinių, Jakų, Veiviržėnų, Lapių kaimo filialuose.
Visos sistemos nurašymo priežastys ir kokį procentą jos sudaro visų nurašytų dokumentų
atžvilgiu atsispindi žemiau pateiktoje lentelėje.

Nurašymo priežastys

Fiz.vnt.

%

Susidėvėję dokumentai

5285

37.1

Praradę aktualumą dokumentai

8411

59.2

Vartotojų prarasti dokumentai

334

2,3

Kitos priežastys

203

1.4

7724

54,3

Periodiniai leidiniai
Viso

25829

3.5. Fondo panaudojimas
2012

2011

2010

RVB

1

1,2

1.2

SVB

1,3

1,4

1,3

PMF

1

1

1

KFB

0.9

1,1

1.2

3.6. Bibliotekos saugyklos fondas
Saugyklos fondo bendrosios apskaitos knygoje 2012 metų pabaigoje buvo 3961 fiz. vnt. 2012
m. iš saugyklos fondo buvo nurašyti 701 fiz. vnt. susidėvėjusių dokumentų. Išliekamąją vertę turintys
dokumentai peržiūrimi ir perduodami į RVB fondus.
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3.7. Savivaldybės Viešosios bibliotekos mainų fondas
2012 m. iš mainų fondo dokumentų nurašyta 1183 fiz. vnt. 2013 metų pradžiai mainų fondą
sudarė 427 fiz. vnt., kurių vertė 77,68 Lt.
3.8. Savivaldybės Viešosios bibliotekos atsarginis fondas
2013 m. pradžioje atsarginiame mainų fonde buvo 2488 fiz. vnt. už 520,74 Lt. 2012 m.
nurašyta 851 fiz. vnt. už 20,05 Lt.
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4. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir jos filialų 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;
rajono 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 spaudinių, 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 2012 m. liepos 1 d. Klaipėdos rajone
gyveno 51487 gyventojai, tai yra 155 gyventojais mažiau negu 2012 metais. 16658 gyventojai gyveno
Gargždų mieste, 3043 gyventojai Priekulės miesto filialo aptarnaujamame mikrorajone. Kaimuose
deklaruota 31786 gyventojai, tai yra 61,7 % visų rajone gyvenančių gyventojų.
Rajono bibliotekų vartotojų susitelkimas procentais
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas

18 %
19 %
23 %
18 %
21
30
21
0,4
11
16
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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

31
27
12
16
18
30
23
17
12
30
30
20
13
31
32
11
16
0,9
28

Daugiausia vartotojų nuo gyventojų mikrorajono procentaliai sutelkta Endriejavo,
Drevernos, Judrėnų, Pėžaičių, Laipų, Tilvikų, Šalpėnų, Žadeikių filialų bibliotekose.

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:
Bibliotekos

Gyventojų skaičius

1 bibliotekai
rajone

1980

SVB

16658

PMF

3043

KFB

1324
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4.2. Vartotojų skaičius
VARTOTOJŲ SKAIČIUS
RVB

2012
2011
2010

KFB

PMB

SVB

3101

701

5676

9478

3324

697

6859

10880

3284

707

6854

10845

2010

2011

2012

SVB

3284

3324

3101

PMB

707

697

701

KFB

6854

6859

5676

RVB

10845

10880

9478

Klaipėdos rajono bibliotekose skaitytojų skaičius per metus sumažėjo 1402. Jono Lankučio
viešojoje bibliotekoje sutelkta 223 vartotojais, KFB 1183 vartotojais mažiau nei 2011 metais, o
VARTOTOJŲ SUDĖTIS 2012 METAIS
RVB

KFB

PMB

SVB

2011

m.

Analizuojant

registruotų

SVB
16%
PMB
4%

Priekulės miesto filiale sutelkta 4 vartotojais daugiau nei

bibliotekose,
RVB
50%

KFB
30%

vartotojų

diagramą,
skaičių

atskleidžiančią

Klaipėdos

rajono

vartotojų skaičius bibliotekose mažėja.

Rodiklių mažėjimui įtakos turėjo sumažintas rajono
bibliotekų mokos fondas, kur buvo numatyta taupymo
programa: nedarbo diena, trumpinamas darbo laikas

filialuose, ir kt.
Skaitytojų sutelkimo mažėja dėl keleto iškilusių problemų:
Didelė jaunimo ir darbingo amžiaus žmonių emigracija į užsienio šalis, kaimo vietovėse
sodybas įsigijusių žmonių neįsiliejimas į bendruomenę, skaitytojų gretas;
naujos, paklausios literatūros stoka;
naujų informacinių technologijų populiarėjimas;
interneto prieiga savo erdvėje;
daug vartotojų skolininkų, nėra veiksmingos sistemos, padedančios bibliotekininkui
susigražinti knygas iš užmaršių skaitytojų.
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4.3. Apsilankymų skaičius
2012 m. vartotojai Klaipėdos rajono bibliotekose lankėsi 177859 kartus, vidutiniškai
kiekvienas

bibliotekos lankytojas lankėsi 19 kartų per metus. Lyginant su 2011 m., bendras

lankomumo rodiklis sumažėjo 19589 apsilankymais.

APSILANKYMŲ SKAIČIUS
2010

2012

58862
58256
57754

SVB

PMB

2011

13183
12158
7828
105814
127034
110147

KFB

177859
197448
175729

RVB

RVB

KFB

PMB

SVB

2012

177859

105814

13183

58862

2011

197448

127034

12158

58256

2010

175729

110147

7828

57754

LANKOMUMO RODIKLIS 2012 METAIS
RVB

KFB

KFB;
105814;
30%

PMB

SVB

PMB;
13183; 4%
SVB;
58862; 17%

RVB;
177859;
49%
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Lankomumo rodikliai rajono bibliotekose:
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
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

19
19
19
18.6
15
22
18
4
13
15
21
24
26
27
17
16
14
13
16
12
24
26
19
11
49
10
12
22

Analizuojant rajono bibliotekų lankomumo rodiklius matome, kad lankomumo rodiklis mažėja.
Mažėjimui įtakos turėjo numatyta taupymo programa. Nepilnas darbo krūvis Dituvos, Venckų, Dovilų,
Kvietinių ir kt. filialuose. Lankytojų skaičius padidėjo: Agluonėnų, Endriejavo, Slengų, Veiviržėnų,
Žadeikių ir kt., kur buvo organizuojami projektiniai renginiai, kompiuterinio raštingumo mokymai, kur
buvo vykdomos projekto „Bibliotekos pažangai“ viktorinos, akcijos.
2012 m. rajono bibliotekose per 1 dieną vidutiniškai lankėsi 703 lankytojai, viešojoje
bibliotekoje per 1 dieną vidutiniškai lankėsi 223 lankytojai, Priekulės miesto biblioteka per 1 dieną
sulaukė 19 lankytojų. Vienoje kaimo bibliotekoje per dieną vidutiniškai lankėsi 19 lankytojų.
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4.4. Dokumentų išduotis
DOKUMENTŲ IŠDUOTIS
2010

2011

2012

83884
90221
84474

SVB
17657
18658
18658

PMB

161032

KFB

215044
225376
262573

RVB

323003
328508

RVB

KFB

PMB

SVB

2012

262573

161032

17657

83884

2011

323003

215044

18658

90221

2010

328508

225376

18658

84474

Dokumentų

DOKUMENTŲ IŠDUOTIS 2012 METAIS
RVB

KFB

PMB

Klaipėdos

rajono

bibliotekose, palyginus su 2011 metais, sumažėjo 60430

SVB

fiz. vnt., kaimo filialuose 54012 fiz. vnt., Priekulės

SVB
16%
PMB
3%

išduotis

miesto
RVB
50%

filiale

sumažėjo

81

fiz.

vnt.

Viešojoje

bibliotekoje skaitytojams dokumentų išduota 6337 fiz.

KFB
31%

vnt. mažiau negu 2011 metais.

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)

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

%

RVB

105868

40

59

SVB

34171

41

9444

53

PMF

8213

47

97548

60

KFB

63484

40

Fiz. Vnt.

%

RVB

156705

60

SVB

49713

PMF
KFB

Vidutiniškai per dieną 2012 metais

rajono bibliotekose buvo išduodama 1037 fiz. vnt.

dokumentų, viešojoje bibliotekoje – 318 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale – 67 fiz. vnt., kaimų filialuose
– 636 fiz. vnt., viename kaimo filiale – 27 fiz. vnt.
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Grožinės, šakinės literatūros leidinių išduotis:
Grožinė literatūra

Šakinė literatūra

2011 metai

RVB
126869

SVB
40951

PMF
5458

KFB
80460

RVB
196134

SVB
49270

PMF
12280

KFB
134584

2012 metai

114241

40092

5653

68496

148332

43792

12004

92536

Skirtumas

-12628

-859

+195

-11964

-47802

-5478

-276

-42048

2012 metais rajono bibliotekos skaitytojų tarpe populiaresnė išlieka šakinė literatūra, jos
išduota 148332 fiz. vnt., šakinės literatūros išduotis rajono viešosiose bibliotekose sudaro 56,5 %.
Šakinės literatūros populiarumą įtakoja periodinių leidinių skaitymas, kurie paskirstomi mokslo šakomis
pagal bendrą išduotį kartu su kitais dokumentais. Grožinės literatūros išduota 114241 fiz. vnt. ir tai
sudaro 43,5 %. Lyginant grožinės literatūros išduotį su 2011 m., ji padidėjo 4,2 % (2011 m. – 39,3%).
Knygų, periodinių leidinių išduotis
Periodiniai leidiniai

Knygos

2011 m.

RVB
175705

SVB
34628

PMF
10752

KFB
130325

RVB
147110

SVB
55407

PMF
6986

KFB
84719

Kt.
dokumentai
RVB
188

2012 m.

137479

30528

10485

96466

124846

53122

7172

64552

248

Skirtumas

-38226

-4100

-267

-33859

-22264

-2285

+186

-20167

+60

Periodinių leidinių skaitymas tendencingai mažėja, dėl lėšų trūkumo jų užsakyta mažiau.
Periodinių leidinių išduotį sudaro 52 % (137479 fiz. vnt.), knygų išduotį sudaro 48 % (124846 fiz. vnt.),
kitų dokumentų išduota 248 fiz.vnt.: garsinių – 175 fiz. vnt., mišrių – 2 fiz. vnt., spausdintinių natų – 13
fiz. vnt., tęstinių – 58 fiz. vnt..
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4.5. Skaitomumas
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
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

28
27
25
28
29
36
32
9
30
17
22
20
46
28
32
28
21
18
31
34
34
26
40
30
41
19
18
30

Vidutiniškai 1 rajono vartotojas per metus perskaitė 28 dokumentus. Vidutiniškai 1
savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojas perskaitė 27 dokumentus. Priekulės miesto filialo
vartotojas perskaitė 25 dokumentus, kaimo filialo vartotojas perskaitė 28 dokumentus. Didžiausias
skaitomumas buvo šiuose filialuose: Agluonėnų, Daukšaičių, Dauparų, Girkalių, Judrėnų, Lapių,
Pėžaičių, Šalpėnų, Tilvikų, Veiviržėnų, ir Žadeikių.
4.6. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
Klaipėdos rajono bibliotekose yra 378 vartotojams skirtos darbo vietos, Savivaldybės viešojoje
išliko 92 vartotojams skirtos darbo vietos, Priekulės miesto filiale išliko 19 darbo vietų, kaimo filialuose
-267. Renovavus Vėžaičių filialo patalpas, vartotojams skirtų darbo vietų skaičius padidėjo.
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4.7. Techninis aprūpinimas, internetas
Iš viso
2012 m.

Vartotojams

2011 m.

2010 m.

Iš viso

Internetas

Darbuotojams
Iš viso Internetas

Kopijavimo
aparatai

RVB
SVB

194
58

194
58

191
58

135
25

117
25

59
33

59
33

31
4

PMF
KFB

7
129

7
129

7
126

5
105

5
87

2
24

2
24

2
25

2012 metais visos rajono bibliotekos kompiuterizuotos, viso kompiuterizuotų vietų 194, iš jų
vartotojams skirtos 135 darbo vietos, o darbuotojams – 59.
Pagal projekto „Bibliotekos pažangai“ vartotojų registracijos ir statistikos sistemos (VRSS)
duomenis:
Unikalių viešosios interneto prieigos vartotojų skaičius iki 2012 m. gruodžio 31d. – 5275
vartotojai, Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje - 1070 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje –
589 vartotojai, Priekulės miesto filiale – 537 vartotojai, kaimų filialuose – 3079 vartotojai;
per 2012 m. – naujai užregistruoti 802 unikalūs viešosios interneto prieigos vartotojai. Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje užregistruoti 216 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje – 129
vartotojai, Priekulės miesto filiale – 58 vartotojai, kaimų filialuose naujai užregistruoti 399
vartotojai;
internetu rajono bibliotekų vartotojai naudojosi 46008 val., iš jų: viešojoje bibliotekoje
internetu naudotasi 7397 val., Vaikų literatūros skyriuje – 2534 val. Priekulės miesto filiale –
5740 val., kaimų filialuose – 30237 val;
interneto seansų skaičius rajono bibliotekose - 46903, viešojoje bibliotekoje – 6313, Vaikų
literatūros skyriuje – 3264, Priekulės miesto filiale – 6597, kaimų filialuose – 30729.

