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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
2011 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 ţmonėms, iniciavo skaitymo skatinimo ir kitus literatūrinius renginius.
Rajono bibliotekos, 2011 m. vykdydamos projektą „Bibliotekos paţangai“, organizavo
įvairius renginius, konkursus, akcijas, susitikimus su įvairių sričių specialistais. Viešoji biblioteka ir
kaimo filialai Klaipėdos rajono kaimams ir gyvenvietėms tapo pagrindiniais prieigos prie interneto
plačiajai visuomenei tiekėjais ir informacijos centrais. Bibliotekų lankytojai, naudodami interneto
prieigos taškus:
tobulino darbo su kompiuteriais įgūdţius;
naudojosi informacijos šaltiniais internete bei duomenų bazėmis;
400 rajono gyventojų, kurie naudojasi bibliotekos teikiamomis paslaugomis,
buvo mokomi kompiuterinio raštingumo pagrindų, supaţindinami su interneto
teikiamomis galimybėmis;
dalyvavo

projekto

„Bibliotekos

paţangai“

organizuojamose

akcijose,

konkursuose, stebėjo tiesiogiai transliuojamus pokalbius su įvairių sričių
specialistais.
Klaipėdos rajono bibliotekose skaitė 10880 vartotojų, jiems išduoti 323003
dokumentai, iš viso rajono bibliotekose uţregistruoti 197448 lankytojai. Sulaukta 21719 lankytojų,
sutelkta 35 vartotojų daugiau nei 2010 m., o išduota 5505 fiz. vnt. dokumentų maţiau nei 2010 m.
Klaipėdos rajone gyvena 51642 gyventojai, 21% gyventojų yra bibliotekos vartotojai.
2011-aisiais buvo organizuojami įvairūs renginiai: knygų pristatymai, literatūriniaimuzikiniai vakarai, fotografijų, tapybos, tautodailės bei leidinių parodos, įvairios akcijos. 2011 m.
viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose organizuoti 796 renginiai, kuriuose apsilankė 22856
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 maţuosius skaitytojus, paauglius, jaunimą uţsiimti savo mėgstama veikla, realizuoti
savo pomėgius bei poreikius. Maţieji skaitytojai mielai lankosi ţaislotekoje: piešia, ţaidţia stalo
ţaidimus, ţiūri filmus, naudojasi interneto prieiga.
2011 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyriuje buvo vykdomas projektas „Knygų Lagaminas“ – Nacionalinės M. Maţvydo
bibliotekos iniciatyva Skaitymo skatinimo programos finansuojama akcija. 2011 metais „Knygų
Lagaminas“ keliavo po šias rajono bibliotekas: Kretingalės, Plikių, Girkalių, Slengių, Vėţaičių,
Lapių, Girininkų ir Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių.
Biblioteka aktyviai uţsiėmė savo veiklos viešinimu. 2011 metais vietinėje ir
respublikinėje spaudoje apie biblioteką, jos veiklą, darbuotojus buvo publikuotas 61 straipsnis (9
straipsniai publikuoti respublikinėje spaudoje, 14 straipsnių savaitraštyje „Klaipėdos rajono savaitė“ ir
38 straipsniai rajoniniame laikraštyje „Banga“). 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 paskyroje www.facebook.com/J.LankučioVB.
Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka dalyvavo X-tajame
Ţemaitijos regiono bibliotekininkų sąskrydyje, kuris 2011 metų birţelio mėnesį vyko Plungės raj.,
Plateliuose.
2011 m. sausio 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti
Klaipėdos rajono savivaldybės biudţetinės įstaigos Jono Lankučio viešosios bibliotekos nuostatai
(Priedas Nr. 1).
Metinėje ataskaitoje analizuojama visa bibliotekos veikla, prieinamumas, pateikiami
bibliotekos uţdaviniai, jų vykdymo seka, vartotojų aptarnavimas, fondo būklė, kraštotyrinė bei
metodinė veikla, bibliotekos 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, uţdarytų bei sujungtų filialų nebuvo.
2.3. Nestacionarus aptarnavimas
Išdavimo punktų nėra;
bibliobusų nėra;
knygnešių skaičius 230;
tolimesnėse gyvenvietėse ar vienkiemiuose įsikūrusiems, ypač pagyvenusiems ir
neįgaliesiems ţmonėms, knygas nuneša moksleiviai, patys bibliotekininkai. Tokių
vartotojų, kuriems knygos nešamos į namus, kiekviena biblioteka turi po 10-15.
Neįgalių ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas
Kiekviena rajono biblioteka siekė sudaryti kuo palankesnes sąlygas senyvo amţiaus ir
neįgaliesiems skaitytojams naudotis turimais spaudinių fondais. Dauguma kaimų filialų darbuotojų
neįgalius ir senyvo amţiaus 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 įvairių socialinių paslaugų.
Klaipėdos rajono bibliotekos palaiko glaudţius ryšius su Klaipėdos rajono savivaldybės
Socialinės paramos skyriumi bei seniūnijose esančiais socialiniais darbuotojais. Per metus bibliotekų
darbuotojai dalyvavo organizuojant įvairias išvykas, paramos akcijas, renginius. Kaimo filialų
darbuotojai aplanko savo mikrorajono neįgalius ir senyvo amţiaus 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 nuovaţa neįgaliesiems bibliotekos vartotojams.
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2.4. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB
2011 metų bibliotekos darbuotojų struktūra
Administracija
Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja
Vyriausiasis bibliotekininkas organizaciniam darbui
Vyriausiasis bibliotekinių procesų automatizavimo inţinierius
Vyriausiasis buhalteris
Vyresnysis buhalteris
Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyrius:
Skyriaus vedėja
2 vyresniosios bibliotekininkės
Skaitytojų aptarnavimo skyrius:
Skyriaus vedėja
3 vyresniosios bibliotekininkės
Vyresnioji bibliografė informacijai
Vyresnioji bibliografė kraštotyrai
Vaikų literatūros skyrius:
Skyriaus vedėja
3 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
Valytojas
Kaimo filialai:
24 bibliotekininkai
0,5 darbininko etato
2 kūrikai (sezoniniai)
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3. FONDO FORMAVIMAS
3.1. Fondo būklė
2011 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos fonde iš viso
buvo 270693 fiz. vnt. dokumentų 32931 pavadinimais:
Dokumentas

Fiz. vnt.

Knygos

248007

Serialiniai leidiniai

22190

Garsiniai dokumentai

108

Regimieji dokumentai

48

Vaizdiniai dokumentai

62

Kartografiniai dokumentai

10

Spausdintiniai natų dokumentai

210

Elektroniniai dokumentai

55

Kiti dokumentai

3

Viso

270693

Klaipėdos rajono viešosios bibliotekos fondą daugiausia sudaro kaimų filialų dokumentai.
Viešosios bibliotekos rajono filialų dokumentų fondai sudaro 69,1% bendro bibliotekos fondo, viešosios
bibliotekos dokumentai sudaro 24,1%, o Priekulės miesto bibliotekos fondas 6,8% bendro bibliotekos
fondo.
Fondo dydis

Groţinė
literatūra

Įvairių mokslo
šakų literatūra

Periodiniai
leidiniai

Fiz.vnt. Pavad.

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

270693 32931

161270

59,6

88282

32,6

21141

7,8

SVB

66237

32196

36327

54,8

26691

40,3

3219

4,9

PMF

18349

11510

10045

54,8

6994

38,1

1310

7,1

KFB

187107 12218

114898

61,4

55597

29,7

16612

8,9

RVB sistemoje
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Viešosios bibliotekos centralizuotoje sistemoje, lyginant su 2010 metais, fondas sumaţėjo 6935
fiz. vnt. Daugiausia nurašyta susidėvėjusių (7701 fiz. vnt.) bei praradusių aktualumą dokumentų (10158
fiz. vnt., iš kurių 7260 fiz. vnt. buvo periodiniai leidiniai). Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje
bibliotekos fondas sumaţėjo 110 fiz. vnt., kaimų filialuose – 4874 fiz. vnt., o Priekulės miesto filiale
fondas sumaţėjo 951 fiz. vnt.
Didţiąją dalį bibliotekos fondo sudaro groţinė literatūra, ji labiausiai skaitoma rajono vartotojų.
Gerokai maţiau yra įvairių mokslo šakų literatūros. Ši literatūra sudaro 32,6% visos centralizuotos
sistemos fondo. Įvairių mokslo šakų literatūra yra paklausi studijuojančių tarpe. Dėl lėšų trūkumo
naujausia ir reikalingiausia moksline šakine literatūra aprūpinama tik SVB.
3.2. Aprūpinimas dokumentais
Vienam rajono gyventojui tenka dokumentų:
RVB sistemoje

5,2 fiz. vnt.

SVB

3,9 fiz. vnt.

PMF

6 fiz. vnt.

KFB

6 fiz. vnt.

Vienam rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:
RVB sistemoje

0,22 fiz. vnt.

SVB

0,12 fiz. vnt.

PMF

0,28 fiz. vnt

KFB

0,27 fiz. vnt.

Vienam bibliotekos vartotojui tenka dokumentų:
RVB sistemoje

25 fiz. vnt.

SVB

20 fiz. vnt.

PMF

26,3 fiz. vnt.

KFB

27,3 fiz. vnt.
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3.3. Dokumentų gavimas
Gauta iš viso

Groţinė literatūra
(be periodikos)
Fiz. vnt.

Įvairių mokslo
šakų literatūra
(be periodikos)

Periodiniai
leidiniai

%

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

3526

30,3

1326

11,4

6782

58,3

876

715

35,6

535

26,7

756

37,7

865

489

424

49,0

157

18,2

284

32,8

8763

602

2375

27,1

646

7,4

5742

65,5

Fiz. vnt.

Pavad.

RVB sistemoje

11634

1090

SVB

2006

PMF
KFB

%

2011 metais gauta 11634 fiz. vnt. dokumentų (1090 naujų pavadinimų), iš jų inventorintų 4852
fiz. vnt. (1080 naujų pavadinimų) uţ 77300,02 Lt., periodinių leidinių – 6782 fiz. vnt., 73 pavadinimų
(59 ţurnalų pavadinimų ir 14 laikraščių pavadinimų) uţ 26784,35 Lt. Lyginant su 2010 m. gautų
egzempliorių skaičius padidėjo 1091 fiz. vnt.
Naujai gautų dokumentų procentas visame rajono fonde (su prenumeruota periodika) sudaro
4,3% (2010 m. – 4,08%, 2009 m. - 3,5%), viešosios bibliotekos – 3% (2010 m. – 2,8%, 2009 m. –
2,9%), Priekulės miesto filialo – 4,7% (2010 m. - 2,8%, 2009 m. – 2,7%), kaimų filialų – 4,7% (2010 m.
- 4,7% 2009 m. – 3,8%). 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 „Knygininkas“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklomis ir
pirko leidinius tiesiogiai iš leidėjų. 2011 m. buvo sudarytos naujos pirkimo pardavimo sutartys su UAB
„Eridanas“, UAB „Leidykla VAGA“. Biblioteka, atsirinkdama leidyklas, atkreipia dėmesį į leidinių
aktualumą, įsigijimo kainą, pristatymo operatyvumą. Iš šių leidyklų dokumentai buvo perkami iš
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos skirtų lėšų.
2011 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 51432,00 Lt,
16676,00 Lt daugiau nei 2010 metais. Uţ šias lėšas nupirkta 2612 fiz. vnt. spaudinių (453 naujais
pavadinimais). Iš UAB „Tyto alba“ nupirkta 198 fiz. vnt. uţ 3840,07 Lt, iš UAB „Jotema“ – 434 fiz.
vnt. uţ 7775,57 Lt, iš UAB „Alma littera“ – 461 fiz.vnt. uţ 10075,90 Lt, iš UAB „Versus aureus“ – 196
fiz. vnt. uţ 2989,58 Lt, iš UAB „Nieko rimto“ – 253 fiz. vnt. uţ 4997,65 Lt, iš Lietuvos rašytojų
sąjungos leidyklos – 201 fiz. vnt. uţ 2863,85 Lt, iš UAB „Baltų lankų“ leidyba – 139 fiz. vnt. uţ
2995,29 Lt, iš UAB „Knygininkas“ - 124 fiz. vnt. uţ 3112,43 Lt, iš UAB „Leidykla VAGA“ – 209
fiz.vnt. uţ 3802,23 Lt, iš UAB „Eridanas“ – 193 fiz.vnt. uţ 2666,94 Lt. Taip pat nupirkta leidinių iš
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Lietuvos nacionalinės Martyno Maţvydo bibliotekos, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro,
Klaipėdos universiteto leidyklos ir t. t. Be to, Jono Lankučio viešoji biblioteka gavo 2010 m.
uţprenumeruotas „Visuotinę lietuvių enciklopediją T. 18“ uţ 2698,92 Lt. 2011 m. iš UAB „Gargţdų
knygynas“ uţprenumeruoti šie leidiniai: „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ T. 19, 20, enciklopedijos
„Lietuva“ T. 3, kurie bus gauti 2012 m. Jų įsigijimui išleista 2890,92 Lt.
Iš savivaldybės lėšų nupirkta 28 fiz. vnt. spaudinių uţ 2715,27 Lt („Visuotinės lietuvių
enciklopedijos“ T. 18). Periodinių leidinių uţsakyta uţ 26784,35 Lt, iš kurių 26112,95 Lt yra Klaipėdos
rajono savivaldybės lėšos. 2011 m. Klaipėdos rajono savivaldybė buvo numačiusi skirti 50000 Lt
spaudinių prenumeratai, tačiau sumaţėjus rajono biudţetui, lėšų buvo skirta maţiau. Klaipėdos rajono
laikraštį „Banga“ 2012 metų dviem mėnesiams uţprenumeravo iš bibliotekos 2% lėšų – 671,40 Lt.
Paramos būdu gauta 219 fiz. vnt. dokumentų uţ 1488,30 Lt. 2011 metais daugiausia leidinių
dovanojo UAB „Baltų lankų“ leidyba. 2011 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka gavo dovanų iš
įvairių tiekėjų, iš viso 1652 fiz. vnt. uţ 18325,06 Lt. Daugiausiai knygų gauta iš Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerijos. Iš įvairių leidyklų ir kitų tiekėjų dovanų iš viso gauta 604 fiz. vnt. uţ 9299,99 Lt.
Nuolatinis rėmėjas ir partneris UAB „PRINT-IT“ knygų padovanojo 712 fiz. vnt. uţ 1851,00 Lt.
Bibliotekai taip pat knygas padovanojo: projektų „Nedelsk“, „Bibliotekos paţangai“ organizatoriai,
Skaitymo skatinimo programa, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Valstybinė
lietuvių kalbos komisija, Kvietinių kaimo bendruomenė, įvairūs kraštiečiai, knygų autoriai ir skaitytojai.
Klaipėdos Universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė Dr. Silvija Pocytė
padovanojo vertingų leidinių Agluonėnų bibliotekai.
Nemaţai dokumentų gauta iš skaitytojų vietoje pamestų ir trūkstamų dokumentų (301 fiz. vnt.
uţ 2345,72 Lt). 2011 m. uţ parduotą makulatūrą ir surinktus delspinigius nupirkta 40 fiz vnt. uţ 993,67
Lt.
Vienam rajono gyventojui tenka lėšų leidinių (be periodikos) įsigijimui:
2011 m. lėšos 1
gyventojui

