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1. BENDROJI DALIS
NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI:
RVB –
SVB –
KFB –
PMB –
LIBIS TBA –

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

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka 2019 metais vykdė tąsą
transliacijų rajono bibliotekose. Pagrindinis šių transliacijų

tikslas – sukurti informacinį tinklą,

suteikiant galimybę ugdyti jaunimo ir senjorų asmenines kompetencijas, padėsiančias prisitaikyti
informacinėje visuomenėje. Jau 5 metus vykdomos nuotolinės transliacijos. Tai inovatyvi paslauga,
ugdanti kompetencijas, kurios skatina bendruomeniškumą, padeda prisitaikyti prie besikeičiančios
informacinės visuomenės, taip prisidedant prie Klaipėdos rajono gyventojų socialinės atskirties
mažinimo bei mokymosi visą gyvenimą skatinimo. Šis komunikacinis tinklas skirtas suaugusiems,
senjorams, vaikams, jaunimui, nenaudodamas didelių finansinių išteklių pasiekia ne tik nutolusius
kaimiškųjų vietovių bendruomenės narius, bet ir užsienyje gyvenančius tautiečius ir užtikrina kokybišką
informacijos pasiekiamumą bei sklaidą. 2019 metais įvykdytos 74 transliacijos, iš jų transliuotos iš Jono
Lankučio viešosios bibliotekos studijos – 30. Kontaktinėse ir nuotolinėse paskaitose dalyvavo 4110
bibliotekos lankytojų. Iš viso J. Lankučio viešosios bibliotekos YouTube kanale 2019 metais patalpinti
25 vaizdo įrašai, įrašų peržiūra – 27 882 kartai, naujų prenumeratorių – 155. Įrašus žiūrėjo ne tik
Lietuvoje, bet ir svečiose šalyse: Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Italijoje, Danijoje ir kt. Daugiausia
įrašų

žiūrėjo

moterys

–

82

,

vyrų

–

18

.
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Daugiausia transliacijų įvykdyta bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono švietimo centru.
2019 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka plėtė
teikiamų paslaugų spektrą, gerino prieigą prie interneto, elektroninių ir kitų dokumentų, teikė tradicines
ir naujas darbo formas, stiprino materialinę bazę, organizavo kompiuterinius mokymus rajono žmonėms,
iniciavo projektinę veiklą, literatūrinius, informacinius, kraštotyrinius, skaitymo skatinimo ir kitus
literatūrinius, meninius renginius.
2019 metais rajono bibliotekos telkė vartotojus, kaupė universalų dokumentų fondą,
atnaujino technologijų paslaugų plėtrą, konsultavo ir organizavo vartotojų naudojimosi kompiuteriu
įgūdžius. Didelis dėmesys skirtas svarbiausioms nūdienos aktualijoms, savo krašto pažinimui, skaitymo
skatinimui, literatūrinėms popietėms, parodoms bei jų pristatymams, internetinėms akcijoms, paskaitų
transliacijoms, internetinių paslaugų pasiūlai ir prieinamumui, projektinei veiklai. Labai svarbi ir
bibliotekų patalpų būklė, aplinka, kurioje malonu būti, lankytis, leisti laisvalaikį.
Rajono bibliotekos 2019 m. funkcionavo besikeičiančioje politinėje, ekonominėje,
socialinėje bei technologinėje aplinkoje. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka ir
filialai sudarė palankias sąlygas rajono žmonėms plėtoti prasmingo gyvenimo ir laisvalaikio
perspektyvas – atnaujinant žinias, skaitant naujausią literatūrą, skatinat siekti geresnės karjeros,
dalyvaujant rajono visuomenės gyvenime. Viešoji biblioteka ir kaimo bibliotekos Klaipėdos rajono
miesteliams, kaimams ir mažoms gyvenvietėms tapo pagrindiniais prieigos prie interneto plačiajai
visuomenei tiekėjais ir informacijos centrais.
Pagrindinės paslaugos:


dokumentų paieška: intelektuali (semantinė) ir personalizuota;



el. knygų skaitymas, rezervavimas, įvertinimas, komentavimas;



el. knygų skaityklės užsakymas arba rezervavimas pasirinktoje bibliotekoje;



dokumentų (knygų) užsakymas arba rezervavimas pasirinktoje bibliotekoje;



dokumento ar jo dalies skaitmeninės arba popierinės kopijos užsakymas;



naujienų apie bibliotekų veiklą, apie gautus naujus dokumentus prenumerata;



registracija portale arba pasirinktose bibliotekose, skaitytojo pažymėjimo užsakymas;