4.8. Vartotojų orientavimas ir mokymas
Svarbi bibliotekinio darbo dalis – vartotojų mokymai. 2012 m. bibliotekos darbuotojų vedamų
kursų, mokymų, konkursų, skelbiamų akcijų dėka vartotojai galėjo nuolat tobulinti darbo su kompiuteriu
įgūdžius. Vykdant projektą „Bibliotekos pažangai“, rajono bibliotekose organizuoti kompiuterinio
raštingumo kursai bibliotekų vartotojams, kurių metu apmokyti 107 rajono žmonės. Mokymai buvo
organizuojami CVB, Daukšaičių, Dauparų, Drevernos, Endriejavo, Girininkų, Kretingalės, Lapių, Šalpėnų
bibliotekose. Projekto metu Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir filialuose buvo tęsiami kompiuterinio
raštingumo kursai senjorams. Vartotojai buvo mokomi naudotis kompiuteriais, rasti reikalingą informaciją
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internete, naudotis elektronine bankininkyste, mokėsi susikurti elektroninį paštą, naudotis Skype ir kitomis
kompiuterinėmis programomis. Vartotojams buvo pristatomos duomenų bazės, jie buvo konsultuojami ir
mokomi ieškoti informacijos bibliotekos elektroniniame kataloge, vykdyti dokumentų paiešką ir jų
užsakymą per bibliotekos interneto svetainę, atlikti informacijos paiešką elektroniniuose dokumentuose
bei prenumeruojamose duomenų bazėse. Kompiuterinio raštingumo kursus 2012 m. išklausė 70 senjorų.
Bibliotekoje 2012 metais buvo vykdomas Kauno Technologijos universiteto ES struktūrinių
fondų finansuojamas projektas senjorams „Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms – geresnis
gyvenimo kokybės garantas“. Vykusių mokymų metu senjorai galėjo gilinti turimas žinias bei įgyti žinių
ir gebėjimų, reikiamų darbui, poilsiui, laisvalaikiui, pradedant naudotis kompiuteriu ir internetu. Projekto
metu buvo apmokyta 50 senjorų iš Sendvario, Kretingalės, Veiviržėnų seniūnijų.
Rajono bibliotekose nuolat organizuojamos ekskursijos po biblioteką, kurių tikslas –
supažindinti naujus vartotojus su biblioteka, jos teikiamomis paslaugomis, naudojimosi tvarka. Nauji
vartotojai yra mokomi surasti reikimą informaciją, naudotis bibliotekos katalogais ir kartotekomis,
aiškinamas fondų išdėstymas.
Per 2012 m. 3215 valandas bibliotekų vartotojai buvo mokomi naudotis kompiuterine
įranga, bibliotekos teikiamomis paslaugomis, paieškos internete galimybėmis, iš jų: viešojoje
bibliotekoje – 600 val., Priekulės miesto filiale – 20 val., kaimų filialuose – 2595 val.
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5. PRIEIGA IR SĄLYGOS
5.1. Darbo dienos ir valandos
Jono Lankučio viešoji biblioteka vartotojus aptarnauja 6 dienas per savaitę nuo 9.00 – 19.00
val., poilsio diena - sekmadienis. Viešojoje bibliotekoje skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai
dirba pagal sudarytą, kiekvieną mėnesį patvirtintą, slenkantį darbo grafiką. Vasarą skaitytojai
aptarnaujami 5 dienas per savaitę, poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.
Priekulės miesto filialas dirba 6 dienas per savaitę, pagal patvirtintą mėnesinį, slenkantį darbo
grafiką ir skaitytojus aptarnauja pirmadieniais – penktadieniais nuo 10.00 iki 19.00 val., šeštadieniais
nuo 9.00 iki 15.00 val., poilsio diena - sekmadienis. Vasarą skaitytojai aptarnaujami 5 dienas per savaitę,
poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.
2012 metais 12 kaimų filialų dirbo 40 darbo valandų per savaitę, antradieniais – penktadieniais
– nuo 9.00 iki 18.00 val., šeštadienį nuo 9.00 iki 15.00 val. poilsio dienos – sekmadienis, pirmadienis. 9
filialų bibliotekos dirbo 30 val. per savaitę, nuo 11.30 iki 18.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 iki 15.00
val., poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis. 3 kaimų filialų bibliotekos dirbo 20 val. per savaitę,
antradieniais – penktadieniais nuo 14.00 iki 18.00 val., šeštadieniais – nuo 9.00 iki 13.00 val., poilsio
dienos – sekmadienis ir pirmadienis.
Viešoji biblioteka ir Priekulės miesto filialas 2012 m. skaitytojus aptarnavo 263 dienas per
metus, kaimų filialuose skaitytojai buvo aptarnaujami 253 dienas per metus.
Vadovaudamasis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. biudžetu, skyrus viešosios
bibliotekos darbuotojų mokos fondui 75,1 % lėšų, buvo 2012 metais nedirbama po vieną dieną vasario,
kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėnesiais.
5.2. TBA
2012 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir kaimo filialų vartotojai nesinaudojo
tarpbibliotekinio skolinimosi paslaugomis šalies viduje.
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5.3. Renginiai
Biblioteka

Renginių
skaičius

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius

RVB

629

319

310

18392

SVB

140

61

79

10394

PMF

35

11

24

165

KFB

454

247

207

7833

Projekto „Bibliotekos pažangai“ akcijos ir konkursai
2012 metais sėkmingai įgyvendintos projekto „Bibliotekos pažangai“ veiklos:
sudalyvauta akcijoje „Savivaldos savaitė bibliotekose“, kurios metu vyko susitikimai su vietos
valdžios atstovais viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose. Įgyvendintas projektas „Bibliotekų svetainių
pritaikymas neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“, kurio metu mūsų bibliotekos specialistai
dalyvavo mokymuose bei kartu su projekto vadovais atnaujino bibliotekos svetainę.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos renginiai ir parodos
Renginiai yra vienas iš būdų pritraukti skaitytojus į biblioteką ir ją populiarinti. 2012-aisiais
buvo organizuoti knygų pristatymai (L. Donskio „Lietuviškasis liberalizmas II“, Egidijaus Žiedo
„Autsaideriai (arba gyvenimas užribyje)“, Rimanto Greičiaus „Vakaro Mintys“, Dianos Jusčienės
„Tylos drugiai“ ir kt.), literatūriniai-muzikiniai vakarai, fotografijų, tapybos bei leidinių parodos,
įvairios akcijos. Bibliotekoje vyko renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai, I. Simonaitytės 115-osioms
gimimo metinėms, Juodojo kaspino dienai, Nacionalinei bibliotekų savaitei, Šiaurės šalių savaitei
paminėti. 2012-ieji buvo paskelbti Europos vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo
metais, ta proga vyko renginiai, skirti šiems metams.
Vasario mėnesį bibliotekoje svečiavosi Europos parlamento narys, daktaras Leonidas
Donskis. Gargždiškiai turėjo progą susipažinti su nauja knyga „Lietuviškasis liberalizmas II“. Kovo 22
dieną bibliotekon rinkosi žmonės, neabejingi kūrybai, nuoširdumui
ir atviroms mintims:
Norkaus

vyko klaipėdiškio Romualdo Kazimiero

knygos

„Vakaro

mintys“

pristatymas.

Skambanti smuikų muzika, kuria pasidžiaugti leido jaunosios
smuikininkės

Irena

ir

Vytautė,

dar

vakaro

pradžioje

susirinkusiuosius nuteikė svajingai ir leido atsikvėpti po dienos
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darbų. Autorius pabrėžė, kad „Vakaro mintys“ – ne autobiografija, o meninė publicistika. Apie knygoje
keliamus klausimus galėjo pamąstyti visi, kuomet buvo skaitomos knygos ištraukos.
Knygos pristatyme dalyvavo ir garbingi svečiai: Klaipėdos rajono savivaldybės mero
pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos narys, Švietimo, kultūros ir sporto
komiteto pirmininkas Albinas Klizas, leidyklos „Eglė“ direktorius ir redaktorius Antanas Stanevičius.
Geras R. Norkaus draugas, bičiulis A. Klizas papasakojo jų pažinties istoriją tremtyje, prisiminimus,
susijusius su R. K. Norkumi, papasakojo apie jo asmenybę. A. Stanevičius pasidžiaugė, kad turėjo
galimybę bendradarbiauti su Romualdu, trumpai pristatė „Eglės“ leidykloje išleistas knygas.
Balandžio 26 d. bibliotekoje vyko baigiamasis
Nacionalinės bibliotekų savaitės renginys, skirtas Klaipėdos rajono
savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos filialų ir rajono
mokyklų

bibliotekininkams.

Popietės

vedėja

bibliotekos

pavaduotoja Diana Ciparienė pasveikino visus susirinkusiuosius su
profesine švente bei palinkėjo neblėstančios energijos, naujų bei
kūrybingų idėjų. Debiutuojanti rašytoja Giedrė Bružienė pristatė savo pirmąjį romaną „ILJA.
PALIESTI DIEVĄ“. Rašytoja įdomiai pasakojo apie knygos atsiradimą, kūrybą, pasidalino senoviniu
žolelių receptu. Taip pat bibliotekininkai dalyvavo Klaipėdos Universiteto doc. dr. Daivos Janavičienės
paskaitoje „Iš bibliotekų istorijos“, kurioje pasakojo apie senovės rankraščius, bibliotekininkystės
mokslo ištakas, pirmuosius bibliotekininkus. Renginį vainikavo KU Menų fakulteto dainavimo katedros
vedėjos prof. Valentinos Vadoklienės ir jos studenčių atliekamos nuostabios dainos.
Į renginį „Kai išeini – sodai vis tiek pražysta...“, skirtą
menotyrininkės

Jovitos

Skolevičienės

75-osioms

gimimo

metinėms paminėti susirinko šeimos nariai, Sodo gatvės
gyventojai ir kaimynai, kultūros darbuotojai, bendruomenė,
miesto šviesuoliai. Vakaro metu buvo atsimintos šios menui,
literatūrai, tautodailei atsidavusios moters gyvenimo akimirkos,
veikla, betarpiškas šiltas bendravimas. Kalbančiųjų lūpose
skambėjo pagyros bei susižavėjimas J. Skolevičiene, atsimintas jos milžininškas indėlis į Gargždų
kultūrinį

gyvenimą,

jo

puoselėjimą.

Renginio

vedėja

Ina

Lukauskaitė-Rudokienė

kalbino

susirinkusiuosius, skatino dalintis prisiminimais. Vakaro metu atsiminimais dalijosi daug ją pažinojusių
ir mylinčių žmonių, Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė pasiūlė Jovitai
Skolevičienei suteikti Gargždų miesto garbės pilietės vardą. Šiai idėjai aplodismentais pritarė visi
bendruomenės nariai bei kiti susirinkę svečiai.
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Pavasarį ir rudenį bibliotekoje buvo organizuojami
„Europrotų“ turnyrai, pritraukę daugiau nei 170 žmonių, kurie
dalyvavo žaidime susibūrę į 8 komandas. Abiejuose
turnyruose dalyviai kovojo dėl Europos informacijos centrų ir
viešosios bibliotekos įsteigtų prizų. Žaidimo dalyviai sulaukė
suktų bei „kietų“ klausimų iš įvairiausių sričių: Europos
politikos, muzikos, geografijos ir net astronomijos.
Gegužės 9 dieną Jono Lankučio viešoji biblioteka,
skatindama kartų bendrystę, organizavo šventę. Jos šūkis –
„ESame drauge!” atspindėjo šventės tikslą: suburti įvairaus
amžiaus žmones bendrai veiklai, mainytis gerąja patirtimi, skleisti
toleranciją bei stiprinti kartų solidarumą.
Šventės svečius džiugino turgelis „Tau – bluselė, man –
aukselis“, kuriame buvo galima ne tik pirkti, parduoti, bet ir
mainyti įvairiausius naudotus, nebereikalingus daiktus, specialioje palapinėje-vadavietėje vyko žaidimai,
atrakcijos, viktorinos, skirtos vaikams ir jaunimui.
Vaikai kūrė ir piešė ant asfalto savo išgalvotą europietišką
gyvūną. Vėliau vyko viktorina, jos metu vaikai turėjo atsakyti į
klausimus apie ES. Po įvairiausių pramogų, šventės dalyvius (kurių
buvo apie 850), džiugino koncertas „C‘mon, Jurgeli“, kurio metu
skambėjo daugybė dainų bei šokių, gargždiškiams koncertavo virš
150 įvairaus amžiaus atlikėjų.
Tradicinis

literatūrinis

renginys

„Vasaros

skaitymai“, kurį kartu su literatų klubu „Potekstė“
organizuoja

Viešoji

biblioteka,

vyko

Agluonėnų

etnografinėje sodyboje. Čia buvo susirinkę kūrėjai iš
Klaipėdos miesto, Plungės ir Klaipėdos rajonų. Gražaus
jubiliejaus proga pagerbė ir pasveikino literatų klubo
„Potekstė“ narę Dianą Jučienę, kuri prisiminė nueitą savo
kūrybos kelią, planus. Gražių posmų sulaukta iš nuolatinių šventės dalyvių Klaipėdos miesto literatų
klubo „Branduma“ narių. Su didžiuliu entuziazmu prisistatė Plungės literatų klubo „Vingio rykštė“
moterys, kurios pirmą kartą dalyvavo literatų šventėje Agluonėnuose. Visus susirinkusius savo dainomis
linksmino Gargždų kultūros centro dainų ir šokių ansamblio „Minija“ vokalo grupė.
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Viešoji biblioteka mokslo metus pasitiko su naujos Egidijaus Žiedo knygos „Autsaideriai
(arba gyvenimas užribyje)“ pristatymu. Paskutiniąją rašytojo knygą sudaro novelė, apsakymas ir
apysaka. Knygos pristatymas sudomino ne tik rajono literatus, bet ir prozai neabejingus žmones.
Renginio vedėja mokytoja Monika Vaišnorienė pasidžiaugė, jog E.
Žiedo kūryba tampa vis brandesne. Aptardama knygą ji pastebėjo,
jog autorius paliečia aktualias temas – politiką, alkoholizmą,
emigraciją, o tai suteikia knygai šiuolaikiškumo. Aktyvi literatūrinių
susitikimų dalyvė Donata Leketienė ne tik gyrė autorių, bet ir
pasidalino pastebėjimais, kritika dėl tam tikrų siužeto vingių.
Malonus bendravimas, jaukūs pokalbiai nepaliko nei vieno abejingo, o pats rašytojas, teigdamas, kad
knygos rašomos ne tam, jog gulėtų dėžėse, visiems susirinkusiems padovanojo po savo naujausią kūrinį.
Spalio mėnesį, renginio „Kūryba spindi auksiniais tonais“ metu buvo pagerbti rajono
literatų klubo nariai, įteikti pažymėjimai, įrodantys narystę „Potekstės“
klube.
Kiekvienas literatas turėjo galimybę paskaityti savo naujausią
kūrybą, pasidalinti mintimis bei idėjomis. Nuoširdus ir šiltas vakaras
buvo skirtas pasidalinti prisiminimais apie jau nuveiktus darbus,
suplanuoti tikslus ateinantiems metams. Taip pat literatams buvo
pristatyta

atnaujinta

bibliotekos

internetinė

svetainė

www.gargzdaivb.lt, kurioje, kraštiečiams skirtoje skiltyje, talpinama
informacija apie kiekvieną klubo narį.
Rugsėjį bibliotekoje taip pat vyko pedagogo, žurnalisto Rimanto Greičiaus atsiminimų
knygos „Man nereikia likimo kito“ pristatymas. Susitikime su
rašytoju dalyvavo geras autoriaus draugas, Tarybos narys,
pedagogas Albinas Klizas, kaip visada įdomiais pamąstymais
apie knygą pasidalijo Donata Leketienė. Rimantas Greičius
renginio metu stebino ne tik įtraukiančiomis istorijomis, kurios ir
prajuokino, ir privertė aikčioti, jis taip pat skambino pianinu,
skaitė savo kurtas eiles. Autorius teigė, kad blogų atsiliepimų apie knygą nesulaukė. Matyt, todėl, kad
knygoje jaučiamas savitas autoriaus požiūris ir žavus gebėjimas visose gyvenimo situacijose įžvelgti
gerąją pusę...
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Spalio 16-toji – Boso diena. Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojai
savo bosą, Juozą Gutauską, nusprendė pasveikinti originaliai:
ant stalo palikdami kvietimą į paties direktoriaus darytų
fotografijų parodos atidarymą.