2010 m. lėšos 1
gyventojui

2009 m. lėšos 1
gyventojui

2011 m. skirtos

Visos lėšos

1,5 Lt

1,6 Lt

1,3 Lt

77,3 Tūkst. Lt

Kultūros
ministerijos lėšos

1,00 Lt

0,72 Lt

0,81 Lt

51,4 Tūkst. Lt

Savivaldybės lėšos

0,05 Lt

0,02 Lt

0,01 Lt

2,7 Tūkst. Lt

Kitų šaltinių lėšos

0,45 Lt

0,86 Lt

0,51 Lt

23,2 Tūkst. Lt

lėšos
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3.4. Dokumentų nurašymas
2011 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje nurašyta 18569 fiz. vnt. dokumentų
ir 526 pavadinimų (2010 m. – 23534 fiz. vnt., 2009 m. – 30240 fiz. vnt.). Inventorizuotų dokumentų
nurašyta 11309 fiz. vnt., periodinių leidinių – 7260 fiz. vnt.
Savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje 2011 m. nurašyti 3116 fiz. vnt., 824
pavadinimais (2010 m. – 2478 fiz. vnt.). Iš jų 1251 fiz. vnt. buvo aktualumą praradę periodiniai leidiniai.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos Priekulės miesto filiale nurašyti 1816 fiz. vnt., 465
pavadinimų (2010 m. – 1302 fiz. vnt.). Iš jų 455 fiz. vnt. periodiniai leidiniai. Dėl didelio dubletiškumo
354 fiz. vnt. buvo atiduoti į SVB mainų fondą.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos kaimo filialuose nurašyti 13637 fiz. vnt. 1167 pavadinimu
– 6117 fiz. vnt. maţiau , negu 2010 m.
2011 m. daugiausia nurašyta praradusių aktualumą (10158 fiz. vnt., iš jų 7260 fiz vnt.
prenumeratos būdu gauti periodiniai leidiniai) ir susidėvėjusių dokumentų (7701 fiz. vnt.). Daug
dokumentų nurašyta Priekulės miesto, Drevernos, Veivirţėnų, Vėţaičių, Dovilų, Endriejavo, Judrėnų,
Girkalių kaimo filialuose. 2011 m. buvo atlikti fondų patikrinimai Priekulės miesto, Girkalių ir Kalotės
kaimo filialuose.

Nurašymo prieţastys

Fiz.vnt.

Susidėvėję dokumentai

%

7701

41,5

10158

54,7

Vartotojų prarasti dokumentai

246

1,3

Kitos prieţastys

464

2,5

7260

39,1

Praradę aktualumą dokumentai

Periodiniai leidiniai
Viso

25829

3.5. Fondo panaudojimas
2011

2010

2009

RVB

1,2

1,2

1

SVB

1,4

1,3

1,2
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PMF

1

1

0,9

KFB

1,1

1,2

1

3.6. Bibliotekos saugyklos fondas
Saugyklos fondo bendrosios apskaitos knygoje 2011 metų pabaigoje buvo 4662 fiz. vnt. 2011
m. iš saugyklos fondo buvo nurašyti 510 fiz. vnt., iš jų 31 fiz. vnt. perduoti į SVB knygų muziejaus
fondą. Išliekamąją vertę turintys dokumentai perţiūrimi ir perduodami į RVB fondus.
3.7. Savivaldybės Viešosios bibliotekos mainų fondas
2011 m. iš mainų fondo dokumentų nenurašyta, perduotų kitoms bibliotekoms dokumentų taip
pat nebuvo. 2011 metais iš Priekulės miesto filialo į mainų fondą perduota 365 fiz. vnt. dubletinių
leidinių uţ 86,27 Lt. 2011 m. pradţioje mainų fondą sudarė 1610 fiz. vnt., kurių vertė 1137,64 Lt.
3.8. Savivaldybės Viešosios bibliotekos atsarginis fondas
2011 m. atsarginį mainų fondą papildė 4 fiz. vnt. uţ 33,00 Lt. 2011 m. pradţioje šiame fonde
buvo 3339 fiz. vnt. uţ 540,79 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:
Gargţdų mieste ar rajone registruoti gyventojai, pateikę pasą ar kitą asmenį liudijantį
dokumentą, bei gyvenamosios vietos deklaracijos dokumentą;
Lietuvos gyventojai palikę uţstatą uţ pasiskolintas knygas;
skaitytojams į namus išduodama ne daugiau 7 spaudinių, ne ilgesniam kaip 30 dienų
laikotarpiui;
skaityklose, internetinėse skaityklose aptarnaujami visi rajono, Lietuvos ir uţsienio šalių
gyventojai;
vartotojams reikalingos knygos, kurių nėra viešosios bibliotekos fonduose, gaunamos iš
Lietuvos viešųjų bibliotekų bei iš kitų respublikos 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 2011 m. Klaipėdos rajone gyveno
51642 gyventojai, tai yra 483 gyventojais maţiau negu 2010 metais. 16708 gyveno Gargţdų mieste,
3068 – Priekulės miesto filialo aptarnaujamame mikrorajone. Kaimuose gyveno 31866 gyventojai, tai
yra 61,7 % visų rajone gyvenančių gyventojų. 2011 m. gyventojų sutelkimo rodiklis kito neţymiai.
Rajono bibliotekų vartotojų susitelkimas procentais
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas

21%
20%
23%
22%
24%
31%
22%
9,3%
14%
32%
27%
31%
15
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Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėţaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veivirţėnų filialas
Venckų filialas
Vėţaičių filialas
Ţadeikių filialas

21%
25%
30%
26%
19%
22,7%
29,7%
31%
22%
14%
33%
35%
19%
21%
15%
27,3%

Daugiausia vartotojų sutelkta Drevernos, Pėţaičių, Laipų, Tilvikų, Šalpėnų filialų
bibliotekose.

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:
Bibliotekos

Gyventojų skaičius

1 bibliotekai
rajone

1987

SVB

16708

PMF

3068

KFB

1328
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4.2. Vartotojų skaičius

Klaipėdos

rajono

bibliotekose

skaitytojų skaičius per metus išaugo 35. Jono
Lankučio

viešojoje

bibliotekoje

sutelkta

40

vartotojų, KFB 5 vartotojais daugiau nei 2010
metais, o Priekulės miesto filiale sutelkta 10
vartotojų maţiau nei 2010 m.
Analizuojant diagramą, atskleidţiančią
registruotų vartotojų skaičių Klaipėdos rajono bibliotekose, galime teigti, jog vartotojų skaičius
bibliotekose neţymiai didėja. Vieną iš didėjančio registruotų vartotojų rodiklio prieţasčių galime
įvardyti naujų informacinių technologijų populiarėjimą rajono gyventojų tarpe. Kita prieţastis –
pagerėjusi materialinė kaimo bibliotekų bazė: šiltos, renovuotos patalpos.
Skaitytojų sutelkimo didėjimo tendencijos nėra dėl keleto išlikusių problemų:
Didelė jaunimo ir darbingo amţiaus ţmonių emigracija į uţsienio šalis, kaimo vietovėse
sodybas įsigiję ţmonės nesinaudoja bibliotekos teikiamomis paslaugomis;
naujos, paklausios literatūros stoka kaimo filialuose;
vartotojai

skolininkai,

nėra

veiksmingos

sistemos,

padedančios

bibliotekininkui

susigrąţinti knygas iš uţmaršių skaitytojų.
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4.3. Apsilankymų skaičius
2011 m. vartotojai Klaipėdos rajono bibliotekose lankėsi 197448 kartus, vidutiniškai
kiekvienas lankytojas bibliotekoje lankėsi 18,1 kartą per metus. Lyginant su 2010 m., bendras
lankomumo rodiklis padidėjo 2,1 % arba 21719 apsilankymais.

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
Pėţaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas

18,1
17,5
17,4
18,5
14
21,4
22
7,8
14
28
20
11
21,5
22,7
19
21
15
13
20
12,4
27
36
23,4
18
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Tilvikų filialas
Veivirţėnų filialas
Venckų filialas
Vėţaičių filialas
Ţadeikių filialas

14
9,6
24
14,3
23,3

Išaugęs apsilankymų skaičius siejamas su naujų paslaugų plėtra bibliotekose. Labai svarbus
rajono bibliotekoms buvo projektas „Bibliotekos paţangai“, kurį įgyvendinant įsteigti viešieji interneto
prieigos taškai visuose rajono filialuose. Tai akivaizdţiai rodo interneto paslaugų populiarumą
bibliotekose. Didelį lankytojų skaičių lėmė sėkmingai įgyvendinti projektai, ilgalaikės skaitymo
skatinimo programos, organizuoti literatūriniai renginiai ir skelbtos akcijos.
Analizuojant kaimo filialų bibliotekų lankomumo rodiklius, matome, jog lankomumo rodiklis
padidėjo Drevernos, Endriejavo, Plikių, Slengių, Tilvikų, Venckų ir Ţadeikių filialų bibliotekose.
2011 m. rajono bibliotekose per 1 dieną vidutiniškai lankėsi 783 lankytojų, viešojoje
bibliotekoje per 1 dieną vidutiniškai lankėsi 186 lankytojai, Priekulės miesto biblioteka per 1 dieną
sulaukė 48 lankytojų. Vienoje kaimo bibliotekoje per dieną vidutiniškai lankėsi 21 skaitytojų.
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4.4. Dokumentų išduotis

Dokumentų išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose, palyginus su 2010 metais, sumaţėjo 5505
fiz. vnt., kaimo filialuose dokumentų išdavimas sumaţėjo 10332 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale
sumaţėjo 920 fiz. vnt. Viešojoje bibliotekoje skaitytojams išduota 5747 fiz. vnt. daugiau dokumentų
negu 2010 metais.
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)

Fiz. Vnt.
RVB
SVB

190503
52915

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

%

RVB

132500

41

SVB

37306

42

PMF

8366

48

KFB

86828

41

%
59
58

PMF

9372

52

KFB

128216

59
Vidutiniškai

per

dieną

rajono

bibliotekose

išduodama 1033 fiz. vnt. dokumentų, viešojoje bibliotekoje – 289 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale – 70
fiz. vnt., kaimų filialuose – 853 fiz. vnt., viename kaimo filiale – 35 fiz. vnt.

20

2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Grožinės, šakinės literatūros leidinių išduotis:
Groţinė literatūra

Šakinė literatūra

2011 metai

RVB
126869

SVB
40951

PMF
5458

KFB
80460

RVB
196134

SVB
49270

PMF
12280

KFB
134584

2010 metai

118012

41431

5226

71355

210496

43043

13432

154021

Skirtumas

+8857

-480

+232

+9105

-14362

+6227

-1152

-19437

2011 metais rajono bibliotekos skaitytojų tarpe populiaresnė buvo šakinė literatūra, jos
išduota 196134 fiz. vnt., šakinės literatūros išduotis rajono viešosiose bibliotekose sudaro 60,7 %.
Šakinės literatūros populiarumą įtakoja periodinių leidinių skaitymas, kurie skirstomi mokslo šakomis
pagal bendrą išduotį kartu su kitais dokumentais. Groţinės literatūros išduota 126869 fiz. vnt. ir tai
sudaro 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.dokume
ntai
RVB
188

2010 m.

191009

29185

12017

149807

137398

55197

6640

75561

101

Skirtumas

-15304

+5443

-1265

-19482

+9712

+210

+346

+9158

+87

Periodinių leidinių skaitymas vartotojų tarpe sumaţėjo todėl, kad dėl lėšų trūkumo jų buvo
uţsakyta maţiau. Periodionių leidinių išduotis sudaro 54,5 % (173705 fiz. vnt.). knygų išduotis
padidėjo, išduota 45,5 % (147110 fiz. vnt.), knygų išduotis skaitytojams išaugo tiek SVB, PMF IR KFB,
jų išduota 9712 fiz. vnt. daugiau nei 2010 m.