Vasaros atostogų metu

direktorius buvo išvykęs į svajonių šalimi vadinamą Ameriką,
tad nenuostabu, kad iš ten parsivežė ne tik puikius atsiminimus, bet ir daugybę įstabių fotografijų.
Parodos pristatymo metu direktorius papasakojo apie kiekvieną parodoje eksponuojamą nuotrauką ir
apie pačią Ameriką, kurioje, pasak jo, „kiekvienam reikėtų apsilankyti bent kartą“, tačiau pats dar kartą
ten sugrįžti teigė nenorintis. Po pirmosios autorinės parodos pristatymo sveikindama J. Gutauską,
direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė palinkėjo ir toliau išlikti tokiu pat energingu, kūrybingu bei
puikiu bosu.
Lapkričio 9 dieną Kurmių kaime buvo girdėti žodžiai: „Matyt, Ramonas ten, aukštai, turi
užnugarį“. Iš tiesų, lietaus kupini debesys prasisklaidė ir blykstelėjo keli saulės spinduliai. Birbynės
garsai, kuriais mėgautis leido maestro Pranas Narušis, idealiai
atitiko ore tvyrančią nuotaiką. Veiviržėnuose susirinko tie, kurie
pažinojo Antaną Ramoną, buvo jam artimi. Jo gimtinėje stovėjęs
akmuo nuo šiol dar nežinantiems ar jau primiršusiems primins:
šiame kaime gimė rašytojas Antanas Ramonas. Lapkritis šio
rašytojo atminimui buvo pasirinktas ne atsitiktinai: šiemet jam
būtų sukakę 65-eri. „Prozos rudenį“ sumanytojas – Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios
bibliotekos direktorius, Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Juozas Šikšnelis
teigė, kad ši mintis suklestėjo tuomet, kai su rašytojais lankėsi Šalpėnų kaimo bibliotekoje. Janina
Tamkienė, Šalpėnų filialo bibliotekininkė, su susirinkusiaisiais pasidalino savo mintimis apie rašytoją ir
A. Ramono kūrybos svarbą jos gyvenime. Šis susitikimas jau ilgai brandintą idėją surengti A. Ramono
skaitymus paskatino paversti realybe. Prisiminimais bei
mintimis apie A. Ramoną dalijosi jo kurso draugai: Liudas
Gustainis, Antanas Vaitkevičius, Nacionalinės premijos
laureatas Donaldas Kajokas paskaitė eiles, kurias prisiminė,
pamatęs rašytojo gimtinę, Šalpėnų bibliotekininkė Janina
Tamkienė papasakojo visiems, kaip drauge su Antanu bei jo
broliu Remigijumi kasryt, apsiavę klumpėmis, žingsniuodavo
į mokyklą, kur jų jau laukdavo mokytoja - Antano mama. Rašytoja Nijolė Kepenienė paskaitė kūrinį
„Obuolių vartai“, parašytą konkursui „Lapkričio saulė“, kuris buvo skirtas A. Ramono kūrybai, brolis
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Remigijus Ramonas leido panirti į vaikystės prisiminimus, žmona Dalia Ramonienė daugiau papasakojo
apie meilę tėviškei, santykius su šeima. Savo eiles rašytojui skyrė poetai Alfonsas Jonas Navickas ir
Elena Skaudvilaitė. Skaitymu metu muzikavo Saulina Atkočaitytė ir Pranas Narušis.
Lapkričio 12 dieną prasidėjo Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Tai tradicinė šviesos ir
knygos šventė, primenanti mums senąją pasakojimų tradiciją, suteikianti progos vaikams ir suaugusiems
susipažinti su Šiaurės šalių literatūros lobiais, kviečianti tamsiais vėlyvo rudens vakarais susiburti ir
drauge persikelti į magišką knygų pasaulį. Bibliotekoje susirinkusieji taip pat turėjo galimybę persikelti į
magišką knygų pasaulį renginyje „Skaitome knygas Šiaurės pašvaistės fone“, jo metu buvo skaitomos
ištraukos

iš

Miika

Nousjainen

knygos

„Avietinių

laivelių

kapitonas“.

Lapkričio 15 dieną Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje įvyko baigiamasis 2012 metų
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės „Įvairialypė šiaurė“ renginys. Jo metu buvo parengta knygų, susijusių
su šiaurės šalimis, paroda, taip pat pristatyta Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, pagrindinė jos idėja ir
papasakoti įdomiausi faktai apie Šiaurės šalis. Plačiau apie vieną iš
Šiaurės šalių – Švediją, papasakojo Klaipėdos Universiteto Lietuvių
filologijos ir švedų kalbos specialybės studentės Sonata Kuncaitė ir
Virginija Šleiniūtė. Merginos susirinkusiesiems papasakojo apie šalies
kultūra, papročius, tradicijas, ypatybes. S. Kuncaitė pasidalijo savo
asmeniniais patyrimais šioje šalyje, kadangi ten buvo praleidus net tris mėnesius. Taip pat merginos
Jono Lankučio bibliotekai atvežė dovanų iš Klaipėdos Universiteto Skandinavistikos centro – įvairiausių
knygų anglų kalba apie Švediją, šios šalies žymius rašytojus.
Jaukų lapkričio vakarą smuiko garsai kvietė visus į Jono Lankučio viešąją biblioteką.
„Tylos drugiai“ – devintoji poetės Dianos Trijonytės Jusčienės
knyga, tad nenuostabu, kad į jos pristatymą žodžio mylėtojų
susirinko pilna salė. Ne pirmą kartą Dianos knygas pristatanti
Monika Vaišnorienė nestokojo šiltų žodžių poetei. Vakaro metu
susirinkusieji galėjo pasimėgauti D. Jusčienės kūryba – skaitovės
Jono Lankučio bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana
Ciparienė ir Gargždų muzikos mokyklos Teatrinio skyriaus vyr.
mokytoja Laima Jusčienė skaitė gražiausias eiles iš naujosios knygos. Tarp pokalbių ir skaitymų
renginio svečių ausis džiugino muzikiniai intarpai, kuriuos padovanojo mokytojos Audronės Balsienės
auklėtiniai Dominykas ir Greta. Rašytoja prisipažino, kad įkvėpimą jai teikia gamta, jos grožis bei
paskaitė eilėraštį iš ciklo „Pavasario sonatos“, kurį sukūrė įkvėpta Čiurlionio paveikslo. Antrąją dalį M.
Vaišnorienė pradėjo rusų rašytojo Vladimiro Megre žodžiais, pritaikydama juos D. Jusčienei ir
dėkodama, kad ji nenustoja kurti: „Jeigu sielos virpesius, jutimus tiesiogiai susiesi su raidėmis,
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negalvodamas apie visokius sąlyginumus, tai siela surikiuos tuos ženklelius tokia eile, sudėlios iš jų
tokias kombinacijas, kad paskui skaitantysis pajaus rašiusiojo sielą“.
Knygos pristatymo proga sveikinimo žodį Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos vardu
tarė Tarybos narys Albinas Klizas. Rašytoją sveikino literatės
Regina Kuneikienė, Birutė Stasaitienė, Birutė Greivienė, Gargždų
pagyvenusių žmonių klubas „Užuovėja“, poezijos ir kitų menų
mėgėjų asociacijos ,,Branduma“ prezidentas, poetas Vytautas
Barauskas, „Eglės“ leidyklos direktorius ir redaktorius Antanas
Stanevičius.
Gruodžio mėnesį gargždiškiai buvo kviečiami į popietę „Čia jūra
mano, žemė ir žmonės...“, kuri buvo skirta paminėti ilgamečio kultūros
darbuotojo V. Rimavičiaus 70-ąjį jubiliejų, pasidalinti prisiminimais apie
kraštietį, kuriuo didžiuosis kartų kartos. Popietės metu skambėjo ne tik
šilčiausi žodžiai, bet ir gražiausios V. Rimavičiaus kurtos dainos.
Atsiminimais apie šį garbų žmogų dalijosi žinomi gargždiškiai.
2012 m. buvo parengta įvairių parodų. Klaipėdiškis Petras
Šikšnelis fotografijų parodą „Ten kur...“ pristatė kartu su tėvu, Klaipėdos
apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos direktoriumi Juozu Šikšneliu,
kuris

supažindino susirinkusius su savo naujausia knyga „Banga atgal

negrįžta“.

Petras pažadėjo, kad dar ne vien paroda džiugins bibliotekos

lankytojus.
Rita
parodą

kalbėjo:

Gudėnaitė-Špokauskienė pristatydama savo fotografijų
„Mano

fotografuojamos

moterys

yra

margos

kaip

neišsemiamas pasaulis, tačiau labiausiai atsimenu tas, kurių atvaizdais galiu parodyti savo vidinį pasaulį.
Būna taip, kad vos tik pamačiusi gimusią nuotrauką, matau vieną ar kitą tekstą, todėl neatsitiktinai kai
kurias nuotraukas papildau savo kurtomis eilėmis...“. Fotografijų paroda buvo pavadinta „Jos“ ir skirta
kovo 8-ai dienai ir visoms moterims.
Priekulės

Ievos

Simonaitytės

memorialinio muziejaus vadovė Laima
Lemežienė

bibliotekos

skaitykloje

pristatė fotografijų parodą, skirtą I.
Simonaitytei. L. Lemežienė suteikė įdomią informaciją apie rašytojos gyvenimą ir kūrybą.

33

2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialų renginiai ir parodos
Bibliotekos renginiai – ne tik bibliotekos ir knygos reklama. Jų dėka biblioteka tampa
kultūros židiniu, kuriame renkasi dvasinio bendravimo džiaugsmo ieškantys žmonės. Renginiai yra ne
tik laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir priemonė, padedanti skleisti naujausią informaciją apie
gaunamus naujus leidinius. Informaciją apie vyksiančius renginius, parodas, susitikimus padeda skleisti
naujausios informacinės technologijos, kuriomis yra aprūpinta biblioteka.
Filialų darbuotojos renginius organizuoja bendradarbiaudamos su mokyklomis, kaimo
bendruomenėmis, kultūros centrais. Filialų bibliotekose visus metus buvo organizuojami įvairūs
renginiai: parodos, kraštiečių pagerbimo šventė, susitikimai su rašytojais, tautodailininkais, menininkais,
savo krašto kūrėjais. Buvo rengiami literatūriniai vakarai, minimi rašytojų jubiliejai, valstybinės ir
kalendorinės šventės.
Vaizdiniai renginiai labai svarbūs ir aktualūs, tai prieinamiausia ir mažiausiai kainuojanti
biblioteką ir skaitymą populiarinanti priemonė. 2012 m. rajono bibliotekose veikė spaudinių, įvairaus
meno parodos, vyko jų pristatymai, aptarimai. Buvo organizuojami renginiai skirti žymių rašytojų
jubiliejams paminėti: V. Rašicko – 60, V. Grybo – 85, G. Lansbergio - Žemkalnio – 160, V. Montvilos –
110, A. Zurbos – 70, K. Bradūno – 95, B. Brazdžionio – 105, M. Pečkauskaitės- Šatrijos Raganos – 135,
J. Požėros – 85, L. da Vinčio – 560, J. Avyžio – 90, Lazdynų Pelėdos – 140, K. Sajos – 80, A. Diuma 210 ir kt.
2012 m. buvo rengiami vaizdiniai ir žodiniai renginiai, skirti: Laisvės gynėjų dienai,
Didžiųjų netekčių dienai, Šv. Agotos duonos dienai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Tarptautinei
gimtosios kalbos dienai, Pasaulinei poezijos dienai, Tarptautinei rašytojų dienai, Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai, Knygnešių dienai, Tarptautinei teatro dienai, Tarptautinei vaikiškos
knygos dienai, Spaudos atgavimo, Kalbos ir knygos dienai, Gedulo ir vilties dienai, Tarptautinei
pagyvenusių žmonių dienai, Tarptautinei mokytojų dienai, Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai ir t.t.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos filialai ne tik bendruomenės kultūros ir švietimo židinys, bet
ir renginių bei laisvalaikio praleidimo vieta. 2012 –ieji filialams buvo
kupini renginių, popiečių bei susitikimų su Lietuvos bei rajono
šviesuoliais (Virginija Kochanskyte, Zita Gaižauskaite, Rimantu
Greičiumi, Nijole Kepeniene ir kt.).
Girkalių bibliotekoje sausio mėnesį buvo organizuotas literatūrinis vakaras „Mažosios
Lietuvos

metraštininkė“, skirta

Ievos

Simonaitytės 115-osioms

gimimo metinėms

atminti.

Literatūriniame vakare dalyvavo aktorė Virginija Kochanskytė su programa „Gyvenimas kaip graži
kelionė“. Buvo eksponuojama paroda „Mažosios Lietuvos metraštininkė“.
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Kovo mėnesį Dovilų filialas organizavo renginį, skirtą pasaulinės Žemės dienai.
Doviliškiai buvo pakviesti į literatūrinę-muzikinę popietę „Prie alsuojančios žemės“. Renginyje
dalyvavo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė.
Renginio vedėja R. Jonauskienė

pateikė daug faktų apie žiauriausias

katastrofas žemėje dėl nesuvaldomos gamtos stichijų, klimato kaitos ir
neatsakingos žmogaus veiklos, kurių metu žūsta žmonės, augmenija,
gyvūnija, užteršiamas oras, žemė, vanduo. Kaip prieš milijardus metų
susidarė Žemė, kokia jos sandara, kaip senovėje buvo globojama,
tausojama,

pasakojo aktyvi bibliotekos skaitytoja Vida Niedvaraitė. Skaitytojai skaitė eiles apie

atbundančią gamtą, pavasarį, Žemę. Eilių ir dainų autorė Margarita Karužienė atliko keletą dainų
pritariant gitarai, padainavo ir Šarūnė Petruševičienė.
Rugsėjo mėnesį vyko Europos paveldo dienos „G E N
I U S L O C I. V i e t o s d v a s i a“. Kretingalės bibliotekoje
buvo eksponuota kraštotyros ir tautodailės darbų paroda „Geriausiai
ten, kur gyvename“. Kretingališkis V. Dilginas eksponavo savo
darbus iš savo medžio kraitinės skrynios, žalvario ir gintaro (įvairūs
papuošalai), bei paveikslai.
Kultūros projektas „Keliaujantis menas“ - tai dailės diena,
liejimas akvarele, skirtas mažinti kultūrinę ir socialinę atskirtį.
Projekto mintis - bendradarbiauti valstybinio sektoriaus
įstaigoms su nevyriausybinėmis organizacijomis, skatinant
savanorystę, organizuojant kūrybines dirbtuves ir kultūrinius
renginius Klaipėdos regiono kaimo ir miestelių bibliotekose.
Projektas „Keliaujantis menas“ pabuvojo Vėžaičių, Priekulės
bibliotekose, kur dalyviai mokėsi akvarelės liejimo meno drauge su dalininku Arūnu Mėčiumi.
Meno dirbtuvėlėmis virto Agluonėnų biblioteka. Velykos kas tai? Kokias reikia įminti
paslaptis, kai nori gražiai numarginti velykinį margutį. Ką reiškia
vienoks ar kitoks marginimo raštas. Į šiuos ir daug kitų užmintų
klausimų, atsakymus teikė ir mokė kiaušinio marginimo meno dailininkė V. Budvytienė. „Skaitytojai kuria patys ir moko
kitus“- Žadeikių bibliotekoje kartą į mėnesį vyko edukaciniai
užsiėmimai, kurių metu bibliotekos lankytoja Rima Budginaitė
susirinkusiuosius mokė karpinių meno. Visų tikslas buvo iki Kalėdų laikotarpio išmokti ir prisikarpyti
karpinių, kuriais papuošti biblioteką ir savo namuose sukurti artimiesiems džiaugsmo išpuošiant namų
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langus. Tikslas buvo pasiektas: bibliotekos langai visą gruodžio mėnesį
džiugino praeivių ir lankytojų akis. 2012 m. Pėžaičių, Tilvikų,
Daukšaičių, Girininkų, Slengių, Veiviržėnų, Šalpėnų ir kitų filialų
darbuotojos organizavo įvairių rankdarbių, dirbinių, tradicinių ir
netradicinių patiekalų, skaitytojų kolekcionierių parodos. Čia netrūksta
išmonės ir sumanumo. Smagu, kai skaitytojas savo turima patirtim ar
savo pomėgiu gali pasidalyti su kitais žmonėmis. Tokiomis akimirkomis bibliotekos vartotojas supranta,
kad jis čia yra laukiamas, jo kuriamas menas yra eksponuojamas bibliotekos erdvėje.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialai ne tik
bendruomenės kultūros ir švietimo židinys, bet ir renginių bei laisvalaikio praleidimo vieta. 2012–ieji
filialams buvo kupini renginių, popiečių bei susitikimų su Lietuvos bei rajono šviesuoliais.
Vienas įsimintimiausių metų renginių gegužės 19 dieną Agluonėnų etnografinėje sodyboje
vykęs tradicinis literatūrinis renginys „Vasaros skaitymai“. Šią iniciatyvą puoselėja Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka kartu su rajono literatų klubu „Potekstė“. Ramioje
etnografinės sodybos kiemelio aplinkoje rinkosi literatūros kūrėjai iš Klaipėdos miesto, Plungės ir
Klaipėdos rajonų. Gražių posmų ir prasmingų eilių sulaukta iš nuolatinių šio renginio dalyvių Klaipėdos
miesto literatų klubo „Branduma“ narių. Literatūrinį žodį tarti šį kartą galimybė buvo suteikta rečiau į
klubo veiklą įsijungiantiems ir savo kūrybą pristatantiems nariams skomantiškei Aldonai Martinkienei,
gargždiškiui Viktorui Paplauskiui ir agluonėniškei Afemijai Jurgelevičienei. Gražios tradicijos tąsa
Agluonėnuose rengti pavasarinius literatų skaitymus, džiaugėsi tiek rašytojai, poetai, tiek ir meno žodžio
mylėtojus iš viso Klaipėdos rajono.
Filialuose vyko teminiai renginiai, skirti paminėti žymius Klaipėdos rajono Garbės piliečius.
Ta proga, Endriejavo filiale liepos 14 d. vyko dviejų žymių žemaičių, Lietuvos nacionalinės premijos
laureato, rašytojo Petro Dirgėlos ir „Lietuvos kaimo spindulio“ nominanto, pedagogo ir rašytojo Antano
Žemgulio, jubiliejinis vakaras. Antanui Žemguliui liepos 5-ąją
sukako 80 metų, o Petrui Dirgėlai vasario 21-ąją - 65-eri. Šia
proga Žadeikių kaimo bendruomenė parengė literatūrinių
renginių ciklą, kurio tikslas – kūrėjų pavyzdžiais skatinti
pilietiškumą

bei

bendruomeniškumą.

puoselėti
Šis

gimtojo
renginys

krašto
ne

tik

tradicijas

ir

supažindino

susirinkusiuosius su kūrėjų darbais, bet ir skatino jaunimą
domėtis rajono literatų kūryba. Susirinkusieji galėjo išgirsti ne tik rašytojų kūrybą, bet ir literatų klubo
„Potekstė“ narių skaitymus.
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Daukšaičių biblioteka organizavo susitikimą su Violeta
Kasnauskiene, kuri pristatė savo naujai išleistą knygą „Laiko
alsavimas“. Autorė ilgą laiką rinko medžiagą apie Švėkšną, jos
istoriją, žmones ir publikavo įvairioje spaudoje. Išradinga ir darbšti
moteris ne tik išleido istorinę knygą, bet ir papuošė ją meniškomis,
savo pačios darytomis fotografijomis. Švėkšna - kaimyninis miestelis,
todėl Daukšaičiuose gyvenantiems žmonėms jų parapijos centro istorija labai įdomi. Juolab, kad ne
vienas lankęs Švėkšnos mokyklą, mena šio miestelio ar jo apylinkių praeities įvykius. Nacionalinės
bibliotekų savaitės metu Priekulės miestelio bibliotekoje vyko
susitikimas su rašytoju Juozu Šikšneliu. Kalbėta apie paskutinę
rašytojo knygą „Banga atgal negrįžta“, skaitytos ištraukos iš šios
knygos. Svečias išsamiai ir įdomiai atsakė į klausimus, papasakojo
apie savo kūrybinį kelią ir tai, kas jam svarbu dabar. Dvi savo
knygas padovanojo bibliotekai.
Pėžaičių bibliotekoje vyko susitikimas su poete M.
Eidėniene. Iš širdies į širdį liejosi jos
kūrybos eilės, kuriose sudėtas visas
gyvenimas, nuo pat vaikystės iki dabar.
Susirinkę

klausėsi

graudinančių,

ir

linksmų posmų iš poetės gyvenimo, kuri
paženklinta graudžiom netektim bei laimingom akimirkom.
Dauparų filialas kartu su Dauparų bendruomene, kultūros namais, organizavo busimos
knygos pristatymą apie Dauparus. Smagi sueiga nuotaikingai nuteikė apie busimos knygos „Dauparaiistorija, žmonės, darbai“ rengimą. Renginio metu pristatytas skyrelis apie Dauparų bibliotekos veiklą ir
gyvavimą. 2012 metais Agluonėnų, Dovilų, Drevernos, Girininkų, Judrėnų, Slengų, Tilvikų ir kiti
filialai minėjo ir rengė literatūrines popietes, skirtas Maironio gimimo 150-osioms metinėms paminėti.
Prisimintas Maironio gyvenimas, jo kūrybos
kelias,

įtaka

patriotizmas,

Lietuvių

istorijai,

tautiškumas,

jo

rašytojo
siekis

ir

kvietimas atgimti ir stoti į kovą kartu su
laisvės

idealais.

Bibliotekų

darbuotojai

eksponavo parodas, kur buvo galima stebėti
Maironio kūrybos ir gyvenimo momentus,
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renginių metu buvo skaitomos eilės bei dainuojamos dainos pagal Maironio parašytus žodžius.
Projektas „Bibliotekos pažangai“ 2012 m. vasario mėnesį
rengė akciją bibliotekose – „Savivaldos savaitė bibliotekose“. Akcija
siekta paskatinti glaudesnį bibliotekų bendradarbiavimą su vietos
valdžios institucijomis ir įtraukti gyventojus aktyviai dalyvauti.
Savivaldybės

administracijos

ir

skyrių

darbuotojai

dalyvavo

susitikimuose su bibliotekų skaitytojais, atsakinėjo į klausimus,
gvildeno visiems aktualius klausimus.

2012 metais Slengių, Plikių filialų darbuotojos iniciavo pažintines keliones savo
skaitytojams. Aplankytos žymios Lietuvos vietos pabuvota Latvijoje, Švedijoje. Išvykų metu aplankyta
žymių Lietuvos žmonių: rašytojų, kultūros veikėjų, dvasininkų kitų veikėjų gimtinės, žymios
etnografinės vietas .
2012 m. J. Lankučio viešosios bibliotekos filialuose:
Agluonėnų, Dauparų, Daukšaičių, Dovilų Endriejavo, Kalotės,
Vėžaičių ir kt., jau tradicija tapo organizuoti
renginius,

sueigas,

popietes

savo

bibliotekos

bibliotekose
skaitytojų

pagerbimui, pasveikinimui. Geriausių bibliotekos skaitytojų
atranka, kuriems įteikiamos atminimo dovanėlės.
Šiuose

renginiuose

nepamirštami

ir

bibliotekos

bičiuliai, knygnešiai, kurie tvarko, dovanoja ir neša
knygas, periodinius leidinius savo artimiesiems,
neįgaliems kaimynams, senyvo amžiaus žmonėms.

5.4. Darbas su vaikais
2012 m. rajono bibliotekos skyrė dėmesį vaikų užklasinei veiklai, knygų skaitymo
skatinimui. Vaikai bibliotekose galėjo ne tik rinktis knygas, bet ir ruošti pamokas, naudotis interneto
paslaugomis, žaisti, kurti, piešti, klausyti muzikos, pasakų įrašų. Visos šios paslaugos mažiausiems –
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nemokamos. Drauge su įvairių ugdymo įstaigų mokytojais buvo rengiami bendri projektai, vaikų meno
darbų parodos, minimos literatūrinės, valstybinės, kalendorinės datos.
5.4.1. Skaitytojų vaikų aptarnavimo rodikliai
2011 metai

SVB vaikų
skyrius
PMF
KFB
RVB

Vaikų
Vaikų
skaičius
vartotojų
(mikrorajone)
2501
1084

Sutelkimo %

43

19874

21796

650
5970
9121

42
34
37

4431
57862
82167

6747
51908
80451

271
2039
3394

Išduotis

Lankytojų
skaičius

Į Vaikų literatūros skyrių ateina ne tik moksleiviai, bet ir studentai, suaugę žmonės. 2012
metais Vaikų literatūros skyriuje įdiegta automatizuota skaitytojų aptarnavimo sistema (LIBIS).
Per 2012 metus bibliotekoje apsilankė:


Pagal dienoraščio registraciją 112 suaugę skaitytojai;



134

ikimokyklinio

VAUKŲ VARTOTOJŲ SKAIČIUS

amžiaus vaikai;


536 – 1-4 klasių mokiniai;



414 – 5-8 klasių

2010

moksleiviai;

271
293
290
20392331
2319

KFB



Pagal vieningą registraciją
- 43 suaugę skaitytojai,

bilietai.

3394

RVB

KFB

PMB

SVB

2012

3394

2039

271

1084

2011

3834

2331

293

1228

2010

3822

2319

290

1210

Rajono bibliotekose per 2012 m. sutelkta

37%

rajono vaikų. Klaipėdos rajone bibliotekų paslaugomis
naudojosi 3394 vaikai, jiems išduoti 82167 dokumentai,
skaitytojai vaikai bibliotekose lankėsi 80451 kartus.
Analizuojant vartotojų vaikų skaičiaus grafiką, matome,
jog vartotojų vaikų skaičius mažėja.

3834
3822

RVB

išduoti 23 elektroniniai
bibliotekos vartotojų

2012

1084
1228
1210

SVB
PMB

2011

VAIKŲ VARTOTOJŲ SUDĖTIS
RVB

KFB

PMB

SVB

SVB; 1084;
16%
PMB; 271;
4%

RVB; 3394;
50%

KFB; 2039;
30%
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Ypatingo dėmesio 2012 m. susilaukė internetiniame tinklalapyje www.facebook.com
sukurtos bibliotekos paskyros, kurias ypatingai pamėgo jaunimas. Čia buvo nuolat reklamuojami
organizuojami renginiai, gautos naujos knygos, skaitytojų pageidaujama literatūra bei raginami
bibliotekos skolininkai atnešti paimtas ir ilgą laikotarpį negrąžintos bibliotekos knygos.
Pačių mažiausių skaitytojų labiausiai mėgstamos šios knygos bei knygų serijos: K.
Kasparavičiaus „Mažoji žiema“, „Trumpos istorijos“, „Baltasis dramblys“, „Kiškis Morkus didysis“, V.
V. Landsbergio „Rudnosiuko istorijos“, „Tinginių pasakos“, „Arklio Dominyko meilė“, S. Kozlovo
„Ežiukas rūke“, lietuvių liaudies pasakos, L. Žutautės „Du paršeliai“, knygų serija „Kakė makė“, Z.
Miler ir H. Doskočilovos knygų serija „Kurmio nuotykiai“, J. Grogan knygų serija apie šuniuką Marlį,
J. Wieslander knygų serija apie Mamulę Mū. Jaunesnio amžiaus skaitytojai pageidavo ir skolinosi į
namus garso pasakų įrašus: pasakos „Čipolinas“, „Pagrandukas“, „Gražiausios pasakos mažiesiems“, V.
V. Landsbergio pasakų įrašai, „Geltonų plytų kelias“, G. Beresnevičiaus muzikinę pasaką „Kaukučiai ir
varinis šernas“, multfilmus „Mažylis ir Karlsonas“, „Bitės gyvenimas“, meninius filmus „Lesė“,
„Padaužų kaimo vaikai“.
1–4 klasių skaitytojų tarpe daugiausia populiarumo sulaukė šios knygos ir knygų serijos:
V. Račicko „Nipė“, „Nipė nori namo“, „Zuika padūkėlis“, „Baltos durys“, D. King – Smith „Mano
mažasis Monstriukas“, Simon „Blogiukas Henris“, J. Kinney „Nevykėlio dienoraštis“, , A. SommerBodenburg „Mažasis vampyras“, I. Korschunov „Nauji vavušelių nuotykai“, D. Meadows knygų serija
„Mėlynoji vaivorykštė“, C. Funke „Šiurpiomis vaiduoklių pėdomis“, J. Frey knygų serija „Patrakėlė
klasė“, B. Park knygų serija „Džunė B. Džouns“, knygų serijos „Mažoji klasika“, “Iliustruota didžioji
klasika“, „Jaunimo klasika“.
5–8 klasių skaitytojų tarpe ypač populiarios siaubo, fantastinė literatūra. Ypatingo
populiarumo sulaukė šios knygos: Roderic Gordon ir Brian Hilliams ciklas „Tuneliai“, Michelle Paver
serija „Sakmės iš amžių glūdumos“, Meg Cabot „Princesės dienoraštis“ knygų serija, Erin Hunter
knygų serija „Klanų kariai“, Richelle Mead ciklas „Vampyrų akademija“, Darren Shan „Monstrų cirko
saga“, L. J. Smith ciklas „Nakties pasaulis“, Kristin Cast ir P. C. Cast ciklas „Nakties namai“, Alyson
Noel ciklas „Nemirtingieji“, Scott Westerfield ciklas „Bjaurūs. Gražūs. Ypatingi“, Suzanne Collins
„Bado žaidynių“ trilogija, Maggie Stiefvater knygų serija „Virpėjimas“, Charlaine Harris „Sukės
Stekhaus“ knygų serija, Becca Fitzpatrick knygų serija „Puolęs angelas“.
Populiariausi periodiniai leidiniai: „Donaldas ir kiti”, „Naminukas”, „Justė”, „Panelė”, „PC
gamer”, „Lututė“, „Mergaitė“, „Laimiukas“, „Barbie“.