4.5. Skaitomumas
Vidutiniškai 1 rajono vartotojas per metus perskaitė 30 dokumentų. Vidutiniškai 1
savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojas perskaitė – 27 dokumentus. Priekulės miesto filialo
vartotojas perskaitė 25,4 dokumentus, kaimo filialo vartotojas perskaitė – 31,3 dokumentus. Didţiausias
skaitomumas buvo šiuose filialuose: Agluonėnų, Daukšaičių, Dovilų, Girkalių, Judrėnų, Lapių, Plikių,
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Šalpėnų, Tilvikų, Venckų, Veţaičių ir Ţadeikių. Vidutiniškas perskaitytų spaudinių skaičius, tenkantis
vienam vartotojui, pateiktas lentelėje:
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
Pėţaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veivirţėnų filialas
Venckų filialas
Vėţaičių filialas
Ţadeikių filialas

30
27
25,4
31,3
33,1
36
32,2
20,7
32,2
27,7
24
22,5
43,4
27,7
36
28,4
28,5
26
31,4
29,4
37,7
28,7
46,1
33
19
40,1
40,4
37,4

4.6. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
Klaipėdos rajono bibliotekose yra 368 vartotojams skirtos darbo vietos, Savivaldybės viešojoje
išliko 92 vartotojams skirtos darbo vietos, Priekulės miesto filiale išliko 19 darbo vietų, kaimo filialuose
-257.
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4.7. Techninis aprūpinimas, internetas
Iš viso
2011 m.

Vartotojams

2010 m.

2009 m.

Iš viso

Internetas

Darbuotojams
Iš viso Internetas

Kopijavimo
aparatai

RVB
SVB

194
58

191
58

185
58

135
25

115
25

59
33

59
33

31
4

PMF
KFB

7
129

7
126

7
120

5
105

5
86

2
24

2
24

2
25

2011 metais visos rajono bibliotekos kompiuterizuotos, viso kompiuterizuotų vietų 194, iš jų
vartotojams skirtos 135 darbo vietos, o darbuotojams – 59. 2011 m. Endriejavo filialui Endriejavo
bendruomenė perdavė tris (VIPT) kompiuterizuotas darbo vietas vartotojams.
Pagal projekto „Bibliotekos paţangai“ vartotojų registracijos ir statistikos sistemos (VRSS)
duomenis:
Unikalių viešosios interneto prieigos vartotojų skaičius iki 2011 m. gruodţio 31d. – 4474
vartotojai, Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje - 858 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje – 459
vartotojai, Priekulės miesto filiale – 478 vartotojai, kaimų filialuose – 2679 vartotojai;
per 2011 m. – naujai uţregistruoti 1674 unikalūs viešosios interneto prieigos vartotojai. Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje uţregistruoti 226 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje – 168
vartotojai, Priekulės miesto filiale – 97 vartotojai, kaimų filialuose naujai uţregistruoti 1183
vartotojai;
internetu rajono bibliotekų vartotojai naudojosi 56109 val., iš jų: viešojoje bibliotekoje
internetu naudotasi 10778 val., Vaikų literatūros skyriuje – 3861 val. Priekulės miesto filiale –
5456 val., kaimų filialuose – 36014 val;
interneto seansų skaičius rajono bibliotekose - 56007, viešojoje bibliotekoje – 11133,
Priekulės miesto filiale – 6100, kaimų filialuose – 38774.

4.8. Vartotojų orientavimas ir mokymas
Svarbi bibliotekinio darbo dalis – vartotojų mokymai. 2011 m. bibliotekininkių vedamų kursų,
mokymų, konkursų, skelbiamų akcijų dėka vartotojai galėjo nuolat tobulinti darbo su kompiuteriu
įgūdţius. Vykdant projektą „Bibliotekos paţangai“, rajono bibliotekose organizuoti kompiuterinio
raštingumo kursai bibliotekų vartotojams, kurių metu apmokyta 340 rajono ţmonių. Projekto metu Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje buvo tęsiami kompiuterinio raštingumo kursai senjorams. Vartotojai buvo
mokomi naudotis kompiuteriais, rasti reikalingą informaciją internete, naudotis elektronine bankininkyste,
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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 uţsakymą per bibliotekos interneto svetainę,
atlikti informacijos paiešką elektroniniuose dokumentuose bei prenumeruojamose duomenų bazėse.
Kompiuterinio raštingumo kursus 2011 m. išklausė 20 senjorų.
Bibliotekoje 2011 metais taip pat buvo vykdomas ES struktūrinių fondų finansuojamas
projektas „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“. Vykusių mokymų metu vartotojai įgijo tų ţinių ir
gebėjimų, kurių įgyja kiekvienas Europos gyventojas, pradedantis naudotis kompiuteriu ir internetu.
Projekto dėka rajono bibliotekose buvo apmokyti 255 vartotojai, daugiausia vartotojų apmokyta
Slengiuose (45), Priekulės miesto filiale (18), Plikiuose (16), Ţadeikiuose (16), Drevernoje (16). Net 109
ţmones apmokė Metodinio skyriaus vedėja.
Rajono bibliotekose nuolat organizuojamos ekskursijos po biblioteką, kurių tikslas –
supaţindinti 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 2011 m. 5754 valandas bibliotekų vartotojai buvo mokomi naudotis kompiuterine
įranga, bibliotekos teikiamomis paslaugomis, paieškos internete galimybėmis, iš jų: viešojoje
bibliotekoje – 720 val., Priekulės miesto filiale – 297 val., kaimų filialuose – 4737 val.
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5. PRIEIGA IR SĄLYGOS
5.1. Darbo dienos ir valandos
Jono Lankučio viešoji biblioteka vartotojus aptarnauja: darbo dienomis nuo 8.00 – 19.00 val.,
šeštadieniais nuo 9.00 – 15.00 val., poilsio diena - sekmadienis. Viešojoje bibliotekoje skaitytojų
aptarnavimo skyriaus darbuotojai dirba pagal sudarytą, kiekvieną mėnesį patvirtintą, slenkantį darbo
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.
17 kaimų filialų dirba 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. 5 kaimų
bibliotekos dirba 30 val. per savaitę, nuo 11.30 iki 18.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 iki 15.00 val.,
poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis. 2 kaimų bibliotekos dirba 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 2011 m. skaitytojus aptarnavo 304 dienas per
metus, kaimų filialuose skaitytojai buvo aptarnaujami 253 dienas per metus.
5.2. TBA
2011 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir kaimo filialų vartotojai nesinaudojo
tarpbibliotekinio skolinimosi paslaugomis šalies viduje.

5.3. Renginiai
Biblioteka

Renginių
skaičius

Ţodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius

RVB

796

421

375

22856

SVB

141

52

89

10671

PMF

36

21

15

367

KFB

619

348

271

11818
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Projekto „Bibliotekos pažangai“ akcijos ir konkursai
Rajono bibliotekos dalyvavo projekto „Bibliotekos paţangos“ vykdytose akcijose, kurių
metu bibliotekoje susirinkę skaitytojai tiesioginės transliacijos metu dalyvavo įvairiose akcijose,
iniciatyvose ir konkursuose.
Konkurse „Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai“ buvo skatinama įamţinti įvairių
Lietuvos kraštų vertybes – architektūros ir gamtos kampelius, istorines asmenybes, krašto legendas,
unikalius paveldo atributus ir kt. Konkursas parodė, kad tradicijas ir paveldą galima sėkmingai sujungti
su šiuolaikinėmis technologijomis – Lietuvos kraštų „perliukai“ įamţinti įvairaus formato
skaitmeniniuose kūriniuose: vaizdo filmuose, garso įrašuose, nuotraukose.
Akcijos „Kuriame naujovišką biblioteką“ metu, projekto „Bibliotekos paţangai“ ir
Lietuvos bibliotekininkų draugijos iniciatyva daugiau nei 100 šalies bibliotekų vyko gyventojų ir
specialistų diskusijos apie idealią netolimos ateities biblioteką. Bibliotekininkai kartu su lankytojais
rengė modernios bibliotekos vizijas.
„Savanoris bibliotekoje“ akcijos metu piliečiai buvo
kviečiami prisijungti prie Savanorystės maratono, bibliotekos skatino
aktyvius gyventojus savanoriauti savo bibliotekose ir tokiu būdu padėti
bibliotekininkams kasdienėje veikloje – nuo renginių organizavimo iki
pagalbos apmokant gyventojus kompiuterinio raštingumo.
Vyko pirmasis projekto „Bibliotekos paţangai“ inicijuotos akcijos „Internetas pataria“
etapas. Jo metu bibliotekų lankytojai galėjo stebėti penkias internetines transliacijas. Pirmosios
transliacijos „Rudens gėrybės“ metu specialistai aptarė maistingiausius ir originaliausius grybų, uogų,
vaisių ir darţovių konservavimo būdus ir pasidalino gardţiausiais rudens gėrybių ruošimo ţiemai
receptais. „E-kademijos savaitės“ metu įvyko dvi transliacijos skirtos elektroninėms paslaugoms. Jų
metu viešųjų bibliotekų lankytojams buvo pristatytos šalyje teikiamos e. paslaugos ir jų nauda, buvo
mokoma naudotis elektroninėmis paslaugomis. Dviejų transliacijų „Sveikatos paslaptys“ metu
specialistai pravėrė natūralios medicinos lobynus, supaţindino su vaistaţolėmis ir jų poveikiu, sveikos
mitybos principais, patarė, kaip gydyti įvairias ligas, įveikti peršalimą.
Akcijoje „Biblioteka ir partneriai“ dalyvaujančios bibliotekos buvo skatinamos kuo
aktyviau atstovauti savo organizacijoms, ieškoti paramos, megzti partnerystę su įvairiomis
institucijomis, bendradarbiauti su bendruomenėmis, informuoti visuomenę apie teikiamas paslaugas ir
naudą. Interaktyvus ţemėlapis ne tik suteikia galimybę pasidalinti patirtimi, bet ir pasisemti minčių iš
kitose bibliotekose organizuojamų veiklų.
Projektas „Bibliotekos paţangai“ įgyvendino kampaniją „Saugus ir draugiškas
internetas bibliotekose". Kampanija, paremta praktiniais atsargaus elgesio patarimais, buvo skirta
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trims svarbioms tikslinėms grupėms - tėvams, moksleiviams ir pradedantiesiems vartotojams. Šioms
grupėms buvo parengti mokomieji leidiniai, prezentacijos mokymo renginiams, renginių planai bei
video reportaţai.
Viktorinos „Protų kovos“ metu vaikai ir paaugliai buvo
kviečiami susimąstyti apie saugumą internete. Specialios vaikams gerai
paţįstamo Gustavo vedamos laidos paaiškino, kokie pavojai jame slypi
ir kaip jų išvengti. Susibūrę į komandas, dalyviai trejuose etapuose
turėjo atsakinėti į įvairiausius klausimus apie Saugaus interneto dieną,
Lietuvos Nepriklausomybės įvykius ir ţmones bei gimtąją kalbą.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos renginiai ir parodos
2011 m. viešojoje bibliotekoje vyko įvairaus pobūdţio ir ţanro renginių: knygų
pristatymai, literatūriniai-muzikiniai vakarai, seminarai, skelbtos akcijos, fotografijų, tapybos bei
leidinių parodos.
Parengtos parodos
Iš surengtų parodų buvo populiari ir daug lankytojų sulaukė grafikos darbų paroda „Po
plunksnos ţenklu“. Parodos autorės – grafikės iš Palangos Graţina Oškinytė, Graţina Eimanavičiūtė bei
Miglė Jonaitienė.
Gargţdiškė Birutė Stasaitienė Velykų proga
bibliotekos skaityklą papuošė velykiniais margučiais.
Bibliotekos

skaitykloje

didelio

susidomėjimo sulaukė rengiamos fotografijų parodos.
Vasarą

skaityklą

bibliotekininkės

puošė

Editos

bibliotekos

Šukytės

vyriausiosios

fotografijų

paroda

„Akimirkos“. Lapkričio mėnesį buvo pristatyta Tauragės
rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktoriaus Sigito Kancevyčiaus fotografijų
paroda „Homo legens“. Fotografija pradėjęs domėtis dar šeštoje klasėje, Sigitas Kancevyčius dabar jau
yra surengęs virš 20 parodų. Savo darbus parodyti uţsienyje jam padėjo Meno kūrėjo statusas, gautas
2005 m. S. Kancevyčius priklauso Tauragės fotografų klubui „Fotojūra“ ir Lietuvos fotomeninkų
sąjungos Klaipėdos skyriui.
Fotografijų parodoje „Homo legens“ pagautos skaitančio
ţmogaus susikaupimo akimirkos. „Homo legens“, išvertus iš lotynų
kalbos reiškia „Skaitantis ţmogus“, tad nenuostabu, kad fotografijose
profesionaliu rakursu paţvelgta į skaitytoją, pabandyta atskleisti
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ţmogaus ir knygos bendravimo paslapties virptelėjimus, be kurių mūsų būtis netektų ţavesio.
Abonemente ir skaitykloje buvo parengtos ir spaudinių parodos, kaip „Karjeros
galimybės“, „Teisė besikeičiančioje visuomenėje“, „Gargţdai – vakar, šiandien ir rytoj“, M. Valančiui
skirta paroda „Didysis Lietuvių tautos švietėjas“, V. Mačerniui skirta paroda „Gyvenimas – tai
geidţiamas apsigavimas“, „Rembranto gyvenimas ir kūryba“ ir kt.

Organizuoti renginiai
Sausį priekuliškė, Klaipėdos krašto visuomenės veikėja,
mokytoja, kraštotyrininkė, rašytoja, Gargţdų miesto garbės pilietė
Edita Barauskienė pristatė romaną „Amţinasis keleivis Abraomas iš
Kulvos“. Uţ šį romaną autorei paskirta Amerikos lietuvių tautinės
sąjungos Lietuvos tūkstantmečio jubiliejaus minėjimo premija.
Vasario

mėnesį

buvo

pristatyta kompaktinė plokštelė „Ak, buvo visko...“, dedikuota rašytojai
Ievai Simonaitytei. Literatūrinę-muzikinę interpretaciją atliko aktorė
Virginija Kochanskytė. V.Kochanskytės ir kompozitoriaus, Lietuvos
nacionalinės premijos laureato Vidmanto Bartulio parengta literatūros ir
muzikos interpretacija „Ak, buvo visko...“ kvietė atsigręţti ir naujai atrasti
nepelnytai pamirštą literatūros klasikę, Klaipėdos krašto rašytoją I. Simonaitytę. Kompaktinėje
plokštelėje skamba ir pačios rašytojos balsas.
Gargţdiškė

chemikė

ir

biologė

Regina

Balsevičienė pristatė knygą „Gyvenu be vaistų“. Autorė
pasidalino patirtimi kaip eiti sveikos gyvensenos keliu,
nešykštėjo naudingų patarimų ką daryti, kad būtume
sveikesni, nedingtų noras gyventi su dideliu dţiaugsmu.
Ţinomas

sporto

komentatorius, kilęs iš Gargţdų,
Robertas Petrauskas pristatė savo knygos „Trečiojo Reicho triumfas. Antrasis
pasaulinis karas Europoje“ pirmąjį tomą. Knygoje sukaupti ir apibendrinti
duomenys iš naujausių istorinių šaltinių. Susirinkusiųjų auditorija, kurioje
dominavo jaunimas, dėkojo uţ knygos informatyvumą, pateikė autoriui
daugybę klausimų.
Poezijos gerbėjams buvo pristatyta gargţdiškės poetės Aidos Surblytės-Vyšniauskienės
knyga „Prie Minijos vingio“. Nuoširdumu dvelkiančią popietę vedė šilutiškė Vydūno gimnazijos
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mokytoja Aurelija Ţymantienė. Susirinkę poetinio ţodţio mylėtojai diskutavo, sveikino, buvo ir
draugiškos kritikos, pastabų, patarimų. Pabaigoje buvo išreikšta viltis sulaukti dar geresnės autorės
knygos.
Muzikinę-literatūrinę programą „Atplėštų laiškų melodijos“ pagal Justino Marcinkevičiaus
ir Henriko Radausko eiles atliko Kauno dramos teatro aktorius Henrikas Savickis. Renginio metu
aktorius grojo gitara ir dainavo savo autorines dainas.
Pirmąjį vasaros savaitgalį, birţelio 3-4 dienomis,
Plateliuose aidėjo bibliotekininkų pergalės šūksniai, draugiškas
juokas bei pašnekesiai. Kaimo turizmo sodyboje „Svirnelis“,
kuris įsikūręs vaizdingoje vietoje šalia Platelių eţero, įvyko
jubiliejinis, X-sis Ţemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydis,
kurį organizavo Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Iš
viso dalyvavo net 17 komandų, tarp jų buvo dvi komandos, atvykusios net iš kaimyninės Latvijos.
Sąskrydţio tikslas buvo ne tik vienyti bibliotekininkus profesinei veiklai ir draugystei,
skatinti aktyvesnį dalyvavimą, bendradarbiavimą, bet ir populiarinti Ţemaitijos ir Pajūrio regiono
turizmo galimybes bei gamtines vertybes.
Tradiciniai

vasaros

skaitymai,

kuriuos

organizuoja

biblioteka kartu su rajono literatų klubu „Potekstė“ vyko Agluonėnų
etnografinėje sodyboje. Dalyvavo literatai iš Klaipėdos ir Palangos
miestų, Rietavo, Skuodo rajonų.
Vasarą vyko tarptautinio jaunųjų menininkų seminaro
„Gintarinė svetainė“ koncertas. Dalyvavo jaunieji smuikininkai, pianistai, violončelininkai – tarptautinių
ir nacionalinių konkursų laureatai ir diplomantai.
Liepos mėnesį startavo naujas „Bibliotekos paţangai“ konkursas
„Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai“, kurio metu J. Lankučio viešoji
biblioteka kartu su Gargţdų bendruomenės atstovais
kūrė skaitmeninius pasakojimus apie Gargţdų kraštą
garsinančius įţymius ţmones, lankytinas vietas bei
legendas. Projekto metu skaitmeninio turinio kūrimo
specialistai Romas Jurgaitis (foto) ir Linas
Gruţinskas (video) pravedė apmokymus, skirtus kuriamo skaitmeninio
turinio

kokybės

gerinimui,

suteikė

naudingas

konsultacijas

apie

fotografavimą bei filmavimą. Komandoje dalyvaujančiai bibliotekai buvo
skiriama

skaitmeninio

turinio

kūrimo

įranga,

kuria

naudosis

ir
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bendruomenės nariai (fotoaparatas, skaitmeninė kamera ir jų priedai). Skaitmeniniai bendruomenių
pasakojimai buvo talpinami interneto svetainės http://www.grazitumano.lt/ interaktyviame ţemėlapyje,
o po to dalyvavo informatyviausio ir geriausiai ţemėlapio galimybes išnaudojančio pasakojimo
konkurse. Projekto metu bibliotekos atstovai kartu su Gargţdų miesto bendruomenės atstovais sukūrė
filmuką „Mes mylim Gargţdus“.
Talentingo poeto Vytauto Mačernio magiškasis
pasaulis buvo atskleistas puikaus aktoriaus Petro Venclovos
lūpomis. Poetinėje programoje „Gyvenimas – tai geidţiamas
apsigavimas“ aktorius jautriai perteikė poeto kūrybą, keliančią
egzistencinius klausimus, ieškančią atsakymų, pulsuojančią
nerimu, tragizmu, bet tuo pačiu

ir pilną viltingo tikėjimo.

Susirinkusieji po atliktos programos dar ilgai neskubėjo skirstytis.
„Bobų vasara – paskutinis dţiaugsmas vasarėlės“ – taip buvo pavadintas gargţdiškės
Snieguolės Liucijos Ţukauskienės poezijos, grafikos bei asmeninių skrybėlaičių ir rankinių kolekcijos
pristatymas. Į netradicinį vakarą moterys atėjo pasipuošusios skrybėlaitėmis. Renginio dalyvės
nostalgiškai klausėsi nostalgiškų S. Ţukauskienės eilėraščių, kuriuos skaitė bibliotekos darbuotojos,
domėjosi, kokia tapybos technika autorei labiausiai prie širdies. Ir, ţinoma, neišvengė dar vienos vakaro
temos – kaip būti elegantiška, patrauklia, įdomia moterimi – tokia, kokia yra Snieguolė Ţukauskienė.

Bibliotekoje buvo pagerbtas literatūros ţinovas, literatas,
politinis kalinys, Gargţdų miesto garbės pilietis Jonas Kudţma. Jam būtų
sukakę 95-eri. Prisiminimų vakaras buvo skirtas dviejų šviesuolių
gyvenimui – Jonui Kudţmai ir jo dukrai poetei Daliai, kurios asmenyje
išsipildė jo viltys. Kalbėtojų buvo prisimintos šios šeimos šaknys, gilų
pėdsaką palikusios daugelio atmintyje. Prisiminimų vakarą „Dviejų širdţių
daina“ pagyvino skaitovų iš „Minijos“ vidurinės mokyklos D. Kudţmaitės
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eilėraščio „Vaikeli, renkis į kelionę“ inscenizacija ir perskaityta ištrauka iš J. Kudţmos apysakos „Tu ne
lapas, vėjo pūstas“ bei akordeonistų atliekama muzika.
Gargţdiškiai turėjo progą turiningai praleisti popietę bibliotekoje,
kur aktorė Rita Juodelienė pristatė poeto, dramaturgo, reţisieriaus ir aktoriaus
Arvydo Ambraso rinktinę „Ţeme, nepalik mūsų: poezija, dramos, prisiminimai“.
Aktorė yra viena šios knygos sudarytojų. R. Juodelienė nustebino renginio
dalyvius suteikdama jiems galimybę tiesiogiai, teletilto dėka pabendrauti su A.
Ambraso mama Undine Nasvytyte.
Spalio mėnesį vyko knygos „Vakarų Lietuvos partizanų sritis.
Rezistencijos atlaso“ pristatymas. Renginio metu buvo galima pamatyti LGGRTC skelbiamo
Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų uţ laisvę ir netekčių istorija“ vaikų piešinius bei išvysti
filmą „Partizaninis karas Lietuvoje 1944-1953 m.“. Renginyje dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimų centro darbuotojai: Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų
programų skyriaus vedėja Edita Jankauskienė, Memorialinio departamento Atminimo programų
skyriaus vyriausioji programų specialistė Rūta Trimonienė ir Leidybos skyriaus vyriausioji vadybininkė
Rima Alejūnienė. Renginį vedė Priekulės Laivės kovų ir tremties istorijos muziejaus direktorė Sabina
Vinciūnienė, kuri dţiaugėsi, jog šios knygos išleidimas teikia viltį, jog šie ţmonės niekada nebus
pamiršti. Įpusėjus vakarui buvo galima išgirsti Gargţdų buvusių politinių kalinių ir tremtinių mišrų
chorą „Atminties aidai“, kuris savo dainomis, menančiomis praeities skausmą, sugraudino ne vieną
renginio dalyvį.
Gruodţio mėnesį gargţdiškiai buvo supaţindinti su dar viena talentinga kraštiete.
Bibliotekoje vyko gargţdiškės Giedrės Bruţienės knygos „Ilja. Paliesti Dievą“ pristatymas. Autorė
knygoje paliečia daugelį temų: farmacijos mokslą, meilę, ţoleles,
gamtos stebuklą, sudėtingus tarpusavio santykius. Pasakojimas ypač
gyvas, nes paįvairintas šmaikščiais dialogais, sąmoju, vaizdingu
aprašymu bei senolių kalbos „perliukais“. Renginio metu dalyviai ne
tik galėjo pasiklausyti Gargţdų kultūros centro ansamblio „Minija“
dainų, bet ir paskanauti nuostabiai kvepiančios ţolelių arbatos.
Kalėdų proga skaityklą papuošė jau visiems
gerai

paţįstamų

Birutės

Dambrauskienės

ir

Birutės

Stasaitienės darbai. B. Dambrauskienės ţaisminga, spalvota,
originali Temari darbų paroda kartu su B. Stasaitienės
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šventinių atvirukų paroda „Švenčių laukimas, nutūpęs ant lapo“, dţiugino ne vieno skaitytojo akį.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialų renginiai ir parodos
Bibliotekos renginiai – ne tik bibliotekos ir knygos reklama. Jų dėka biblioteka tampa
kultūros ţidiniu, kuriame renkasi dvasinio bendravimo dţiaugsmo ieškantys ţmonės. 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.
Vaizdiniai renginiai labai svarbūs ir aktualūs, tai prieinamiausia ir maţiausiai kainuojanti
biblioteką ir skaitymą populiarinanti priemonė. 2011 m. rajono bibliotekose veikė spaudinių, įvairaus
meno parodos, vyko jų pristatymai, aptarimai. Buvo organizuojami renginiai skirti ţymių rašytojų
jubiliejams paminėti: J. Marcinkevičiui – 65, A. Venclovai – 105, B. Sruogai – 115, M. Valančiui – 210,
G. Petkevičaitei–Bitei – 150, V. Mačerniui – 90, R. Skučaitei – 80, A. Čekuoliui – 80, J. Basanavčiui –
160, G. Dauguvietytei – 58, J. Grušui – 110, A. Kristi – 120 ir kt.
2011 m. buvo rengiami vaizdiniai ir ţodiniai renginiai, skirti: Laisvės gynėjų dienai,
Didţiųjų netekčių dienai, Šv. Agotos duonos dienai, Šv. Valentino dienai, Lietuvos valstybės atkūrimo
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 ţmonių dienai, Tarptautinei mokytojų dienai,
Tarptautinei neįgaliųjų ţmonių dienai ir t.t.
Judrėnų bibliotekoje buvo surengtas piešinių konkursas
vaikams „Velykų stebuklas“. Piešinių konkurse dalyvavo dešimt vaikų.
Graţiausi piešiniai buvo atrinkti ir sudėti į parodų lentynėlę, kuriuos galėjo
apţiūrėti bibliotekos lankytojai.
Kvietinių ir Dauparų filialų bibliotekose buvo pristatoma
literatūrinė kompozicija pagal J. Erlicko kūrybą „Nuo manęs čia niekas
nepriklauso..“,

kurią

atliko

Klaipėdos

universiteto Lietuvių filologijos ir reţisūros
3 kurso studentės. Šiuo renginiu bibliotekos
paminėjo spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.
Lapių bibliotekoje vyko parodos „Lankstiniai iš popieriaus“
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pristatymas. Šių darbelių autoriai Lapių pagrindinės mokyklos globos grupės auklėtojos J. Urbonienė, R.
Grišanovienė bei auklėtiniai.
VB

Priekulės

miesto

filiale

fotoţurnalisto Albino Stubros fotografijos

veikė

šviesaus

atminimo

darbų paroda „Akimirkų

platumos“. Visi buvo kviečiami pasigroţėti, prisiminti jau prabėgusius
įvykius, pamatyti gerai paţįstamus veidus, o galbūt ir save.
Priekulės filiale vyko edukacinis uţsiėmimas tema „Rudenio
lapų variacijos“ iš ciklo „Pavakarojimai“. Dailės ir technologijų mokytoja
Vida Būdvytienė mokino susirinkusius iš lapų daryti gėles. Ir prisuko
privyniojo

graţiausių

roţių

berniukai

ir

mergaitės, mamytės ir močiutės.
Slengių bibliotekoje buvo galima gerėtis nuostabiomis
parodomis, kurios buvo eksponuojamos bibliotekoje. Visi pasidţiaugė
parodos

autorių,

Lauros

ir

Andriaus

Simanauskienės

Sasnausko, dirbiniais. Slengių bibliotekininkė paruošė spaudinių
parodą.
Dovilų,

Kalotės,

Lapių,

Kvietinių,

Priekulės,

Daukšaičių, Ţadeikių ir kitose bibliotekose buvo parengtos
parodos Justinui Marcinkevičiui ir Vytautui Mačerniui atminti.
Šv.
dienai

skirtus

Venckų

renginius

ir

bibliotekininkės.
pasakojimai

Agotos

–

duonos

organizavo

Kalotės

filialų

Dainos,

mįslės,

buvo

skirti

mūsų

maitintojai – duonelei. Renginio dalyviai pasidalijo po gabalėlį šventintos duonelės, kad ji saugotu mūsų
namus nuo viso pikto.
2011 metais Slengių filialo darbuotoja organizavo daug paţintinių išvykų, kurių metu
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aplankė Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos ţymias vietas. Pravedė įvariausių renginių, popiečių, skaitymo
valandėlių, parengė nemaţai spaudinių parodų.
Rajono bibliotekose jau tapo
tradicija organizuoti renginius aktyviausiems
ir geriausiems skaitytojams ir bibliotekos
remėjams.