40

2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

5.4.2. Renginiai vaikams
Renginių
Renginių skaičius skaičius
vaikams rajono
257
bibliotekose

Žodiniai renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius

142

115

5866

 Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko 69 renginiai:
o 26 žodinių renginių;
o 35 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 8;
o Renginiuose dalyvavo 2893lankytojai.
 Priekulės miesto filiale vyko 7 renginiai vaikams:
o 3 žodiniai renginiai;
o 4 vaizdiniai renginiai;
o Renginiuose dalyvavo 85 lankytojai.
 Kaimo filialuose suorganizuotas 181 renginys vaikams:
o 113 žodiniai renginių;
o 68 vaizdiniai renginiai;
o Renginiuose dalyvavo 2888 lankytojų.
Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose nuolatinis dėmesys skiriamas vaikams, jų
pomėgiams, skaitymui bei užimtumui. 2012 m. jiems buvo organizuojami įvairūs renginiai, parodos,
vaikų literatūros skyriuje veikė net vasaros meninio užimtumo vaikų stovykla. Renginių pagalba rajono
bibliotekos padėjo vaikams formuoti ir plėtoti vaikų pomėgius, skatino susidomėjimą literatūra ir
menais, lavino vaikų vaizduotę ir kūrybingumą. Vaikams skirti renginiai ir užsiėmimai padėjo jiems
visokeriopai formuoti intelektą ir emocijas, kalbą, socialinę raidą.
Didelį populiarumą vaikų tarpe susilaukia Vaikų literatūros skyriuje veikianti žaisloteka.
Vaikai žaislotekoje ne tik žaidžia, bet ir susipažįsta su jiems skirta naujausia informacine literatūra,
skaito naujausius periodinius leidinius. Jau tampa tradicija, kai Vaikų literatūros skaitytojai dovanoja
bibliotekai žaislų, popieriaus, knygų ar piešimo reikmenų.
Renginiai Vaikų literatūros skyriuje
Klaipėdos rajono Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje 2012 metais
vyko patys įvairiausi renginiai, eksponuojamos parodos, organizuojami susitikimai, seminarai,
koncertai, vasaros meno stovykla,

kuriuose netrūko miesto, rajono lankytojų bei svečių iš visos

Respublikos.
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2012 metais organizuotos teatralizuotos popietės „Knyga mano geriausias draugas“ – tai
mažųjų skaitytojų pirma pažintis su biblioteka ir joje gyvenančiomis knygutėmis. Teatralizuoti
personažai Knygiukė ir Pelėdžiukė (VB vaikų skyriaus bibliotekininkės D. Ringienė ir V. Ubartienė)
pasakojo mažiesiems bibliotekos lankytojams apie knygutes, rašto istoriją, mokė pagarbaus elgesio su
knygelėmis. Papasakota ir apie knygelių populiariausias ligas. „Su knyga draugaut smagiau, su knyga
gyvent linksmiau. Tai pradėkime skaityti nuo vaikystės,“ - taip Pelėdžiukė ir Knygiukė kvietė vaikučius
tapti gerais bibliotekos bičiuliais.

Gegužės mėnesį Vaikų literatūros skyriuje vyko popietė, skirta ABĖCĖLEI, renginyje
dalyvavo „Minijos“ progimnazijos ir „Kranto“ vidurinės mokyklos pirmokėlių būrys. Raidelės atgijo
dainose ir eilėraščiuose. Svečiavosi pasakėlė „Ropė“. Vaikai visus linksmino dainelėmis ir liaudies
šokiu.

Per 2012 metus buvo organizuoti susitikimai su dramos kolektyvias. Jaunieji bibliotekos
lankytojai su didžiuliu susidomėjimu žiūrėjo Gargždų dramos studijos B. Lengvinienės pasaką
„Pasitaiko apsirikti, bet už tai nereikia pykti“ (vadovė L.
Jusčienė).

Nuotaikingas spektaklis skatino vaikus pamastyti

apie tai, kaip svarbu būti draugiškam, atkakliam, nuoširdžiam ir
kaip gera mylėti. Balandžio mėnesį Vaikų literatūros skyriuje,
minėta tarptautinė vaikų knygos diena, kur apsilankė Vėžaičių
kultūros centro dramos studija „Vinis“ su naujai pastatytu
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spektakliu „Arklio Dominyko meilė“. Spektaklį stebėjo patys mažiausi bibliotekos lankytojai kartu su
savo tėveliais bei draugais.
Spalio mėnesį Vaikų literatūros skyriuje svečiavosi Miško Močia – poetė Zita Gaižauskaitė.
Miško Močia dovanojo eiles, o vaikai buvo įvairiausi knygelių veikėjai, personažai. Jau tapusios
tradicinės popietės su poete, skatina vaikus domėtis vaikiškų knygučių kūryba.

Popietės „Vyšnioms žydint“ metu mažieji bibliotekos
skaitytojai svečiavosi pas Gargžduose gyvenančią poetę D.
Kudžmaitę

–

Balsienę.

Susitikimo

metu

poetė

dalijosi

prisiminimais apie vaikystę, kūrybą, kartu su vaikais inscenizavo
eiliuotas pasakaites, kūrė eiles, dainavo, vaišinosi saldumynais,
gėrėjosi poetės vyro tautodailininko Petro Balsio medžio
skulptūromis.
Kovo mėnesį Vaikų literatūros skyriuje suorganizuotas
visų keturių Gargždų miesto lopšelių-darželių paruošiamųjų
grupių auklėtinių ir įstaigų vadovų sueiga. Vyko įvairūs renginiai
bei užsiėmimai, kurie buvo skirti prevencinei akcijai „Savaitė be
patyčių”. Vaikai

kūrė, dainavo, piešė, dalinosi patarimais,

deklamavo apie meilę, draugystę bei pagarbą šalia esančiam
artimui,

draugui.

Renginio

metu

bibliotekos

salė

tapo

„Draugystės laivu“, kuris visus plukdė į plačiausius vandenynus ieškoti paties svarbiausio žmogui –
draugo. Šventės vedančioji kapitonė (vyr. bibliotekininkė V.
Ubartienė) linkėjo, kad visuomet būtume draugiški.
Nacionalinės bibliotekų savaitę buvo smagi popietė
„Knyga, aš, šeima ir biblioteka“, kurioje dalyvavo „Kranto“
pagrindinės mokyklos antrokai, vadovaujami mokytojos Rasos
Jeriomenkienės,

pristatė savo gamintas knygutes. Knygelėse
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sudėtos įstabiausios vaikučių mintys apie Lietuvą, draugystę, šeimą, gamtą ir visą juos supantį pasaulį.
Vyresniųjų klasių moksleiviai dalyvavo popietėje „Surask knygą su siurprizu“, moksleiviai savo jėgas
išbandė bibliotekiniame darbe.
Vaikų literatūros skyriuje vaikai susirinkę bendrauja, diskutuoja. Neįprasta popietė vyko, kur
svečiavosi buriuotojai. Apie šią netradicinę sporto šaką pasakojo Valdas Japertas, „Seil Treining“ –
mokymas po burėmis. Jachtą „Lietuva“ pristatė Romualdas Adomavičius, Rytis Lopas - Jachtą
„Odisėja“ bei burlaivį „Brabander“.

Muziejininkas, biologas Pavelas Kulikovas, bibliotekos skaitytojams papasakojo apie Baltijos
jūros gyventojus – ruonius. Atsidavęs savo darbui Pavelas Kulikovas laukia ir kitų susitikimų su
skaitytojais, kuriems yra pasiryžęs papasakoti daug naujų istorijų
apie šiuos unikalius gyvūnus. Jaunimas – visais laikais buvo yra
ir bus svarbi visuomenės dalis, kuri ne tik pratęsia senosios kartos
pradėtus darbus, bet ir kuria visiškai naują požiūrį į gyvenimą,
kūrybą,

bendravimą.

Klaipėdos

rajono

savivaldybės

Jono

Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius puiki
erdvė jaunam žmogui, kuris čia apsilankęs visuomet randa kuo užsiimti, organizuojami įvairūs renginiai,
koncertai, atrakcijos, rodomi spektakliai, vyksta viktorinos bei konkursai.
Vaikų literatūros skyriuje 2012 m. buvo renginių ciklas - „Ieškojimai“. Vyko įvairių žanrų,
pomėgių, netradicinių gebėjimų, veiklių vaikų renginių pristatymai ir pasirodymai, kuriose kiekvieną
kart save pristatė vis kitas dalyvis, kolektyvas.
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Gargždų miesto gimtadienis − tradicinė ir didžiausia miesto šventė, sutraukianti ne tik
gargždiškius, bet ir visus rajono gyventojus, svečius iš visos Respublikos. 2012 m. miesto gimtadienio
proga vyko literatūrinė popietė „Tai skambės vaikų diena bibliotekoj
su knyga“. Teatralizuota šventė kur vyko susitikimai su Klaipėdos
rajono literatais bei jaunaisiais kūrėjais. Renginį vedė direktoriaus
pavaduotoja

D. Ciparienė, vyr. bibliotekininkė V. Ubartienė. Gražių
palinkėjimų

dalyviams

skyrė

Lietuvos

Respublikos seimo narė Agnė Bilotaitė,
Klaipėdos

rajono

savivaldybės

mero

pavaduotoja Rūta Cirtautaitė. Šventės metu
Vaikų literatūros skyriaus scena tapo dviejų
kartų kūrėju erdve, kur savo kūrybos darbais dalijosi vyresnioji ir jaunesnioji karta.
„Vandens metai“ - Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos skelbiamas konkursas, kuris jau
keletą metų tradiciškai bendrai veiklai sujungia UAB „Klaipėdos vandenis“, Klaipėdos rajono švietimo
ir Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių. Konkurso tikslas – sukurti medalio
projektą, kuris butų susijęs su vandens svarba žmogaus gyvenimui. Bibliotekoje buvo eksponuojami
dalyvių darbai jie buvo diplomais ir apdovanoti bendrovės „Klaipėdos vandenys“ dovanomis.
Vaikų literatūros skyriuje buvo eksponuojama
pačiomis
konkursas

įvairiausiomis
„Mano

spalvomis

gyvenimo

išsipuošusi

spalvos",

skirta

paroda

-

Gargždų

„Vaivorykštės“ gimnazijos vardo dienai paminėti. Piešiniai ir
kūrybiniai darbai buvo atlikti įvairia technika: akvarele, guašu,
tušu, kreidelėmis, pieštukais, tapyba ant šilko, batika, ir kt.
Konkurse dalyvavo bendrojo lavinimo mokyklos, gimnazijos,
neformalaus švietimo įstaigos būreliai ir pavieniai mokiniai.
Darbų buvo iš Gargždų „Minijos“, „Kranto“ vidurinių mokyklų,
„Vaivorykštės“ gimnazijos, Kretingos Pabrėžos gimnazijos, VĮ
Pranciškonų gimnazijos, Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos,
Radviliškio Vaižganto progimnazijos, Gražinos pagrindinės
mokyklos, Šilalės meno mokyklos, Tauragės Skaudvilės gimnazijos ir Telšių lopelio –darželio „Eglutė“.
Šventės metu buvo apdovanoti visi konkurso laureatai, skambėjo Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos
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gimnazistų atliekamos instrumentinės grupės dainos, parodą buvo galima lankytojams pasigrožėti visą
birželio mėnesį.
Projektas „Per kūrybą – į lietuvių literatūros klasiką“. Popiečių metu vyko kūrinių
skaitymai, aptarimai, diskusijos, kūrinių ekranizacijų peržiūros, Gargždų miesto moksleivių ir rašytojų
parengti literatūros klasikų kūrybos pristatymai. Antroje renginio dalyje buvo organizuojamos kūrybinės
dirbtuvės, kurių metu profesionalus menininkas, kartu su renginio dalyviais kūrė, improvizavo
konkretaus literatūros klasiko kūrinių motyvais.

2012 m. Vaikų literatūros skyriuje visą vasarą drauge su
Všį

„Meno menė“ direktore

D. Ruškiene buvo vykdomas

projektas vaikų vasaros stovyklos. Vasaros metu bibliotekoje
veikiančioje stovykloje vaikai kūrė,
žaidė, fantazavo, bendradarbiavo
su

profesionaliais

menininkais,

įdomių profesijų atstovais, susipažino su naujais objektais, neįprastais
reiškiniais, įdomiausiomis Gargždų miesto ir apylinkės vietomis.
2012 m. Vaikų literatūros skyrius, Vėžaičių, Veiviržėnų,
Endriejavo filialai dalyvavo projekto „Pasirenkamojo vaikų
švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas
savivaldybėse“ įgyvendinime. Moksleivių grupės, lankėsi kartą į
savaitę, kur mokėsi skaitmeninės fotografijos su planšetiniais
kompiuteriais kompiuterinės grafikos bei internetinių svetainių
kūrimo (V200000134). Visiems projekto dalyviams, kursų vadovė Raminta Birgėlienė įteikė baigimo
pažymėjimus.
Apsilankę Vaikų literatūros skyriuje jaunieji skaitytojai visuomet randa kuo užsiimti. Vaikų
literatūros skyriaus darbuotojos drauge su tėveliais, seneliai kuria aplinką vaikams, kad jie
susidraugautų su knyga nuo pat mažų dienų. Žaislotekoje jaunos mamos drauge su savo atžalomis
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maloniai leidžia laiką. Čia rengiami spektakliai, šventinės - muzikinės popietės, klausomasi pasakų ar
muzikos įrašų, o kūrybingos bibliotekininkės skaitytojus nuolat užima vis nauja nematyta veikla.