Renginių

metu

dėkojama

skaitytojams uţ jų neišsenkantį norą skaityti,
remėjams – uţ pagalbą. Daugiausiai per metus knygų perskaitę bibliotekos
lankytojai apdovanojami simboliškomis dovanėlėmis.
Girininkų filialo biblioteka organizavo jau tradicine tapusia
išvyką dviračiais po nykstančius kaimus. 2011 m. buvo aplankytas
Rusinų kaimas, kuriame susipaţinta su to kaimo papročiais ir
tradicijomis.
Kretingalėje apsilankė Nacionalinio kraujo centro, esančio Vilniuje, darbuotojos, kurios
pasakojo ir pateikė filmuotą medţiagą apie kraujo ir organų donorystės svarbą. Bibliotekos renginio
dalyviai uţpildė savanorio donorystės anketas.
Endriejavo bibliotekoje vyko graţus ir didelis
renginys, skirtas Pasaulinei poezijos dienai „Poezija virto
dainomis“. Renginio metu susirinkusieji išgirdo gitaristes iš
Kretingos, kurios ne tik grojo, bet ir dainavo savo kūrybos
dainas. Pakeisdami gitarų skambesį savo kūrybą skaitė poetė
Birutė Aglinskienė ir Antanas Ţemgulis. Renginio dalyviai taip
pat turėjo galimybę įvertinti endriejaviškių Birutės Eţerskienės
ir Laimos Kazragienės kurtas eiles.
5.4. Darbas su vaikais
Didelis dėmesys skiriamas vaikų uţklasinei veiklai. Vaikai bibliotekose galėjo ne tik
rinktis knygas, bet ir ruošti pamokas, naudotis interneto paslaugomis, ţaisti, kurti, piešti, klausyti
muzikos, pasakos įrašų. Visos šios paslaugos maţiausiems – nemokamos. Drauge su įvairių ugdymo
įstaigų mokytojais buvo rengiami bendri projektai, vaikų meno darbų parodos, minimos literatūrinės,
valstybinės, kalendorinės datos.
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5.4.1. Skaitytojų vaikų aptarnavimo rodikliai
2011 metai

SVB vaikų
skyrius
PMF
KFB
RVB

Vaikų
Vaikų
skaičius
vartotojų
(mikrorajone)
2915
1228

Sutelkimo %

42,1

20049

19742

650
5701
9266

42,3
41
41,4

4850
75292
100191

5930
61508
87180

275
2331
3834

Išduotis

Lankytojų
skaičius

Į Vaikų literatūros skyriaus biblioteką ateina ne tik moksleiviai, bet ir studentai, suaugę
ţmonės. Per 2011 metus bibliotekoje apsilankė:
Pagal dienoraščio registraciją 92 suaugę skaitytojai;
Pagal vieningą registraciją - 29 suaugę skaitytojai.

Rajono bibliotekose per 2011 m. sutelkta 41,4 % rajono vaikų. Klaipėdos rajone bibliotekų
paslaugomis naudojosi 3834 vaikai, jiems išduoti 100191 dokumentai, skaitytojai vaikai bibliotekose
lankėsi 87180 kartus. Analizuojant vartotojų vaikų skaičiaus grafiką, matome, jog vartotojų vaikų
skaičius didėja.
Vaikų literatūros skyriuje iš lietuvių autorių labiausiai skaitytojai pageidavo šių autorių
knygų: V. Račicko „Nipė nori namo“, „Zuika padūkėlis“, „Baltos durys“, F. Simon „Blogiukas Henris“,
D. Meadows „Papartėja“.

35

2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Daugiau populiarumo sulaukia uţsienio šalių rašytojų knygos ar net knygų serijos: Knister
„Ragana Lilė“, A. Vestly „Mortenas, senelė ir viesulas“, A. Kimpton „Princesė skuba į pagalbą“, M.
Burgess „Mėjos angelas“, Schroder „Mėtinės padūkėlės ir meilės burtai“, A. Sommer-Bodenburg
„Maţasis vampyras“, I. Korschunov „Nauji vavušelių nuotykai“, berniukų labiausiai mėgstama serija
“Iliustruota didţioji klasika“.
Ypatingai buvo jaučiamas vaikų pomėgis fantastinei, siaubo literatūrai, tai knygos iš serijų
„Kraupioji istorija“, „Kraupusis mokslas“.
Vyresniųjų klasių skaitytojų tarpe ypatingai populiari ši literatūra“: P. C. Cast, Kristin Cast
ciklas „Nakties namai“, L. J. Smith „Vampyrės dienoraštis“, S. Meyer „Sielonešė“, I. Abedi „Lučianas“,
A. Noel ciklas „Nemirtingieji“, S. Collins „Bado ţaidynės, L. J. Smith ciklas „Nakties pasaulis“, L. Kate
„Puolusieji“, P. Lore serija „Lorieno legatai“, M. Grant „Išnykę, S. Meyer „Saulėlydis“. Vaikų
skaitomiausi ţurnalai „Barbie“, „Donaldas ir kiti“, „Luka“, „Justė“, „Mergaitė“, „Naminukas“, „Panelė“
ir kompiuterinių ţaidimų ţurnalas „PC gamer“.

5.4.2. Renginiai vaikams
Renginių
Renginių skaičius skaičius
vaikams rajono
308
bibliotekose

Ţodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius

126

182

6371

 Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko 59 renginiai:
o 26 ţodinių renginių;
o 33 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 11;
o Renginiuose dalyvavo 2126 lankytojai.
 Priekulės miesto filiale vyko 12 renginių vaikams:
o 9 ţodiniai renginiai
o 3 vaizdiniai renginiai;
o Renginiuose dalyvavo 167 lankytojai.
 Kaimo filialuose suorganizuoti 237 renginiai vaikams:
o 140 ţodinių renginių;
o 97 vaizdiniai renginiai;
o Renginiuose dalyvavo 4078 lankytojai
Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose nuolatinis dėmesys skiriamas vaikams, todėl
2011 m. jiems buvo organizuojama daugybė renginių bei parodų, kuriais rajono bibliotekos padėjo
vaikams formuoti ir plėtoti vaikų pomėgius, skatino susidomėjimą literatūra ir menais, lavino vaikų
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vaizduotę ir kūrybingumą. Vaikams skirti renginiai ir uţsiėmimai padėjo jiems visokeriopai formuoti
intelektą ir emocijas, kalbą, socialinę raidą.
Didelį populiarumą vaikų tarpe turi Vaikų literatūros skyriuje veikianti ţaisloteka. Vaikai
ţaislotekoje ne tik ţaidė, bet ir susipaţino su jiems skirta naujausia informacine literatūra, skaitė
naujausius periodinius leidinius. Labai malonu, kai Vaikų literatūros skaitytojai dovanoja bibliotekai
ţaislų, popieriaus, knygų ar piešimo reikmenų.
Renginiai Vaikų literatūros skyriuje
Drauge
„Naminukas“,
mokyklų

su

„Gintarėlis“

„Minija“,

darţelių

„Ąţuoliukas“,

auklėtojomis,

„Krantas“

pradinių

vidurinių
klasių

mokytojomis bibliotekinės kultūros ugdymui rengėme
teatralizuotas paţintines valandėlės „Draugauk su knyga“
(surengta 13 valandėlių).
Jų metu vaikams papasakojo, kur yra
įsikūrusi vaikų biblioteka, supaţindino su bibliotekos
tvarka,

veikiančiomis

parodomis,

organizuojamais

renginiais, stengėmės, kad vaikai pajustų, kad jie čia nuolat laukiami.
Ţaislotekoje rinkosi jaunos mamos, kur maloniai leido laiką kartu su savo maţosiomis
atţalomis. Čia buvo rengiami spektakliai, teatralizuotos muzikinės popietės „Pasakų karuselė“, „Tu
pasek, mamyte, man pasakaitę“, „Stebuklų pasaulis“, kurie, tėvelių ir mokytojų nuomone, skatina
skaitymą, domėjimąsi knyga.
Vaikų biblioteka daţnai sulaukia svečių. 2011 metais
svečiavosi: Gargţdų kultūros centro vaikų dramos studija, vadovaujama
Sigitos Bartulytės, kuri pakvietė dalyvauti edukacinėje programoje
„Ţaidţiame šešėlių teatrą“. Taip pat svečiavosi Girininkų bibliotekos
lėlių teatras „Pagrandukas“ ir Klaipėdos lėlių teatro aktoriai, kurie buvo
parengę teatralizuotą programą „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimyną“.
Šis renginys – viešosios
bibliotekos

parengto

informacinio
skatinimo

gyventojų

projekto

„Kai

atgyja lėlės“ dalis.
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Vasario mėnesį Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyriuje įvyko 2011 metų knygos rinkimuose
dalyvaujančių

knygų pristatymas. „Kranto“ vidurinės

mokyklos mokytoja Justina Monstavičienė su savo
auklėtiniais parengė literatūrinį montaţą pagal Renatos
Šerelytės

knygą

„Krakatukų

jūra“,

kurio

metu

susirinkusieji buvo supaţindinti su knygos veikėjais ir
trumpai

pristatytos

knygoje

pasakojamos

istorijos.

„Saulutės“ darţelio-mokyklos trečiokai, vadovaujami
mokytojos Ilonos Balsienės, pristatė net dvi knygas: Urtės Uliūnės „Kitokia Svirplelio diena“ bei
Rimanto Černiausko „Vaikai ir vaiduokliai“.
Socialinių paslaugų centras jau ne pirmus
metus bendradarbiauja su Vaikų literatūros skyriumi.
2011 m. bibliotekoje buvo minima Lietuvos valstybės
atkūrimo diena. Ši proga subūrė visus į popietę „Mano
Lietuvėlė“, kurios metu vaikai ne tik skaitė, bet ir patys
kūrė eiles. Jaukią ir draugišką atmosferą pagyvino
Lietuvos trispalvės viešnagė. Vėliava papasakojo apie
jos svarbą valstybei, spalvų reikšmę, apie sausio 1osios apeigas, kuomet ant Gedimino bokšto iškilmingai
keičiama trispalvė, garbingai visus metus puošusi pilies bokštą.
Tarptautinei ţmonių su negalia dienai paminėti, Vaikų literatūros skyriuje vyko renginys „Mes
galim“. Gargţduose vis pastebimas įvairiausių organizacijų siekis
kurti ir dirbti kartu, tad šio renginio organizacijos tapo net trys:
Gargţdų muzikos mokykla, sutrikusio intelekto ţmonių globos
bendrija „Gargţdų viltis“ bei Vaikų literatūros skyrius. Gargţdų
muzikos mokyklos mokiniai pradţiugino graţiomis melodijomis,
kurias skleidė nauja garso aparatūra.
Vaikų literatūros skyriuje nuolat organizuojamos Gargţdų miesto bei viso rajono vaikų
darbų parodos. Vyksta parodų atidarymai, kurių metu menines programėles paruošia patys vaikai. Darbų
autoriai parodos atidarymo metu pristato savo meno darbų parodas, supaţindina su metodika. 2011
metais bibliotekoje surengta 11 meno darbų parodų.
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Bibliotekoje organizuojama Klaipėdos rajono
moksleivių dailės darbų konkursinė paroda „Etninės
kultūros

paveldas

organizuojamas

mano

savivaldybės

aplinkoje“.
administracijos

Konkursas
Kultūros

skyriaus, įgyvendinant Klaipėdos rajono etninės kultūros
plėtros programą, vyksta jau šeštus metus.
Gruodţio 23-iąją Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko
šventinė popietė „Kalėdos su knyga“, kurią įkvėpė LR
Prezidentės Dalios Grybauskaitės paskelbta nacionalinė akcija
„Knygų Kalėdos“. Popietės metu Vaikų literatūros skyriuje
susirinko ir savo gerumu dalijosi nemaţai ţmonių, tarp kurių
buvo

Klaipėdos

rajono

savivaldybės

meras

Vaclovas

Dačkauskas, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita
Liutikienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Irena
Šaulytė,

Švietimo

skyriaus

vyr.

specialistė

Irena

Barbšienė, Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ direktorė
Vilija Butkuvienė, Gargţdų seniūnijos seniūnas Saulius
Bakšinskis ir Tarybos narys Albinas Klizas. Visi šie
ţmonės padovanojo bibliotekai labai reikalingų knygų bei
paskaitė

graţiausią

dovanojamos

knygos

ištrauką

susirinkusiesiems.
Renginiai vaikams rajono bibliotekose
Priekulės, Drevernos ir Agluonėnų bibliotekos organizavo renginius pagal tęstinį projektą
„Rinkimės į kūrybinę kelionę“. Jo metu rašytoja Nijolė Kepenienė
susitiko su minėtų filialų geriausiais skaitytojais. Rašytojos knygos
mėgstamos dėl graţios, turtingos, vaizdingos kalbos, įdomaus,
patraukiančio turinio. Rašytoja pasakojo, kaip gimsta tas groţis, iš kur
ta neišsenkanti versmė, kada ji prasidėjo ir kuo pildosi. Rašytoja
apdovanojo šauniausius skaitytojus
savo

knygomis,

papuoštomis

autografais.
Balandţio 2-oji - Tarptautinė vaikiškos knygos diena,
todėl dauguma rajono bibliotekų organizuoja renginius, skirtus šiai
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dienai. Lapių filialo bibliotekoje vyko tradicinė šventė „Tarp knygų“ (1-5 kl mok.), skirta ne tik
Tarptautinei vaikiškos knygos dienai, bet ir poetui Justinui Marcinkevičiui atminti. Šventės pradţioje
buvo pagerbtas poeto atminimas, skaitomi eilėraščiai. Vaikai ţiūrėjo spektaklį „Voro vestuvės“ (pagal
Just. Marcinkevičių), kurį paruošė 4 kl. mokytoja V. Bušmaitė. Po to vaikai, įvykdę linksmas uţduotis,
buvo apdovanoti simboliškomis dovanėlėmis.
Įsimintiną popietę, skirtą šiai datai, organizavo Girininkų filialas. Vaikus aplankė lėlių
teatras „Pagrandukas“. Lėlių teatro personaţai pristatinėjo knygas iš pasakų šalies.
2011 metais rajono bibliotekų darbuotojos organizavo įvairius renginius vaikams, kurių
metu, vaikai supaţindinami su biblioteka, knygų fondais, kalbama apie knygų svarbą, saugojimą.
Judrėnų bibliotekoje ne kartą buvo rengiami mįslių konkursai, kurie labai patinka vaikams.
Jų metu mįslės buvo minamos įvairiosiomis temomis: apie metų laikus, gamtą, darţoves, gėles.
Aktyviausi ir taikliausi spėliotojai apdovanojami saldainiais.
Ţadeikių filialo bibliotekoje vyko kūrybinis renginys „Laiškai bibliotekai“. Jo metu vaikai
kūrė eilės, svarstė apie savo svajonių biblioteką ir savo svajones perkėlė ant popieriaus lapo.
Lapių bibliotekoje vyko renginys, skirtas rašytojos,
vertėjos R. Skučaitės 80-osioms gimimo metinėms paminėti.
Renginio metu vaikai buvo supaţindinti su poetės biografija bei
kūryba. Vaikai skaitė poetės eilėraščius, sprendė įdomius
galvosūkius iš poetės knygų „Kas nulauţė pupos lapą?“ ir
„Neskubėkim ir atspėkim“. Taip pat vaikučiai galėjo pasigroţėti
surengta poetės spaudinių paroda.
Dovilų filialas organizavo literatūrinę popietę „Skaitau ir daug ţinau“. Vaikai klausėsi
pasakojimo apie knygos kelią, jos saugojimą. Patys aktyviausi maţieji skaitytojai buvo apdovanoti
padėkos raštais.
Kiekvienais metais, rugsėjo ir spalio mėnesiais rajono bibliotekų darbuotojai ne tik
organizuoja ekskursijas po biblioteką, bet ir pristatinėja biblioteką ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
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Mėgstamas vaikų uţsiėmimas rajono bibliotekose – piešimas. Daţnai rengiamos piešinių
konkursai, parodėlės, kuriuose vaizduojami mylimiausi knygų personaţai
ar piešiniai, skirti kokiai nors šventinei
dienai.

Kvietinių

filialas

organizavo

piešinių konkursą „Piešiu graţiausią raidę“,
Endriejavo filiale vaikai piešė piešinius
tema „Vaikų pasaulis margas“, kurie buvo
skirti Vaikų gynimo dienai, Judrėnuose buvo skelbiamas piešinių
konkursas vaikams „Velykų stebuklas“. Kretingalės filiale vaikų
pieštų piešinių parodos buvo organizuojamos Motinos dienos,
Mokytojų dienos, Tarptautinės vaikų gynimo dienos progomis.
Priekulės

miesto

filialas

bendradarbiauja

su

Priekulės spec. Mokyklos dailės ir technologijų mokytoja Vida
Budvytiene. Ji bibliotekoje eksponuoja savo mokinių dailės
darbelius. Surengtos piešinių parodos: „Nupiešk graţiausią ţodį“,
„Rudenio lapų variacijos“ ir kt. Pati mokytoja eksponavo tapybos ant šilko ir rankdarbių parodas.
Mokytoja V. Būdvytienė Drevernos ir Priekulies filialuose pravedė uţsiėmimus, kuriuose mokė marginti
velykinius kiaušinius.
Jakų filiale buvo organizuojama viktorina vaikams „Paţink Lietuvą“, skirta Lietuvos
tūkstantmečiui paţymėti. Vaikai atsakinėjo į klausimus apie Lietuvą,
gilino savo istorines ir geografines ţinias. Jakų bibliotekoje vyko
socialinė akcija „Diena be kompiuterinių ţaidimų" 2-4 klasių
mokiniams, jos metu vaikai sprendė kryţiaţodţius, ţaidė šachmatais,
skaitė ţurnaliukus bei knygeles. Tokios akcijos yra ypač naudingos ir
reikalingos, nes daţnai vaikai bibliotekas lanko tik norėdami
pasinaudoti kompiuteriu, o visai pamiršta, jog biblioteka kaupia turtingą knygų bei ţurnalų fondą, taip
pat bibliotekoje galima ţaisti skirtingus stalo ţaidimus ar paprasčiausiai jaukiai bendrauti su savo klasės
draugais.
Rajono bibliotekos daug ir įvairių renginių organizavo pasitinkant Šv. Kalėdas ir
Naujuosius metus, kurių metu vaikams buvo pasakojama apie stebuklingą šventinį laikotarpių, minamos
mįslės, ţaidţiami ţaidimai, renkami geriausi ir aktyviausi bibliotekos skaitytojai, kuriami sveikinimai
tėveliams bei draugams, rašomi laiškai Kalėdų seneliui.
Gruodţio 22 dieną Kvietinių bibliotekoje vyko renginys „Kalėdų pasakos". Jo metu 1-4
klasių mokiniai kartu su savo mokytojomis skaitė pasakas, vėliau visi kartu spėliojo mįsles. Vaikai labai
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dţiaugėsi, kai uţ teisingus atsakymus gavo prizus. Popietės pabaigoje vieni kitiems palinkėjo graţių ir
jaukių šventų Kalėdų.
Slengių bibliotekoje vyko popietė vaikams „Kalėdų
belaukiant". Šventė prasidėjo nuo ţvakės uţdegimo ir dainos „Dek,
ţvakute". Vaikai mielai prisijungė prie adventinės viktorinos, kurios
metu pasidalino savo ţiniomis apie advento papročius, tradicijas.
Vėliau

kartu

Virginija

su

Bučkienė

mokytoja
giedojo

„Sveikas, Jėzau gimusis" ir „Dţiaugsmingų Šv. Kalėdų" giesmes.
Abejingų nepaliko spalvingos pirštinės.
Gruodţio 15 d. Priekulės filiale vyko paskutinis
renginys iš ciklo „Pavakarojimai“. Dailės ir technologijų
mokytoja Vida Būdvytienė mokino vaikus pasigaminti kalėdinius
atvirukus.

5.5. Mokamos paslaugos
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo (priedas Nr. 2).
Elektroninio vartotojo paţymėjimo išdavimas ir jo pakeitimas pametus ar sugadinus;
Lokalaus vartojo paţymėjimo 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 kai kurių duomenų bazių.
Per metus rajono bibliotekų vartotojams padarytos 950492 leidinių fragmentų kopijos:
viešojoje bibliotekoje padaryta 944749 fragmentų kopijų, Priekulės miesto filiale – 1557, kaimo
filialuose – 4186. Uţ mokamas paslaugas rajono bibliotekose per 2011 m. surinkta 17,2 tūkst. Lt.
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Savivaldybės viešojoje bibliotekoje surinkta 13,6 tūkst. Lt., Priekulės miesto filiale surinkta 0,4 tūkst.
Lt. Kaimo filialuose surinkta 3,2 tūkst. Lt.
5.6. Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
2011 metais vietinėje ir respublikinėje spaudoje apie biblioteką, jos veiklą, darbuotojus buvo
publikuotas 61 straipsnis.
Siekiant palaikyti palankų bibliotekos įvaizdį buvo naudojamos reprezentacinės priemonės
(2011 m. išleisti dovanų maišeliai 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 paţangai“ 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 ţinios apie rajono bibliotekų paslaugas ir veiklą.
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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 birţelio 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 2011 m. pabaigoje, elektroniniame
kataloge iš viso buvo 104792 įrašai, o per metus parengti 9646 įrašai. Nacionalinei bibliografijos
duomenų bazei rengiami bibliografiniai įrašai iš rajoninio laikraščio „Banga“. 2011 m. sukurti 923
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. 2011 metais J. Lankučio viešosios bibliotekos skyriams ir filialams Fondų
komplektavimo ir tvarkymo skyrius bibliotekiškai apipavidalino 5150 kataloginių kortelių.
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 193 egz., nurašyti 46 egz. 2012 m. pradţiai fonde yra 7731 egz. dokumentų.
Kaip ir anksčiau, fondas pildomas leidiniais, kurie reikalingi studijuojantiems. Praėjusiais metais
ieškojome ankstesnių metų leidimo leidinių, kurių nebuvo fonde, bet jie labai reikalingi studentams.
Interneto skaitykloje yra 5 kompiuterizuotos darbo vietos 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.
Biblioteka, vykdydama vartotojų uţklausas, turėjo galimybę nemokamai naudotis Lietuvos
Respublikos norminių teisės aktų duomenų baze LITLEX, Nacionalinės M. Maţvydo bibliotekos,
„Oxford Reference Online“, „Oxford Art Online“, „Oxford Music Online“, „EBSCO Publishing“
duomenų bazėmis. Vartotojams pateikiama informacija apie LNB suteikiamas prieigas prie duomenų
bazių.
Norint plačiau supaţindinti vartotojus su informaciniais leidiniais, rengtos parodos.
Praeitais metais jų paruošta 12. Tai „Atverkime tautosakos skrynią“, „Skausmo malšinimas yra
dieviškas darbas“, „Karjeros galimybės“, „Stogas visam gyvenimui“, „Ţodţių istorija“, „Kulinarija – ir
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pomėgis, ir mada“, „Gėlės ţmogų daro tauresnį“, „Vaikų sveikatos apsauga ir gerovė“, „Kalba – tautos
kultūros išraiška“, „Teisė besikeičiančioje Europoje“, „Lietuvos Didţiosios Kunigaikštystės palikimas“,
„Nauji metai – nauji lapai“.
Teikiama atrankinė informacija – kultūros, medicinos bei muzikos mokyklos
darbuotojams. Skelbimų lentoje vartotojai informuojami apie naujai gautą groţinę literatūrą.
Bibliotekininkai nuolat vartotojams teikė konsultacijas įvairiausiais informaciniais
klausimais. Paruoštas „Įţymių datų ir jubiliejų kalendorius“ 2012 metams, kuriuo gali naudotis ne tik
darbuotojai, bet ir vartotojai.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu buvo vykdomas projektas „Tarp knygų ir
šiuolaikinių technologijų“. Viešosios bibliotekos ir 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, ţodynai, ţinynai, oficialieji dokumentai, teisės aktai ir
kt. 2011 m. didėjo gyventojų poreikis informaciniams leidiniams. Lėšų stygius neleidţia sukurti
tinkamos informacinės bazės, kuri uţtikrintų tinkamą informacinių poreikių veiklą. Informacinės
literatūros ypač trūksta kaimo filialuose. Siekiant patenkinti rajono skaitytojų poreikius, informacijos
ieškoma elektroniniuose ištekliuose. 2011 m. atsakyta į 3955 uţklausas: SVB 1184 uţklausas ( iš jų
Vaikų literatūros skyriuje 321), PF 137 uţklausos, KMF 2634 uţklausos.
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje per metus atsakyta į 863 uţklausas. Elektroniniu
būdu atsakyta į 2 uţklausas. Pagal pobūdį uţklausų gauta: teminių – 621, adresinių – 215, faktografinių
– 18. Iš teminių uţklausų daugiausiai atsakyta į ekonomikos, taikomųjų mokslų, medicinos bei technikos
klausimus. Nemaţai uţklausų gauta ir meno tema. Su adresinėmis uţklausomis daugiausiai kreipėsi
studentai – prašė parinkti leidinius pagal dėstytojų pateiktus literatūros sąrašus.
6.3. Kraštotyros veikla
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos kraštotyros darbo
kryptys 2011 metais buvo: kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida, savojo krašto paţinimas, jo
tradicijų populiarinimas, kraštiečių jubiliejų paminėjimas, kraštotyros fondo pildymas.
Bibliotekoje buvo komplektuojamos kraštiečių, vietinių poetų, rašytojų knygos, knygos su
autografais, viskas, kas susiję su rajonu, įţymiomis rajono vietomis. Buvo kaupiami ir smulkieji
spaudiniai (lankstinukai, bukletai, reprodukuoti dokumentai, kopijos, fotografijos).
Bibliotekoje 2011 metais gauta 65 egz. kraštotyrinių leidinių. Šiuo metu kraštotyros fonde
yra 490 egz. knygų ir kitų dokumentų. Čia galima rasti medţiagos apie Gargţdus, Klaipėdos rajoną,
istoriją, įţymius kraštiečius, jų darbus. Praėjusiais metais kraštotyros fondas papildytas šiais vertingais
45