Renginiai vaikams rajono bibliotekose
2012 m. svarbus dėmesys buvo skirtas rajono filialų vaikams. Organizuojamų renginių tikslas
- ugdyti ir stiprinti skaitymo įgūdžius vaikams ir jaunimui, skatinti jų vaizduotę ir kūrybingumą, padėti
tobulinti informacijos paieškos ir kompiuterinių technologijų naudojimo įgūdžius. J. Lankučio
bibliotekos filialuose organizuojami renginiai vaikams, kurie tampa tradiciniais: poezijos pavasarėliai,
Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai vaikams, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai, Teatro
šventė, Knygos šventė, Mamyčių šventė, Šv. Velykų šventė, naujų knygų ir parodų pristatymai,
geriausių, darbščiausių skaitytojų rinkimai. Organizuojami susitikimai su rašytojais, knygų leidėjais,
pasakų, žaidimų popietės, viktorinos, konkursai, bibliografinės - informacinės pamokėlės, ekskursijos po
biblioteką.
2012 metais vienas iš įspūdingiausių renginių J. Lankučio
viešosios bibliotekos filialams, Knygiukės ir Pelėdžiukės viešnagės.
Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės: Daiva Ringienė, Vaida
Ubartienė parengė programą ir aplankė mažuosius skaitytojus šiuose
bibliotekose:

Dauparų,

Kvietinių,

Priekulės,

Plikių,

Vėžaičių,

Veiviržėnų ir kt. Mažieji skaitytojai sužinojo apie knygos atsiradimo
istorija, ką kviestis į pagalbą susirgus knygai, parodyta pasaka „Pelytė Pipsė“.
Priekulės biblioteka tradiciškai kviečiasi į svečius per Tarptautinę vaikų knygos dieną,
darželio ugdytinių grupę. Vyksta šventė, kurios metu vaikai susipažįsta su biblioteka – knygos pasauliu,
ir šiais metais čia svečiavosi Knygiukė ir Pelėdžiukė (VB vaikų skyriaus bibliotekininkės D. Ringienė ir
V. Ubartienė) su teatralizuota programėle. Balandžio mėnesį Lapių bibliotekoje vyko tradicinė šventė
„Tarp knygų“ (1-5 kl. mok.), skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai. Šie metai buvo skirti
pasakoms, ta proga popietėje talkino personažai: ragana, karalius, karalaitė ir fėja. Popietę organizavo
Lapių filialo bibliotekininkė O. Žitkienė ir Lapių pagrindinės mokyklos bibliotekos bibliotekininkė D.
Ylienė. Pirmokėliai jau pramoko skaityti ir noriai lankosi bibliotekose,
todėl pradedama nauja tradicija ,,Jaunųjų skaitytojų krikštynos“.
Pasakų personažai perskaitė eilėraštį apie raides „Abėcėlė“. Mažieji
popietės dalyviai atliko daug įvairių užduočių: „Sumaišytos raidės“,
,,Praleistas žodis“, ,,Atspėk knygelės pavadinimą“, „Surask autorius ir
jų knygeles“, ,,Autoriai, pavadinimai, veikėjai“. Visi atlikę užduotis
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buvo apdovanoti prizais, o geriausi bibliotekų skaitytojai apdovanoti padėkomis ir atminimo
dovanėlėmis.
2012 metais Agluonėnų biblioteka organizavo renginius,
skirtus valstybinių švenčių ir datų paminėjimui. „Kuriame knygą su
parengiamąja klase „Gimtinės spalvos“”, skirta kovo 11-ajai. Viktorina
„Protų kovos” (5-6kl.), skirta Vasario 16-ajai.
Velykines popietes vaikams organizavo Judrėnų, Slengių,
Kvietinių ir kt. bibliotekos. Popiečių metu renkamas gražiausias
margutis, jie ridenami, renkamas tvirčiausias margutis, daromos
užduotis, dainuojama, piešiama. Apsilanko ir Velykų bobutė, kuri atneša
dovanėlių, pasakoja apie Šv. Velykų papročius ir tradicijas.
Šiemet kiek netradiciniai renginiai vyko Drevernos, Judrėnų,
Tilvikų, Slengių, Šalpėnų bibliotekose. Organizuoti garsiniai skaitymai vaikams netradicinėse erdvėse:
miške, parke, prie upės ir kt. Skaitytos ištraukos iš Gedimino
Isoko, Justino Marcinkevičiaus, Meilės Kudarauskaitės ir kt.
kūrybos.
Nuolatinis mūsų rajono bibliotekos mažųjų skaitytojų
svečias, vaikų poetė, rašytoja Zita Gaižauskaitė. Su savo kūrybos
kraitele keliavo pas Dauparų, Vėžaičių, Priekulės, Veiviržėnų,
bibliotekų mažuosius skaitytojus. Maloniai bendravo su vaikais,
pati išraiškingai ir teatrališkai deklamuodama savo kūrybą, dosniai dalindama patarimus ir atsakydama į
vaikų klausimus. Mūsų rajono bibliotekose šios poetės knygelės labai mėgstamos ir skaitomos.
Gegužės mėnesį vyko įvairūs renginiai, skirti pačiam
brangiausiam žmogui – mamai. Rajono bibliotekose vyko garsiniai
skaitymai, rankų darbelių darymai, piešinių piešimai, laiškų rašymai,
eilių kūrimai ir deklamavimai ir dar daug įspūdingų darbelių, ir visa
tai - mamoms.
2012 metais rajono bibliotekų darbuotojos organizavo
įvairius renginius vaikams, kurių metu vaikai supažindinami su biblioteka, knygų fondais, kalbama apie
knygų svarbą, saugojimą. Biblioteka - knygų šventovė - tai vieta, kurioje užauga kelios skaitytojų kartos.
Jie prisimins bibliotekoje rengtus renginius, parodas, susitikimus, šventes.
Girininkų bibliotekoje įsimintas renginys vaikams, tai Lėlių teatro penkių metų
gimtadienio šventė. Lėlės kalbino vaikus, deklamavo eilėraščius, skaitė ir sekė pasakų ištraukas.

48

2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Daukšaičių filialas organizavo popietę (1-4 kl.) mokiniams „Pažintis su
plačiuoju knygos pasauliu“. Kiek daug vaikai gali išmokti ir sužinoti knygelių
dėka. Pačiose didžiausiose knygose – Enciklopedijose, randamas atsakymas į
mus dominčius klausimus. Atsakymus į klausimus suteikia ir visagalis
kompiuteris. Vaikai mokėsi saugaus naudojimosi kompiuteriu. Dovilų filialo
darbuotoja organizavo garsinius skaitymus vaikams „Vaikeli, džiaugsmo vyturėli“ (3-4 kl.). Buvo
skaitoma mūsų kraštietės poetės D. Kudžmaitės poezija mažiesiems.
Kretingalės

biblioteka

pasižymėjo

renginių,

skirtų

vaikams, gausa ir įvairove. Popietės, kurių metu vaikai darė darbelius
ir juos eksponavo bibliotekos skaitytojams, Tarptautinei Motinos
dienai, skirta vaikų piešinių paroda, ORIGAMI pamoka ir darbelių iš
popieriaus paroda, popietė „Širdelė iš širdies“, kurioje vaikai iš įvairių
medžiaginių skiaučių darė širdeles ir dovanojo savo artimiesiems ir
bibliotekos lankytojams.
Kiekvienais metais, rugsėjo ir spalio mėnesiais rajono
bibliotekų darbuotojai ne tik organizuoja ekskursijas po biblioteką, bet
ir pristatinėja biblioteką ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose.
Laukiamas svečias – bibliotekininkas Agluonėnų, Dovilų, Endriejavo,
Kvietinių, Vėžaičių ir kt. darželiuose, mokyklose. Bibliotekų
darbuotojos pristatinėja naujai gautą literatūrą, parengia teminę
pamokėlę apie rašytojų jubiliejus, žymias datas, žymius žmones.
Rajono bibliotekos daug ir įvairių renginių organizavo pasitinkant Šv. Kalėdas ir
Naujuosius metus, kurių metu vaikams buvo pasakojama apie stebuklingą šventinį laikotarpį, minamos
mįslės, žaidžiami žaidimai, renkami geriausi ir aktyviausi bibliotekos
skaitytojai, kuriami sveikinimai tėveliams bei draugams, rašomi
laiškai Kalėdų seneliui.
Dauparų

biblioteka

organizavo Kalėdinę popietę vaikams ir
paaugliams

„Sušilt

prie

Kalėdų

ugnelės“. Stebuklingą ugnelę vaikai perdavė iš rankų į rankas, linkėdami
vieni kitiems laimės, gerų pažymių, gerų draugų. Vaikai nepamiršo
pasigirti ir savo perskaitytomis knygomis, net papasakota kuo sudomino
viena ar kita knyga, suvaidintos perskaitytų knygų inscenizacijos.
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Agluonėnų, Dauparų, Slengių, Lapių, Žadeikių ir kt. filialai organizavo Kalėdinių langų
puošimo konkursus. Vaikai kūrė patys, kai kurie pasitelkdami savo
artimuosius: tėvelius, brolius ir seses. Drevernos, Girkalių, Girininkų,
Pėžaičių, Šalpėnų, Veiviržėnų ir kt. bibliotekoje rinkosi vaikai ir
suaugę į paskutinį metų renginį, kuris kėlė šventinę nuotaiką. Vaikai
parodė vaidinimą pagal S. Nėries „Senelės pasaka“. O į svečius atvyko
ir pats Kalėdų senelis su Sniegena bei dovanomis geriems vaikams ir
suaugusiems, tai buvo proga išvardint savo nuveiktus gerus darbus per 2012 metus..

5.5. Mokamos paslaugos
2012 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.
2012 m. mokamos paslaugos teikiamos:
Elektroninio vartotojo pažymėjimo išdavimas ir jo pakeitimas pametus ar sugadinus;
Lokalaus vartojo pažymėjimo išdavimas;
Dokumentų kopijavimas;
Dokumentų spausdinimas;
Dokumentų nuskaitymas;
Dokumentų įrišimas;
Informacijos įrašymas į elektronines laikmenas;
Dokumentų laminavimas;
Dokumentų išsiuntimas ir priėmimas faksu;
Leidybinės produkcijos maketavimas;
Bibliotekos patalpų nuoma;
Prieiga prie duomenų bazių.
Per metus rajono bibliotekų vartotojams padarytos 185752 leidinių fragmentų kopijos:
viešojoje bibliotekoje padaryta 180662 fragmentų kopijų, Priekulės miesto filiale – 1314, kaimo
filialuose – 3776. Už mokamas paslaugas rajono bibliotekose per 2012 m. surinkta 11,2 tūkst. Lt.
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje surinkta 9,8 tūkst. Lt., Priekulės miesto filiale surinkta 0,3 tūkst. Lt.
Kaimo filialuose surinkta 1,1 tūkst. Lt.

50

2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

5.6. Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
2012 metais vietinėje ir respublikinėje spaudoje apie biblioteką, jos veiklą, darbuotojus buvo
publikuotas 62 straipsnis. Be įprastos viešinimo formos – informacijos žiniasklaidoje, rajono bibliotekos
teikė informaciją stenduose, spausdintose priemonėse, bibliotekos interneto žiniatinklyje, kituose
interneto žiniatinkliuose ir portaluose. Vis didesnio populiarumo susilaukia informacija apie bibliotekoje
vyksiančius ir vykusius renginius, parodas, akcijas, teikiama populiaraus socialinio tinklo Facebook
paskyroje www.facebook.com/J.LankučioVB.
Siekiant palaikyti palankų bibliotekos įvaizdį buvo naudojamos reprezentacinės priemonės
(2012 m. pagamintos rašymo priemonės su bibliotekos logotipu), organizuojamos ekskursijos po
biblioteką, atvirų durų dienos ir kiti renginiai. Viešoji biblioteka stacionariame bibliotekos stende skelbė
informaciją apie vykstančius renginius ir akcijas, mokymus, naujas siūlomas paslaugas. Visuose
teritoriniuose padaliniuose naudotos skelbimų lentos, specializuotos skelbimo lentos su informacija apie
projekto „Bibliotekos pažangai“ vykdymą, vykstančias akcijas, renginius.
Viešosios

bibliotekos

interneto

svetainė

www.gargzdaivb.lt

ir

Facebook

paskyra

www.facebook.com/J.LankučioVB buvo aktyvios informacijos skleidėjos, jose buvo pateikiamos
pagrindinės žinios apie rajono bibliotekų paslaugas ir veiklą, renginius.
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6. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA

6.1. LIBIS PĮ diegimas, katalogų ir kartotekų sistema
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje

LIBIS įdiegta 2003 metais birželio 1 d.