2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

leidiniais: „Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatai“, „Vakarų Lietuvos partizanų sritis“,
„Lietuvos Laisvės Armijos kovos Ţemaitijoje“, Martyno Purvino „Maţosios Lietuvos etnografiniai
kaimai“, Silvos Pocytės „Agluonėnai“, Roberto Petrausko „Trečiojo Reicho triumfas“ ir kt. Galima
paminėti ir gargţdiškių išleistas knygas: Reginos Balsevičienės „Gyvenu be vaistų“, Aidos SurblytėsVyšniauskienės poezijos rinkinį „Prie Minijos vingio“, endriejaviškio medţio droţėjo Antano Ruškio
albumą „Prakalbinti ąţuolai“ ir kt.
2011 m. toliau pildyti kraštotyros darbai:
rinkta medţiaga ir pildyti aplankai apie Gargţdų miesto garbės piliečius, Gargţdų miesto
gimtadienio metu surengta paroda „Garbės piliečiai ir jų veikla“;
surinkta medţiaga apie visus Gargţduose vykusius kultūrinius renginius ir sudarytas sąrašas
„Gargţdų kultūrinio gyvenimo kronika“;
surinkta medţiaga bibliografinei rodyklei „Kultūrinio darbo riteris“ (skirta V.Rimavičiui);
parengtas 2012 m. Klaipėdos rajono įţymių ţmonių bei atmintinų datų kalendorius.
Klaipėdos rajono rašytinio paveldo kaupimas, saugojimas ir sklaida yra svarbi darbo
veikla. Plikių filialas, organizuojamai kasmetinei kraštiečių šventei
parengė ir pristatė fotografijų stendą „Mes čia“. Šis kraštiečių
susitikimas buvo skirtas Laivės gynimo ir didţiųjų netekčių atminties
metams paminėti. 2011 m. Agluonėnų filialo bibliotekai daug knygų,
susijusių su Lietuvos istorija, padovanojo Klaipėdos Universiteto
istorijos mokslų daktarė Silvija Pocytė ir Klaipėdos Universiteto
leidyklos direktorė Lolita Zemlienė. Slengių filialas 2011 metais buvo parengęs kraštotyros darbų
parodą, kuri visus metus buvo pildoma Sendvario seniūnijos istorijos faktais, surinktais daiktais,
knygomis. Girininkų filialas organizavo tradicinę paţintinę išvyką „Gimtinės takais“, kurios metu
aplankytas nykstantis Rusinų kaimas, uţrašyti ten gyvenančių ţmonių atsiminimai. Dovilų filialas įrengė
kraštotyros darbų kampelį, kuriame sukaupė 31 egz. istoriškai vertingų dokumentų. Klaipėdos rajono
viešosios bibliotekos Drevernos, Slengių, Agluonėnų, Kretingalės ir kt. filialai organizavo senųjų
kapaviečių tvarkymą.
Rajono kaimų filialų bibliotekos tęsė pradėtus kraštotyros darbus: rinko medţiagą apie
kaimus, ţymius kaimo gyventojus, pildė bendruomenės metraščius, bibliotekos istorijas, kraštotyros
kartotekas, uţrašė kraštiečių atsiminimus, papildė kraštotyros aplankalus fotografijomis, prisiminimų
aprašais ir kt.

46

2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

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 uţdavinių – rūpintis kaimo bibliotekų
veiklos organizavimu ir tobulinimu, veiklos planų ir ataskaitų rengimas. 2011 metais Metodinio skyriaus
darbo kryptys buvo:
pranešimų rengimas ir pristatymas, bibliotekos darbuotojų seminarų, metodinių
pasitarimų metu;
išvaţiuojamieji metodiniai patikrinimai kaimo filialuose;
naujai priimtų darbuotojų mokymai, konsultacijos;
informacinės medţiagos 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 ţiniaraščių pildymas kaimo bibliotekų darbuotojams;
metinės rajono bibliotekų veiklos ţodinės ir statistinės ataskaitos rengimas;
metinės veiklos programos rengimas;
aktualijų rengimas iš bibliotekinės veiklos, profesinės literatūros.
Projektų įgyvendinimas, metodinių rekomendacijų, išvykų rengimas
2011 metais įvyko 8 metodiniai pasitarimai. Šiandieninei bibliotekai darosi privalu vis
didesnį dėmesį skirti vartotojų mokymui, renginių, akcijų, parodų organizavimui, jų kokybei ir kiekybei
uţtikrinti. Bibliotekose pasikeitė skaitytojų poreikiai, renginių organizavimo samprata, specifika ir
forma.
2011 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Metodinis
skyrius rajono bibliotekininkams parengė ir pristatė seminarų, metodinių pasitarimų pranešimus:
2011 m. vasario mėn. parengtas pristatymas „Statistinių ataskaitų duomenys“;
2011 m. kovo mėn. seminare pristatytas pranešimas „Bibliotekos fondo organizavimas ir
apsauga“;
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2011 m. balandţio mėn. metodinio pasitarimo metu pristatytas pranešimas „Rajono bibliotekų
lankytojų registravimo sistema“;
2011 m. geguţės mėn. organizuotas seminaras Dovilų etninės kultūros centre „Tarmės
šnekamojoje ir rašomojoje kalboje“;
2011 m. rugsėjo mėn. parengtas ir pristatytas pranešimas „2010 – 2011 m. rugsėjo mėn.
statistinių duomenų palyginimas“.
Pasinaudojus LNB bibliotekininkystės centro metodine medţiaga „Šiandien aktualu“,
parengta ir paruošta informacinė medţiaga:
„Virtualios parodos bibliotekos interneto svetainėje“, („Šiandien aktualu“ 2010 m. II pusm.);
„Kultūros paveldo išsaugojimas ir sklaida Klaipėdos regiono bibliotekose“, („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 uţrašais. Teikė metodinę pagalbą eksponuojamų informacinių,
vaizdinių, stendinių parodų organizavimui ir eksponavimui.
Surinko ir pateikė statistinę ir tekstinę ataskaitą uţ 2011 metus elektronine ir rašytine
forma M. Maţvydo nacionalinės bibliotekos Bibliotekų vadybos skyriui ir I. Simonaitytės apskrities
viešosios bibliotekos Bibliotekų ir kultūros vadybos skyriui. Parengė 2012 metų rajono bibliotekų
veiklos programą.
2011 m. pateikė paraišką Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2012-2014 metų
programos 2012 m. finansuojamai veiklai: „Papročių ir apeigų teatralumas, paţinimas ir sklaida“.
Praktinės pagalbos teikimas
Per metus aplankyti Vėţaičių, Tilvikų, Priekulės, Drevernos, Šalpėnų, Daukšaičių,
Veivirţėnų, Girininkų, Endriejavo, Girkalių, Slengių filialai. Tikrinta bibliotekinio darbo apskaita,
fondų, katalogų ir kartotekų tvarkymas. 2011 metais teikta metodinė pagalba fondų tvarkymui pagal
UDK Girkalių ir Slengių filialų bibliotekose. Konsultuoti kaimų filialų darbuotojai, rašantys, teikiantys
ir įgyvendinantys projektus.
Kaimų filialų bibliotekos neprenumeruoja profesinio ţurnalo „Tarp knygų“, todėl
Metodinis skyrius bibliotekų darbuotojams parengė straipsnių apţvalgas.
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8. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PROJEKTŲ RENGIMAS
Įgyvendinant Informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo programą, 2011 m. finansuoti
ir įgyvendinti 6 projektai, kuriems panaudota 8600,00 Lt rajono biudţeto lėšų. Įgyvendinti projektai:
1. „Nuo paţinimo iki ţinojimo“. Projekto tikslas - surengti viešosios bibliotekos ir filialų
bibliotekininkams įdomią kvalifikacinę – paţintinę kelionę po Lietuvą bei Latviją. Aplankyti
Anykščių, Utenos, Rokiškio bei Birţų bibliotekas ir pasidalinti patirtimi su šių miestų
bibliotekininkais. Pamatyti ne tik didesnes bibliotekas, bet ir filialus. Pakalbėti apie iškylančias
problemas, jų sprendimo galimybes, uţmegzti bendradarbiavimo ir partnerystės ryšius;
2. „Literatūrinė Banga“. Projekto tikslas - publikuoti rajono laikraštyje literatų kūrybą, siekiant
pritraukti į literatų klubą „Potekstė“ naujus narius, suteikti rajono gyventojams galimybę paţinti
šalia jų gyvenančius ir kuriančius. Projekto metu surinkti ir išleisti trys „Literatūrinės bangos“
puslapiai;
3. „Kai atgyja lėlės“. Projekto įgyvendinimo metu surengta lėlių teatro šventė Vaikų literatūros
skyriuje. Jis subūrė mamas ir jų vaikučius aktyvesnei kultūrinei-švietėjiškai veiklai, skatino jų
kūrybiškumą, prisidėjo prie tvirtesnio ryšio sukūrimo tarp vaiko pasaulio ir knygos;
4. Tęstinis projektas „Rinkimės į kūrybinę kelionę“ suteikė galimybė Priekulės seniūnijos
bibliotekų (Priekulės, Drevernos, Agluonėnų, Venckų) jauniesiems skaitytojams susipaţinti su
klaipėdiete rašytoja Nijole Kepeniene, jos kūryba;
5. Projektas „Tarp knygų ir šiuolaikinių technologijų“, skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei.
Šio projekto metu rajono bibliotekininkų bendruomenė, vienijanti viešųjų bei mokyklų
bibliotekų specialistus, susitiko viešojoje bibliotekoje pasidalinti patirtimi. Organizuotas
tobulinimosi seminaras „Paauglių aptarnavimo bibliotekoje ypatumai“, kurio metu paskaitas
skaitė lektorės Eglė Stanevičiūtė bei Danguolė Šakavičiūtė;
6. „Aš patikėjau popieriui kaip draugui“ taip pat tęstinis projektas, kurio metu organizuotas
ciklas literatūrinių švietėjiškų renginių. Pirmasis renginys – literatūrinė-muzikinė kompozicija
„Didysis Lietuvių tautos švietėjas“ buvo skirta Motiejaus Valančiaus 210-osioms gimimo
metinėms paminėti. Kompoziciją atliko Kretingos Kultūros centro muzikantas Gintaras Pucas ir
skaitovė Diana Ţukauskaitė. Antrasis renginys pakvietė į muzikinę-literatūrinę programą
„Atplėštų laiškų melodijos“ pagal Just. Marcinkevičiaus ir H. Radausko eiles, kurią atliko Kauno
Valstybinio dramos teatro aktorius Henrikas Savickis. Trečiasis renginys „Gyvenimas – tai
geidţiamas apsigavimas“, skirtas poeto Vytauto Mačernio kūrybai. Poeto lyriką skaitė aktorius
Petras Venclovas. Ketvirtas renginys - tai prisiminimų vakaras, skirtas Gargţdų miesto garbės
piliečio J. Kudţmos 95-osioms gimimo metinėms ir jo dukros Dalios Kudţmaitės jubiliejui
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paminėti. Šio projekto metu taip pat buvo įgyvendintas jau tradiciniu tapęs renginys „Novelės
ruduo“;
7. Projektas „Tarmės šnekamojoje ir rašomojoje kalboje“ buvo finansuojamas iš Klaipėdos
rajono etninės kultūros plėtros 2009-2011 metų programos. Seminarą, skirtą rajono
bibliotekininkams, kultūros centrų darbuotojams, ţmonėms, kurie domisi ir puoselėja tarmes,
vykdė Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka;
2011 metais Sėkmingai įgyvendintos projekto „Bibliotekos paţangai“ veiklos:
sudalyvauta projektuose “Skaitmeninio turinio kūrimo mokymams ir konsultacijoms bei skaitmeninio
turinio kūrimo įrangai gauti“ bei „Bibliotekų svetainių pritaikymas neįgaliesiems ir mobiliesiems
įrenginiams“.
Jono Lankučio bibliotekoje vykdytas projektas „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos
internete“, kurį iniciavo „Langas į ateitį“ (finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų), kvietė
gyventojus į mokymus.

9. PERSONALAS
Darbuotojų
skaičius

Etatų skaičius

Profesionalūs
Visą darbo
bibliotekininkai laiką

Ne visą darbo
laiką

RVB

60

55

46

46

14

SVB

29

27

20

25

4

PMF

3

3

2

3

-

KFB

28

25

24

18

10

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose dirba
60 darbuotojų, iš viso yra

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 7
bibliotekininkai dirba ne pilną darbo dieną.
9.1. Kvalifikacijos kėlimas
2011 m. net 42 Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir
filialų darbuotojai kėlė kvalifikaciją. Mokymuose jie dalyvavo 2148 akademines valandas. 2011 m. iš
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viso mokėsi 24 filialų bibliotekininkės, 1296 akademines valandas. Filialų bibliotekų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas pateikiamas lentelėje.
Eil.
Nr. Filialas
1.
Priekulės m.
(D. Karalienė)

2.

3.

4.

Agluonėnai
(E. Ramanauskienė)

Daukšaičiai
(Z. Ţąsytienė)

Dauparai
(I. Vaitkutė)

Mokymai
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
Klaipėdos miesto pedagogų
švietimo ir ultūros centras;
Atviras darbas su jaunimu.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţiniatinklis 2.0
bibliotekininkams.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms

Akademinių valandų
skaičius
32
8

6

8

3
32
8

40

8

32
8

8

3
32
8
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5.

6.

7.

8.

Dovilai
(R. Jonauskienė)

Dreverna
(V. Klipštienė)

Endriejavas
(R. Ţadeikytė)

Girininkai
(J. Montrimaitė)

gebėjimų ugdymas.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţiniatinklis 2.0
bibliotekininkams.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
Klaipėdos miesto pedagogų
švietimo ir kultūros centras;
Atviras darbas su jaunimu.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;

40

3
32
8

8

3
32
8

6

3
32
8

3
32
8

8

3
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9.

10.

11.

12.

13.

Girkaliai
(V. Dorelienė)

Judrėnai
(J. Jokšienė)

Jakai
(A. Račkauskaitė)

Kvietiniai
(V. Jonelienė)

Kalotė
(A. Pragulbickė)

„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Renginių organizavimas
bibliotekoje.
Klaipėdos universitetas;
„Viešosios bibliotekos
Jungtinėse Amerikos
Valstijose”.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.

32
8

8

3
32
8

3
32
8

16

4

32
8

3
32
8
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14.

15.

16.

17.

Kretingalė
(B. Grybauskienė)

Lapiai
(O. Ţitkienė)

Plikiai
(Ţ. MarkutėArmalienė)

Pėţaičiai

LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.

8

„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
VšĮ „Drąsinkime ateitį”;
Kūrybiškumo skatinimas per
meninę veiklą.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
Klaipėdos miesto pedagogų
švietimo ir ultūros centras;
Atviras darbas su jaunimu.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;

32

3

8

8

3
8

32
8

8

3
6

32
8

8

3
32
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(J. Grevienė)

18.

19.

20.

21.

Slengiai
(E. Alminienė)

Šalpėnai
(J. M. Tamkienė)

Tilvikai
(D. Jurevičienė)

Vėţaičiai
(R. Ţilienė)

Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.

8

8

3
32
8

8

3
8

3
32
8

8

3
32
8

8
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22.

23.

24.

Veivirţėnai
(V. Macikienė)

Venckai
(I. Norvilienė)

Ţadeikiai
(V. Padleckienė)

Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţiniatinklis 2.0
bibliotekininkams.

3
32
8

8

3
32
8

8

3
32
8

8

3
40

18 viešosios bibliotekos darbuotojų per 2010 m. iš viso mokėsi 852 akademines valandas.
Jų kvalifikacijos kėlimas pateikiamas kitoje lentelėje.
Eil.
Nr.
1.

Darbuotojas
Juozas Gutauskas

Mokymai
„Bibliotekos paţangai“;

Akademinių valandų
skaičius
21
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2.

Diana Ciparienė

Bibliotekos ir bendruomenės
pristatymas internete
skaitmeninių priemonių pagalba.
LKDTC;
Bibliotekų darbo organizavimo
naujovės.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
UAB „Pajūrio sauga“;
Įmonių įstaigų ir organizacijų
priešgaisrinė sauga.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Bibliotekos ir bendruomenės
pristatymas internete
skaitmeninių priemonių pagalba.
„Bibliotekos paţangai“;
Kaip rengti skaitmeninį turinį:
skaitmeninių nuotraukų ir
paveikslėlių paruošimas. Darbas
su programa Picasa.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai”;
Statistinių duomenų efektyvus
panaudojimas atstovavimui.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
Nacionalinis profesinių sąjungų
mokymo centras; „Kolektyvinių
sutarčių rengimas: tikslas, turinys
ir rezultatas“.
Klaipėdos rajono švietimo
centras;
Viešieji pirkimai maţose
perkančiose organizacijose.
Klaipėdos universitetas;
„Viešosios bibliotekos

16

8

8

3
21

16

12
8

8

3
4

6

4
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3.

4.

Edita ŠukytėVaičiulienė

Rima Raukaitė

Jungtinėse Amerikos Valstijose”.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Viešieji ryšiai bibliotekininkams.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţiniatinklis 2.0
bibliotekininkams.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
„Bibliotekos paţangai“;
Kaip rengti skaitmeninį turinį:
skaitmeninių nuotraukų ir
paveikslėlių paruošimas. Darbas
su programa Picasa.
„Bibliotekos paţangai“;
Bibliotekos ir bendruomenės
pristatymas internete
skaitmeninių priemonių pagalba.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
LKDTC;
Renginių organizavimas
bibliotekoje.
LKDTC;
Naujų teisės aktų taikymas
bibliotekų veikloje.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
Nacionalinis profesinių sąjungų
mokymo centras; „Kolektyvinių
sutarčių rengimas: tikslas, turinys
ir rezultatas“.
Klaipėdos universitetas;
„Viešosios bibliotekos
Jungtinėse Amerikos Valstijose”.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţiniatinklis 2.0
bibliotekininkams.

8
10
40

8

16

21

8

16

8

3
4

4

8
40
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5.

6.

7.

8.

Marytė Jacikienė

Marijona Ilginienė

Vaidilutė Rogienė

Stasys Sodeikis

„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
„Bibliotekos paţangai“;
Bibliotekos ir bendruomenės
pristatymas internete
skaitmeninių priemonių pagalba.
„Bibliotekos paţangai“;
Kaip rengti skaitmeninį turinį:
skaitmeninių nuotraukų ir
paveikslėlių paruošimas. Darbas
su programa Picasa.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
Klaipėdos universitetas;
„Viešosios bibliotekos
Jungtinėse Amerikos Valstijose”.
LKDTC;
Naujų teisės aktų taikymas
bibliotekų veikloje.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.

8

8
8

21

16

3
4

8

8

8
8

8
8

8
8
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9.

10.

Nijolė Priţgintienė

Rita Jokubaitytė

11.

Nijolė Rimavičienė

12.

Lina Laurinavičiūtė

13.

14.

15.

Albina Ţvirblytė

Laima Damulienė

Donata Liutikaitė

„Bibliotekos paţangai“;
Bibliotekos ir bendruomenės
pristatymas internete
skaitmeninių priemonių pagalba.
„Bibliotekos paţangai“
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Naujų teisės aktų taikymas
bibliotekų veikloje.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
Dovilų etninės kultūros centras;
„Tarmės šnekamojoje kalboje“.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţiniatinklis 2.0
bibliotekininkams.
„Bibliotekos paţangai“;
Viešieji ryšiai bibliotekininkams.
„Bibliotekos paţangai“;
Bibliotekos ir bendruomenės
pristatymas internete
skaitmeninių priemonių pagalba.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai”;
Suaugusiųjų mokymas.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Viešieji ryšiai bibliotekininkams.
„Bibliotekos paţangai“;

21

8
8

8

8
8

3
8
8

40

10
21

28
28
8
10
40
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16.

17.

18.

Daiva Ringienė

Aurelija Srėbalienė

Irena Lygutienė

Ţiniatinklis 2.0
bibliotekininkams.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
„Bibliotekos paţangai“;
Kaip rengti skaitmeninį turinį:
skaitmeninių nuotraukų ir
paveikslėlių paruošimas. Darbas
su programa Picasa.
„Bibliotekos paţangai“;
Bibliotekos ir bendruomenės
pristatymas internete
skaitmeninių priemonių pagalba.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
LKDTC;
Paauglių aptarnavimo
bibliotekoje ypatumai.
Klaipėdos miesto pedagogų
švietimo ir ultūros centras;
Atviras darbas su jaunimu.
„Bibliotekos paţangai“;
Ţinių atnaujinimas.
„Bibliotekos paţangai“;
Atstovavimo bibliotekoms
gebėjimų ugdymas.
Apskaitos, audito ir mokesčių
aktualijos;
Aktualūs viešojo sektoriaus
subjektų apskaitos klausimai
pagal VSAFAS.

8

16

21

8
8

8

6

32
8

8
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9.2. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Aukštasis
išsilavinimas

Aukštesnysis
išsilavinimas

Kitas išsilavinimas

RVB

22

22

2

SVB

14

5

1

PMF

2

-

-

KFB

6

17

1

Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose su aukštuoju išsilavinimu 2011 m. dirbo 22
darbuotojai (48%), su aukštesniuoju išsilavinimu dirbo 22 darbuotojai (48%), su kitu išsilavinimu – 2
darbuotojai (4%).
9.3. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2009 m. 2010 m. 2011 m.
RVB

233

241

236

SVB

163

173

166

PMF

355

353

348

KFB

278

285

286

Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2009 m. 2010 m. 2011 m.
RVB

3292

3905

4292

SVB

2276

3039

2913

PMF

4033

3914

6079

KFB

4033

4589

5293

62

2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Vieno bibliotekininko dokumentų išduotis:
2009 m.

2010 m.

2011 m.

RVB

6960

7300

7021

SVB

4359

4446

4511

PMF

9233

9329

8869

KFB

8830

9390

8960

10. MATERIALINĖ BAZĖ

2011 metų vasarą Viešosios bibliotekos Vėţaičių filialas perkeltas į seniūnijos pastato salę,
o biblioteka kartu su Vėţaičių kultūros centru, kurie įsikūrę kultūros paveldo objekte – Volmerio dvaro
pastate, pradėti renovuoti. Restauracijos metu pakeista elektros instaliacija, apšiltintos sienos, įrengta
ventiliacija, priešgaisrinė bei apsaugos signalizacija, įvaţa į biblioteką neįgaliesiems ir specialus WC,
pakabinamos lubos, nauja grindų danga, pakeisti visi langai ir durys, 15 kvadratinių metrų padidintas
naudingas plotas.
Klaipėdos rajono viešosios bibliotekos filialuose diegiama LIBIS. Šioje programoje
dirbant su skaitytojų aptarnavimo posisteme reikalingi brūkšninių kodų skaitytuvai, kurie iš rajono
biudţeto lėšų buvo nupirkti visiems filialams. Vaikų literatūros skyriui nupirkti du terminiai kvitų
spausdintuvai. Iš bibliotekos uţdirbtų lėšų garo sistema „Behringer EPA150“, Casio klavišinis
instrumentas, mini radio mikrofonas ir kiti priedai uţ 3000 litų. Priekulės miesto filialui nupirkta 10
naujų kėdţių.
10.1. Patalpų plotas
2011 m. rajono bibliotekų patalpų plotai nekito. Bendras patalpų plotas – 3237 m2, naudingas
plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 2455m2. Viso fondo lentynų metrų skaičius – 7066 m. Atviro
fondo lentynų metrų skaičius – 6141 m.
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11. FINANSAVIMAS
Pajamos ir finansavimas (tūkst. Lt ):
Gauta lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje

1642(Tūkst. Lt.)

Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudţeto lėšos

1622,3

Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą)

2,5

Specialūs garantai (lėšos gautos pilnam ar daliniam
svarbių projektų finansavimui)

0,0

Gautos pajamos (lėšos gautos bibliotekinių operacijų
metu)

17,2

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

1644,9 (Tūkst.
Lt.)

Darbo uţmokesčiui

1008,2

Komplektavimui (dokumentams įsigyti)

104,1

Automatizacijai: kompiuterinei programinei įrangai; jos
palaikymui ir kt.

0,0

Sklypams, pastatams, priestatams

0,0

Kitos išlaidos

532,6

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

104,1 (Tūkst.
Lt.)

Savivaldybės lėšos

29,5

Kultūros ministerijos

51,4

Parama

1,4

Kitos (vietoje pamestų, makulatūra ir kt.)

21,8
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IŠVADOS
Sėkmės:
Rajono bibliotekose daug dėmesio skiriama kultūrinei veiklai, informacijos technologijų plėtrai.
2011 m. įgyvendinant projektą „Bibliotekos paţangai“, kompiuterizuoti visi rajono bibliotekų filialai,
rajono bibliotekose kompiuterizuotų darbo vietų skaičius padidėjo iki 194, kompiuterizuotų vartotojams
skirtų darbo vietų skaičius išaugo iki 135;
įgyvendinant projektą „ Bibliotekos paţangai“ plėtėsi modernių paslaugų spektras, vykdyti
vartotojų, bibliotekos specialistų mokymai. Viešojoje bibliotekoje ir 24 jos įstaigose vyko intensyvūs
bibliotekų vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymai įvairaus amţiaus skaitytojams;
per 2011 m. didţioji dalis bibliotekos darbuotojų kėlė savo kvalifikaciją: dalyvavo mokymuose,
seminaruose, kursuose ir kituose profesiniuose renginiuose;
viešojoje bibliotekoje sėkmingai veikia LIBIS posistemė;
2011 m. sistemingai pildoma bibliotekos interneto svetainė www.gargzdaivb.lt, socialinio
tinklalapio Facebook paskyra www.facebook.com/J.LankučioVB, kuriose galima rasti daug naudingos
informacijos, skelbiamos bibliotekos naujienos;
viešosios bibliotekos vartotojai sėkmingai naudojosi elektronine knygų rezervavimo ir knygų
uţsakymo 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:
Siekiant uţtikrinti aukštą interaktyvių paslaugų teikimo kokybę miestelių ir kaimo filialuose būtina
įdiegti LIBIS;
nuolatinis knygų kainų didėjimas, nepakankamas finansavimas naujų knygų įsigijimui, fondų
pildymui ir atnaujinimui vis labiau maţina bibliotekos galimybes atnaujinti fondus naujomis knygomis;
didele problema išlieka bibliotekininkų uţsienio kalbų nemokėjimas;
siekiant uţtikrinti elektroninių paslaugų patikimumą, būtina nuolat atnaujinti kompiuterinę ir
programinę įrangą, operatyviai taisyti gendančią techniką. Technologijų atnaujinimas ir remontas
reikalauja didelių finansinių išlaidų;
projektų rengimas uţima daug laiko ir atitraukia nuo kasdieninio profesinio bibliotekininko darbo,
be to, ne visada būna sėkmingi: maţa patirtis ir įdirbis tarptautinėje projektinėje veikloje.
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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
atskiras 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 paţangai“

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 Donata Liutikaitė.

Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2011 metų tekstinė veiklos ataskaita aptarta ir patvirtinta 2012 metų balandţio 26 dienos
įvykusiame rajono bibliotekininkų metodiniame pasitarime.

Direktorius

Juozas Gutauskas
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