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 2012 m. pabaigoje, elektroniniame
kataloge iš viso buvo 114748 įrašai, o per metus parengti 9956 įrašai. Nacionalinei bibliografijos
duomenų bazei rengiami bibliografiniai įrašai iš rajoninio laikraščio „Banga“. 2012 m. sukurti 1005
įrašai.
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje yra centrinis abėcėlinis katalogas, atspindintis
viešosios bibliotekos ir jos filialų fondus. Kaimų filialų bibliotekose ir Priekulės miesto filiale taip pat
yra abėcėliniai katalogai. 2012 metais J. Lankučio viešosios bibliotekos skyriams ir filialams Fondų
komplektavimo ir tvarkymo skyrius bibliotekiškai apipavidalino virš 6 tūkst. kataloginių kortelių.
Bibliotekoje diegiama LIBIS programinė įranga. Skaitytojų aptarnavimo posistemė įdiegta dar tik
viešojoje bibliotekoje, tačiau yra toliau tęsiamas kaimo bibliotekų fondų rekatalogavimas.
6.2. Informacinis fondas, bibliografinis, informacinis vartotojų aptarnavimas
Viešosios bibliotekos misija - saugoti informaciją ir suteikti galimybę ja pasinaudoti.
Greita informacinių technologijų plėtra skatina naujų paslaugų galimybes.
Skaityklos fonde komplektuojami įvairių mokslo šakų leidiniai. Praėjusiais metais
skaityklos fondas pasipildė 670 egz., nurašyti 941 egz. 2012 m. pradžiai fonde yra 9831 egz.
dokumentų. Kaip ir anksčiau, fondas pildomas leidiniais, kurie reikalingi studijuojantiems. Praėjusiais
metais ieškojome ankstesnių metų leidimo leidinių, kurių neturėjome savo fonde, bet kurie buvo labai
reikalingi studijuojantiems.
Interneto skaitykloje yra 10 kompiuterizuotos darbo vietų su prieiga prie interneto.
Bibliotekoje kasmet vis didesnio populiarumo sulaukia elektroninės paslaugos: paieška internete,
paieška duomenų bazėse, informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas, kopijavimas, skenavimas,
spausdinimas spausdintuvais, mokymai ieškantiems informacijos internete ir duomenų bazėse.
Vartotojams pateikiama informacija apie LNB suteikiamas prieigas prie duomenų bazių.
Biblioteka turėjo galimybę, vykdant vartotojų užklausas, nemokamai naudotis Lietuvos Respublikos
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norminių teisės aktų duomenų baze LITLEX, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos, „Oxford Reference
Online“, „Oxford Art Online“, „Oxford Music Online“, „EBSCO Publishing“ duomenų bazėmis.
Norint plačiau supažindinti vartotojus su informaciniais leidiniais, rengiamos parodos.
Praeitais metais jų paruošta 12. Tai „Ieškant santykio su savimi“ (etnokultūrai), „Vasario 16-osios akto
signatarai“, „Susimeistrauk pats“, „Prisikėlimo paslaptys“, „Po svečias šalis“, „Knygos gėlininkui“
„Pažintis su šiuolaikine dailės technika“ ir kt.
Teikiama atrankinė informacija – kultūros, medicinos bei muzikos mokyklos
darbuotojams. Skelbimų lentoje vartotojai informuojami apie naujai gautą grožinę ir šakinę literatūrą.
Bibliotekininkai nuolat vartotojams teikia 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.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu buvo miesto vidurinių mokyklų dvyliktokams
suorganizuotos ekskursijos – pamokos bibliotekoje. Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų bei
rajono mokyklų bibliotekininkams suorganizuotas seminaras „Paauglių aptarnavimo bibliotekoje
ypatumai“.
Viešosios bibliotekos ir kaimo filialų informacinių leidinių fonduose kaupiama universali
ir įvairių mokslo sričių literatūra: enciklopedijos, žodynai, žinynai, oficialieji dokumentai, teisės aktai ir
kt. Kiekvienais metais didėja gyventojų poreikis informaciniams leidiniams. Lėšų stygius neleidžia
sukurti tinkamos informacinės bazės, kuri užtikrintų tinkamą informacinių poreikių veiklą. Informacinės
literatūros ypač trūksta kaimo filialuose. Siekiant patenkinti rajono skaitytojų poreikius, informacijos
ieškoma elektroniniuose ištekliuose. 2012 m. atsakyta į 3523 užklausas: SVB 895 užklausas ( iš jų
Vaikų literatūros skyriuje 322), PF 85 užklausos, KMF 2543 užklausos.
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje per metus atsakyta į 895 užklausas. Elektroniniu
būdu atsakyta į 8 užklausas. Pagal pobūdį užklausų gauta: teminių – 752, adresinių – 122, faktografinių
– 21. Iš teminių užklausų daugiausiai atsakyta į ekonomikos, kaimo turizmo, kaimo ūkio plėtra,
taikomųjų mokslų, medicinos, naujų komunikacijos priemonių plėtra ir nauda, technikos klausimus.
Nemažai užklausų gauta naujo verslo steigimo tema. Su adresinėmis užklausomis daugiausiai kreipėsi
studentai – prašydami parinkti leidinius pagal dėstytojų pateiktus literatūros sąrašus.
6.3. Kraštotyros veikla
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono lankučio viešosios bibliotekos kraštotyros darbo
kryptys 2012 metais buvo: kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida, savojo krašto pažinimas, jo
tradicijų populiarinimas, kraštiečių jubiliejų paminėjimas, kraštotyros fondo pildymas.
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Bibliotekoje buvo komplektuojamos kraštiečių, vietinių poetų, rašytojų knygos, knygos su
autografais, viskas, kas susiję su rajonu, įžymiomis rajono vietomis. Buvo kaupiami ir smulkieji
spaudiniai (lankstinukai, bukletai, reprodukuoti dokumentai, kopijos, fotografijos).
Bibliotekoje 2012 metais gauta 17 egz. kraštotyrinių leidinių. Šiuo metu kraštotyros fonde
yra 508 egz. knygų ir kitų dokumentų. Čia galima rasti medžiagos apie Gargždus, Klaipėdos rajoną,
istoriją, įžymius kraštiečius, jų darbus. 2012 metais kraštotyros fondas papildytas šiais vertingais
leidiniais : „XX a. Lietuvos fotografijos antologija“, „Kultūros paminklai“, „Lietuvos muziejų
rinkiniai“, „Teroras, 1940-1958 m.“ ir kt. Didelio susidomėjimo susilaukė knyga apie Dauparų
gyvenvietę „Dauparai: istorija, žmonės, darbai“. Fondas papildytas ir naujomis gargždiškių knygomis tai Dianos Trijonytės-Juščienės „Tylos drugiai“, Giedrės Bružienės „Ilja. Paliesti Dievą“, Egidijaus
Žiedo „Autsaideriai“ ir kt.
2012 m. kraštotyros darbų pildymas:
rinkta medžiaga ir pildyti aplankai apie Gargždų miesto garbės piliečius, rajono
tautodailininkus, literatų klubo „Potekstė“ narius bei jų kūrybą;
surinkta medžiaga apie Gargžduose vykusius kultūrinius renginius ir pildytas sąrašas
„Gargždų kultūrinio gyvenimo kronika“;
Sudaryta bibliografinė rodyklė „Vytautas Rimavičius: poetas, publicistas, dramaturgas,
režisierius“;
Paruošti aplankai: „Įžymių žmonių laiškai Vytautui Rimavičiui“, „Vytauto Rimavičiaus
režisūrinė veikla“, „Pirmoji respublikos kultūros ir švietimo darbuotojų literatūrinės kūrybos
šventė, vykusi 1986 metais gegužės 17-18 dienomis Klaipėdos rajone“;
parengtas 2012 m. Klaipėdos rajono įžymių žmonių bei atmintinų datų kalendorius.
Klaipėdos rajono rašytinio paveldo kaupimas,
saugojimas ir sklaida yra svarbi darbo veikla. Plikių filialas,
2012 m. tradiciškai organizavo kasmetinę kraštiečių šventę
„Mes čia“, kurios metu šventė Plikių mėgėjų teatro „Ciongs“
30-ies metų sukaktį.

Metų eigoje parengė „parodas

„Lietuvininkai mes esam gimę” – Klaipėdos dienai pažymėti,
„Lietuvių pasaulėjauta, papročiai, apeigos, ženklai” – Baltų vienybės dienai pažymėti,

surengta

Užgavėnių šventė “Žyda, blyna, tonce, dainas ė išdaigas”. 2012 m.
Agluonėnų

filialo

biblioteka

organizavo

parodos

pristatymą

„Agluonėnai - tai dalelė širdies..“, kur atsispindi kaimelio istorijos
fragmentai, žymios vietos, veikėjai ir kt. Jau tradiciškai Agluonėnų
biblioteka organizuoja Etnografinių kapinaičių tvarkymą.
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Kalotės biblioteka kaupia spausdintinę, rašytinę medžiagą apie unikalų mikrorajono
gyvenimą ir jo žmones, buvusias ano meto tradicijas ir papročius. Slengių filialas 2012 metais pildo ir
eksponuoja kraštotyros darbų parodą, kuri visus metus papildoma Sendvario seniūnijos istorijos faktais,
surinktais daiktais, knygomis, maldynais. Šalpėnų filialo bibliotekininkė J. M. Tamkienė pripažinta
Klaipėdos rajono šviesuole, kuri savo nenuilstamu darbštumu ir kūrybiniu darbu inicijavo Klaipėdos
rajone, Veiviržėnų seniūnijoje, Kurmių kaime, gimusio ir augusio a. a. rašytojo Antano Ramono
paminėjimą. Renginio „Proza rudenį. Antano Ramono skaitymai“ subūrė literatūros puoselėtojus.
Rašytojo gimtinėje, Kurmių kaime oficialiai atidengtas paminklinis akmuo, ant kurio iškalti žodžiai
„Šiame kaime gimė rašytojas Antanas Ramonas. Šventiniame paminėjime dalyvavo rajono savivaldybės
meras V. Dačkauskas, Lietuvos rašytojų sąjungos atstovai, rašytojo
artimieji, Veiviržėnų seniūnijos gyventojai. Dovilų filialas įrengė
kraštotyros darbų kampelį, kuriame sukaupė 32 egz. istoriškai
vertingų dokumentų. Papildytas aplankas „Dovilai spaudos
puslapiuose“ (1998 – 2012 m.), kur surinkta vietinės, respublikinės
spaudos bei knygų straipsniai apie Dovilų seniūniją. Parengtas ir
išleistas

gausiai

iliustruotas

informacinis

leidinukas

„Tautodailininko Petro Normanto kūrybiniai darbai“, kuriame pateikta 42 meniškos kalvystės darbų
nuotraukos.
Priekulės miesto filialas organizavo ekspoziciją iš laisvės kovų ir tremties muziejaus
paroda „Iš Priekulės istorinės atminties“, paruošta vadovės Sabinos Vinciūnienės. Ši paroda buvo
eksponuojama visus metus. Dvylika ekspozicinių plakatų, kuriuose kas mėnesį buvo rodomi dokumentai
įvairiomis temomis iš XVI – XX a. Tai Priekulės istorinio centro, buvusių dvarų, šventovių, valdžios,
tarnybinės paskirties pastatų, parkų, kelių istorija. Baigiantis metams eksponuoti visi plakatai kartu.
Paroda susilaukė didelio susidomėjimo. Pavieniai asmenys net pageidavo parodos medžiagą įsigyti.
Klaipėdos rajono viešosios bibliotekos Drevernos, Slengių, Agluonėnų, Kretingalės, Pėžaičių ir kt.
filialai organizavo senųjų kapaviečių tvarkymą.
Rajono kaimų filialų 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.
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7. METODINĖ VEIKLA
Metodinė veikla: kryptys ir uždaviniai
Metodinio darbo esmę sudaro bibliotekoms teikiama profesinė pagalba, padedant diegti
efektyvesnius darbo metodus, rūpinamasi bibliotekininkų dalykinio lygio ir meistriškumo kėlimu.
Vadovaujamasi visuomenės raidos, kultūros, mokslo plėtotės, bibliotekininkystės teorijos ir praktikos
pokyčiais šalyje bei kitais pasiekimais. Vienas iš pagrindinių uždavinių – rūpintis kaimo bibliotekų
veiklos organizavimu ir tobulinimu, veiklos planų ir ataskaitų rengimas. 2012 metais Metodinio skyriaus
darbo kryptys buvo:
pranešimų rengimas ir pristatymas, bibliotekos darbuotojų seminarų, metodinių
pasitarimų metu;
išvažiuojamieji metodiniai patikrinimai kaimo filialuose;
naujai priimtų darbuotojų mokymai, konsultacijos;
informacinės medžiagos kaupimas apie Klaipėdos rajono bibliotekų veiklą;
pasiūlymų ir konsultacijų teikimas darbuotojams bibliotekinėje veikloje;
įvairių renginių, parodų iniciavimas;
dalyvavimas bibliotekų organizuojamuose renginiuose bei projektuose;
filialų darbuotojų konsultavimas projektų ir programų ruošime;
metinės darbo apskaitos žiniaraščių pildymas kaimo bibliotekų darbuotojams;
metinės rajono bibliotekų veiklos žodinės ir statistinės ataskaitos rengimas;
metinės veiklos programos rengimas;
aktualijų rengimas iš bibliotekinės veiklos, profesinės literatūros;
Projektų įgyvendinimas, metodinių rekomendacijų, išvykų rengimas
2012 metais įvyko 7 metodiniai pasitarimai. Šiandieninei bibliotekai darosi privalu vis
didesnį dėmesį skirti vartotojų mokymui, renginių, akcijų, parodų organizavimui, jų kokybei ir kiekybei
užtikrinti. Bibliotekose pasikeitė skaitytojų poreikiai, renginių organizavimo samprata, specifika ir
forma.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Metodinis skyrius 2012
m. balandžio – rugpjūčio mėnesiais pravedė mokymus inicijuotą Kauno Technologijos universiteto ES
struktūrinių fondų, finansuotą projektą senjorams „Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms – geresnis
gyvenimo kokybės garantas“. Mokymai buvo vykdomi Slengių, Kretingalės Veiviržėnų seniūnijos
senjorams. Iš viso apmokyti 50 virš 45 metų žmonės.
2012 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Metodinis
skyrius rajono bibliotekininkams parengė ir pristatė seminarų, metodinių pasitarimų pranešimus:
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2012 m. vasario mėn. parengtas pranešimas „Statistinių ataskaitų duomenys“;
2012 m. kovo mėn. parengtos trumpos nuorodos „Bibliotekos fondo organizavimas ir
apsauga“ naujai priimtiems darbuotojams (Jakų, Kvietinių, Veiviržėnų filialams);
2012 m. balandžio mėn. parengtos nuorodos visiems filialams apie „Rajono bibliotekų
lankytojų registravimo sistema“;
2012 m. gegužės mėn. organizuotas seminaras Agluonėnų etnografinėje sodyboje
„Papročių ir apeigų teatralumas: pažinimas ir sklaida“;
2012 m. rugsėjo mėn. parengtas ir pristatytas pranešimas „2011 – 2012 m. rugsėjo mėn.
statistinių duomenų palyginimas“.


Pasinaudojus LNB bibliotekininkystės centro metodine medžiaga „Šiandien aktualu“,
parengti ir paruošta informacinė medžiaga:

„Apie žmoniškuosius bibliotekos išteklius“, „Šiandien aktualu“ 2010 m. I pusm.;
„Ankstyvojo skaitymo svarba ir nauda“, „Šiandien aktualu“ 2010 m. I pusm.;
„Bibliotekos veiklos apskaita: fondas, vartotojai, dokumentų išduotis“.
Metodinis skyrius inicijavo naujos gaunamos literatūros pristatymus, iniciavo filialų
bibliotekų fondų apipavidalinimą naujais užrašais. Teikė metodinę pagalbą eksponuojamų informacinių,
vaizdinių, stendinių parodų organizavimui ir eksponavimui.
Atlikta ir pateikta statistinė ir tekstinė ataskaita už 2012 metus elektronine ir rašytine forma
M. Mažvydo nacionalinės bibliotekos Bibliotekų vadybos skyriui ir I. Simonaitytės apskrities viešosios
bibliotekos Bibliotekų ir kultūros vadybos skyriui. Parengta 2013 metų rajono bibliotekų veiklos
programa.
2012 m. parengta pateikta paraiška Klaipėdos rajono
etninės kultūros plėtros 2012-2014 metų programos 2013 m.
finansuojamai veiklai: „Tarmės šioj ir anoj gadynėj“.
2012 m. gegužės mėnesį įgyvendintas projektas „Papročių
ir apeigų teatralumas: pažinimas ir sklaida“ (seminaras kultūros ir
bibliotekos darbuotojams) finansuojamas iš Klaipėdos rajono etninės
kultūros plėtros 2012-2014 metų programos
Praktinės pagalbos teikimas
Per metus aplankyti Vėžaičių, Tilvikų, Priekulės, Jakų, Kvietinių, Šalpėnų, Daukšaičių,
Veiviržėnų, Girininkų, Endriejavo, Slengių filialai. Tikrinta bibliotekinio darbo apskaita, teikta metodinė
pagalba fondų, katalogų ir kartotekų tvarkymui. 2012 metais teikta metodinė pagalba fondų tvarkymui
pagal UDK Jakų ir Kvietinių filialų bibliotekose. Dalyvavo bibliotekų fondų patikrinimuose.
Konsultuoti kaimų filialų darbuotojai, rašantys, teikiantys ir įgyvendinantys projektus.
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Kaimų filialų bibliotekos neprenumeruoja profesinio žurnalo „Tarp knygų“, todėl
Metodinis skyrius bibliotekų darbuotojams parengė elektronines straipsnių apžvalgas.

8. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PROJEKTŲ RENGIMAS
Dėl Informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo programai 2012 m.
nefinansavimo, pateiktų projektų teko atsisakyti.
Projektas „Papročių ir apeigų teatralumas“ buvo finansuojamas iš Klaipėdos rajono
etninės kultūros plėtros 2012-2014 metų programos. Seminarą, skirtą rajono bibliotekininkams, kultūros
centrų darbuotojams organizavo Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka. Buvo
skirta 800 Lt.
2012 metais Sėkmingai įgyvendintos projekto „Bibliotekos pažangai“ veiklos: akcija
„Savivaldos savaitė bibliotekose“, įgyvendintas projektas „Bibliotekų svetainių pritaikymas
neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“.
2012 m. buvo paskelbti Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metais, todėl
skatinant kartų draugystę gegužės 9 d. (Europos diena) viešoji biblioteka surengė šventę gargždiškiams
ir svečiams. Įgyvendinome ES atstovybės finansuotą projektą „ESame drauge“, gauta 4000 Lt. Taip pat
drauge su ES atstovybe bei Europe direct centrais sėkmingai organizavome pavasario ir rudens sezono
Europrotų turnyrus.
Bendradarbiaujant su Klaipėdos apskrities viešosios

I. Simonaitytės biblioteka

įgyvendintas projektas „Keliaujantis menas“. Surengtos savirealizacijos kūrybinės dirbtuvės Priekulės
filiale kūrybinio rašymo ir Vėžaičių filiale akvarelės liejimo. Klaipėdos apskrities viešosios bibliotekos
partneriais tapome ir įgyvendinant Kultūros rėmimo fondo finansuojamą projektą „Proza rudenį“,
kurio metu Veiviržėnuose buvo surengti rašytojui A. Ramonui skirti skaitymai bei atidengtas
paminklinis akmuo, žymintis rašytojo gimtinę.
Viešosios bibliotekos Endriejavo ir Žadeikių filialai prisidėjo organizuojant Klaipėdos
rajono Žadeikių kaimo bendruomenės centro projektą „Mūsų kraštiečiai-švenčia jubiliejus", kurio
metu Endriejavo bibliotekoje buvo minimi kraštiečių P. Dirgėlos ir A. Žemgulio jubiliejai.
Jono Lankučio viešoji biblioteka ir Asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“
bendradarbiavo įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centro inicijuoto bei ES
struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos vyriausybės finansuoto projekto „Pasirenkamojo vaikų
švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“ Skaitmeninė fotografija su
planšetiniais kompiuteriais, kompiuterinė grafika bei internetinių svetainių kūrimas,

bei

Teatrinės raiškos studija programose. Veiklos buvo vykdomos Vaikų literatūros skyriuje bei Plikių,
Veiviržėnų, Vėžaičių, Endriejavo filialuose.
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9. PERSONALAS
Darbuotojų
skaičius

Etatų skaičius

Profesionalūs
Visą darbo
bibliotekininkai laiką

Ne visą darbo
laiką

RVB

59

55

46

41

18

SVB

28

27

20

25

3

PMF

3

3

2

3

-

KFB

28

25

24

13

15

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose dirba
59 darbuotojai, iš viso 55 etatai. Iš jų rajone bibliotekininkų etatų yra 43,5 ir dirba 46 bibliotekininkai.
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje bibliotekininkų etatų 19, Priekulės miesto filiale bibliotekininkų
etatų 2, darbuotojų 2. Kaimo filialuose 22,5 etato ir dirba 24 bibliotekininkai, iš jų 15 bibliotekininkų
dirbo ne pilną darbo dieną.
9.1. Kvalifikacijos kėlimas
2012 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos 16 ir filialų 23
darbuotojai kėlė kvalifikaciją, mokymuose bibliotekos darbuotojai dalyvavo 376 akademines valandas.
2012 m. mokėsi 23 filialų bibliotekininkės, 160 akademinių valandų. Filialų bibliotekų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas pateikiamas lentelėje.
Eil.
Nr. Filialas
1.
Priekulės m.

2.

Agluonėnai

3.

Daukšaičiai

4.

Dauparai

Mokymai
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
Library – cultural space of
comunicational expression for
comunity
Biblioteka – kultūrinės
komunikacijos raiškos erdvė
bendruomenei
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:

Akademinių valandų
skaičius
4
8

20

4
4
4
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5.
6.

Dituva
Dovilai

7.

Dreverna

8.

Endriejavas

9.

Girininkai

10.

Girkaliai

11.

Judrėnai

12.

Jakai

13.

Kvietiniai

14.

Kalotė

15.

Kretingalė

16.

Lapiai

17.

Plikiai

18.

Pėžaičiai

19.

Slengiai

20.

Šalpėnai

21.

Tilvikai

22.

Vėžaičiai

23.

Veiviržėnai

pažinimas ir sklaida”
Biblioterapija ir specialiųjų
poreikių skaitytojų aptarnavimas
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Vaikams ir jaunimui skirtų
renginių organizavimo
metodika”
Biblioterapija ir specialiųjų
poreikių skaitytojų aptarnavimas
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Vaikams ir jaunimui skirtų
renginių organizavimo
metodika”
„Papročių ir apeigų teatralumas:

12
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8

12
4
4
4
4
4
4

8

4
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24.
25.

Venckai
Žadeikiai

pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”

4

16 viešosios bibliotekos darbuotojų per 2012 m. iš viso mokėsi 216 akademinių valandų.
Jų kvalifikacijos kėlimas pateikiamas kitoje lentelėje.
Eil.
Nr.
1.

2.

Darbuotojas
Juozas Gutauskas

Diana Ciparienė

3.

Rima Kuršė

4.

Marytė Jacikienė

5.

Marijona Ilginienė

6.

Vaidilutė Rogienė

7.

Nijolė Prižgintienė

Mokymai
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Efektyvus vadovavimas“
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Efektyvus vadovavimas“
„Komandinis darbas kaip
priemonė darbo proceso
gerinimui ir tobulinimui“
Library – cultural space of
comunicational expression for
comunity
Biblioteka – kultūrinės
komunikacijos raiškos erdvė
bendruomenei
„Lietuvos viešųjų bibliotekų
darbuotojų, dirbančių su „ES
lentynomis“ gebėjimų
stiprinimas“
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Bibliotekos informaciniai
ištekliai“
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„www.ibiblioteks.lt: e-paslaugų
užsakymų aptarnavimas”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„www.ibiblioteks.lt: e-paslaugų
užsakymų aptarnavimas”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:

Akademinių valandų
skaičius
4
16
4
16
8

8

20

4

4
4
6
4
8
4
8
4
4
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8.

Nijolė Rimavičienė

9.

Lina Laurinavičiūtė

10.

Albina Žvirblytė

11.

Laima Damulienė

12.

Donata Liutikaitė

13.

Daiva Ringienė

14.

Regina Jankauskaitė

15.

Irena Lygutienė

16

Aldona Andriūnienė

pažinimas ir sklaida”
Komplektavimo ir katalogavimo
ypatumai: metodiniai,
programiniai ir organizaciniai
sprendimai”
„Bibliotekos informaciniai
ištekliai“
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
Biblioterapija ir specialiųjų
poreikių skaitytojų aptarnavimas
„Bibliotekų veiklos tyrimo ir
vertinimo metodai“
„WEB technologijos
bibliotekininko darbe“
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Bibliotekų veiklos tyrimo ir
vertinimo metodai“
„Rankraštinio paveldo teorinispraktinis seminaras“
„WEB technologijos
bibliotekininko darbe“
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Bibliotekų veiklos tyrimo ir
vertinimo metodai“
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”
„Aktualūs apskaitos ir mokesčių
klausimai”
„Papročių ir apeigų teatralumas:
pažinimas ir sklaida”

8

6
4
4
12
6
8
4
4
6
8
8
4
6
4
4
8
4
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9.2. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Aukštasis
išsilavinimas

Aukštesnysis
išsilavinimas

Kitas išsilavinimas

RVB

25

20

1

SVB

14

6

-

PMF

2

-

-

KFB

9

14

1

Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose su aukštuoju išsilavinimu 2012 m. dirbo 25
darbuotojai (54%), su aukštesniuoju išsilavinimu dirbo 20 darbuotojai (43%), su kitu išsilavinimu – 1
darbuotojai (2%).
9.3. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2010 m. 2011 m. 2012 m.
RVB

241

236

206

SVB

173

166

155

PMF

353

348

350

KFB

285

286

236

Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2010 m. 2011 m. 2012 m.
RVB

3905

4292

3866

SVB

3039

2913

2943

PMF

3914

6079

6591

KFB

4589

5293

4408
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Vieno bibliotekininko dokumentų išduotis:
2010 m.

2011 m.

2012 m.

RVB

7300

7021

5708

SVB

4446

4511

4194

PMF

9329

8869

8828

KFB

9390

8960

6709

10. MATERIALINĖ BAZĖ
Per praėjusius metus toliau buvo gerinamos bibliotekos darbuotojų darbo sąlygos, tvarkomos
kaimo filialų patalpos. Plikių bibliotekoje vietoje krosninio šildymo įrengtas elektrinis patalpų šildymas.
Iš lauko pusės apšiltintos Kvietinių filialo patalpos, pakeista visa šildymo sistema.
Po Vėžaičių kultūros centro pastato renovacijos į didesnes, jaukesnes ir šiltesnes patalpas
"sugrįžo" Vėžaičių biblioteka. Vartotojų patogumui už 35000 litų, kuriuos skyrė Klaipėdos rajono
savivaldybė, nupirktos naujos knygų lentynos, kompiuteriniai ir auditoriniai stalai, kėdės ir kiti specialūs
bibliotekiniai baldai.
Pasibaigus privačių patalpų nuomai ir nesuradus kitų, laikinai sustabdyta Venckų filialo veikla.
Dėl mažo vartotojų skaičiaus laikinai uždaryta ir Dituvos biblioteka.
10.1. Patalpų plotas
2012 m. rajono bibliotekų patalpų plotai kito nežymiai. 2012 m. Vėžaičių filialo patalpos buvo
renovuotos bei buvo įsigyti nauji bibliotekiniai baldai ir knygų lentynos, tai prisidėjo prie nežymaus
bendro ir naudingo ploto bei fondo lentynų metrų skaičiaus korekcijos. Bendras patalpų plotas – 3239
m2, naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 2470 m2. Viso fondo lentynų metrų skaičius – 6957
m. Atviro fondo lentynų metrų skaičius – 6033 m.
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11. FINANSAVIMAS
Pajamos ir finansavimas (tūkst. Lt ):
Gauta lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje

1657.6(Tūkst.
Lt.)

Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos

1629.2

Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą)

16.4

Specialūs grantai (lėšos gautos pilnam ar daliniam svarbių 0,8
projektų finansavimui)
Gautos pajamos (lėšos gautos bibliotekinių operacijų
metu)

11,2

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

1657.6 (Tūkst.
Lt.)

Darbo užmokesčiui

946.0

Komplektavimui (dokumentams įsigyti)

172.1

Automatizacijai: kompiuterinei programinei įrangai; jos
palaikymui ir kt.

0,0

Sklypams, pastatams, priestatams

0,0

Kitos išlaidos

539.5

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

172.1 (Tūkst.
Lt.)

Savivaldybės lėšos

37.8

Kultūros ministerijos

104.3

Parama

1

Kitos (vietoje pamestų, makulatūra ir kt.)

29
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IŠVADOS
Sėkmės:
Rajono bibliotekose daug dėmesio skiriama kultūrinei veiklai, informacijos technologijų
plėtrai. Įgyvendinant projektus, sėkmingai viešinama bibliotekos veikla, didėja populiarumas;
įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“ plėtėsi modernių paslaugų spektras, vykdyti
vartotojų, bibliotekinių specialistų mokymai. Viešojoje bibliotekoje ir 24 jos įstaigose vyko
intensyvūs bibliotekų vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymai įvairaus amžiaus
skaitytojams;
2012-aisiais dauguma bibliotekos darbuotojų kėlė savo kvalifikaciją: dalyvavo mokymuose,
seminaruose, kursuose ir kituose profesiniuose renginiuose;
viešojoje bibliotekoje, Vaikų literatūros skyriuje ir filialuose sėkmingai veikia LIBIS
posistemė;
2012 m. sistemingai pildoma bibliotekos interneto svetainė www.gargzdaivb.lt, socialinio
tinklalapio

Facebook

www.facebook.com/J.LankučioVB,

paskyros

www.facebook.com/vaiku.literaturos.skyrius,

kuriose

galima

rasti

daug

naudingos

informacijos, skelbiamos bibliotekos naujienos;
viešosios bibliotekos vartotojai sėkmingai naudojosi elektronine knygų rezervavimo ir knygų
užsakymo

nuotoline

sistema.

Jiems

sudarytos

sąlygos

nemokamai

naudotis

prenumeruojamomis elektroninėmis duomenų bazėmis – LITLEX, EBSCO, Oxford Referente
Online, Oxford Art Online, Oxford Music Online;
skatinant

miesto

ir

kaimo

filialų

bibliotekų

partnerystę

ir

bendradarbiavimą

su

bendruomenėmis, organizacijomis, įvairiomis įstaigomis, bibliotekose buvo organizuojami
įvairūs renginiai.
Sunkumai:
Nuolatinis knygų kainų didėjimas, nepakankamas finansavimas naujų knygų įsigijimui, fondų
pildymui ir atnaujinimui vis labiau mažina bibliotekos galimybes atnaujinti fondus naujomis
knygomis;
didele problema išlieka bibliotekininkų užsienio kalbų nemokėjimas;
siekiant užtikrinti elektroninių paslaugų patikimumą, būtina nuolat atnaujinti kompiuterinę ir
programinę įrangą, operatyviai taisyti gendančią techniką. Technologijų atnaujinimas ir
remontas reikalauja didelių finansinių išlaidų;
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projektų rengimas užima daug laiko ir atitraukia nuo kasdieninio profesinio bibliotekininko
darbo, be to, projektai ne visada būna sėkmingi: maža patirtis ir įdirbis tarptautinėje
projektinėje veikloje.
Grėsmės:
Šakinės literatūros stoka kaimų bibliotekų filialuose;
didėjant informacinių technologijų plėtrai, ryškėja vaikų, jaunimo ir senjorų pritraukimo į
bibliotekas problema;
kai kuriose kaimų filialų bibliotekose trūksta erdvės vystyti kokybišką bibliotekinę veiklą,
steigti kompiuterines skaityklas.
Galimybės:
Plėsti LIBIS diegimą viešosios bibliotekos filialuose, rekataloguoti filialų fondus ir sukurti
vieningą apskaitą, mokyti vartotojus naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu;
skatinti bendruomenės narių tobulėjimą dvasiškai, suteikti jiems komfortą ir vidinį
pasitenkinimą, atliekant kultūrines ir rekreacines funkcijas bibliotekose;
gerinti bibliotekų materialinę bazę;
plėsti informacinių paslaugų spektrą viešosios bibliotekos kaimų filialuose, 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, tęsti projekto „Bibliotekos pažangai“
įgyvendinimą;
dalyvauti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose ir mokyti vartotojus kompiuterinio
raštingumo;
ieškoti naujų finansavimo šaltinių;
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 filialų veiklos tekstinėmis ataskaitomis, metinę ataskaitą paruošė Metodinio skyriaus vedėja Laima Damulienė, vyr.
bibliotekininkė organizaciniam darbui Donata Liutikaitė.

Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2012 metų tekstinė veiklos ataskaita aptarta ir patvirtinta 2013 metų balandžio 26
dienos įvykusiame rajono bibliotekininkų metodiniame pasitarime.

Direktorius

Juozas Gutauskas
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