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

skaitytojo pažymėjimu.
Klaipėdos rajono bibliotekose 2019 metais skaitė 12230 vartotojai, jiems išduoti 296660
dokumentai, iš viso rajono bibliotekose užregistruoti 281102 lankytojai. Sutelkta 465 vartotojais daugiau
nei 2018 m. (2018 m. – 11765 vartotojai). Viešojoje bibliotekoje (Gargžduose) – 4176 vartotojai (2018
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m. – 3951), Priekulės m. filiale – 737 vartotojai (2018 m. – 729) ir kaimo filialuose – 7317 vartotojai
(2018 m. – 7085). Lietuvos Statistikos departamento duomenimis 2019 m. liepos 1d. Klaipėdos rajone
savo gyvenamą vietą deklaravo 58439 gyventojai (2018-07-01 – 56131), tai yra 2308 gyventojais
daugiau. Gargždų mikrorajone – 16659 gyventojai, 38720 – kaimiškame mikrorajone, 3060 gyventojų
priskaičiuota Priekulės filialo aptarnaujamame mikrorajone. 2019 m. rajono J. Lankučio viešosios
bibliotekų paslaugomis naudojosi 21% rajono gyventojų, nuo bendrojo gyventojų skaičiaus rajone.
2019-aisiais buvo organizuojami įvairūs renginiai: transliacijos, mobilios transliacijos,
knygų pristatymai, literatūriniai-muzikiniai vakarai, viktorinos, fotografijų, tapybos, tautodailės bei
leidinių parodos, įvairios akcijos. 2019 m. viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose organizuoti 1530
renginių, kuriuose apsilankė 40001 lankytojas.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio bibliotekos ir filialų svarbiausia misija buvo
ir yra būti tarpininku tarp informacijos ir visuomenės. Bibliotekos atviros įvairaus amžiaus ir įvairių
poreikių žmonėms ir institucijoms. Telkia savo rajono gyventojus naudotis moderniomis
technologijomis,

nemokama interneto prieiga. Bibliotekos aktyviai bendradarbiauja su vietos

bendruomenėmis, švietimo, kultūros ir kitomis įstaigomis ir prisideda prie šių įstaigų veiklų. Į rajono
bibliotekas einama mokytis, tvarkyti įvairių reikalų, spręsti problemų, kurti, bendrauti. Bibliotekininkai
imasi bendros šviečiamosios-kultūrinės veiklos, rašo ir įgyvendina projektus,

organizuoja

kompiuterinio raštingumo, mezgimo, dekupažo, floristikos ir kitus mokymus, knygų pristatymus,
konkursus, filmų peržiūras, įvairiausias edukacines veiklas. Biblioteka matoma kaip erdvė, kur
gyventojai gali ateiti pabendrauti tarpusavyje ar su užsienyje gyvenančiais giminaičiais. Įvairūs renginiai
bei užsiėmimai užtikrina turiningą laisvalaikį tiek jaunimui, tiek vyresnio amžiaus žmonėms, padeda
neįgaliesiems ir socialinės rizikos grupių atstovams lengviau integruotis į visuomenę.
Bibliotekos veiklos viešinimas. 2019 metais vietinėje ir respublikinėje spaudoje apie biblioteką,
jos veiklą, darbuotojus buvo publikuoti 330 straipsnių. Respublikinėje spaudoje: „Vakarų ekspresas“ – 2,
„Vakarų Lietuva“ – 1, žurnale „Tarp knygų“ – 9, 41 straipsnis rajoniniame laikraštyje „Banga“. Virtualioje
erdvėje apie bibliotekos veiklą buvo rašyta 277 publikacijose. Spauda informavo apie bibliotekose
vykstančius renginius, projektus, naujas paslaugas, apie rajono bibliotekų vykdomą veiklą.
Nuolatinė informacija buvo teikiama interneto svetainėse:
www.gargzdaivb.lt (29 publikacijos);
www.gargzdaivb.lt/lt/vaikams-ir-jaunimui (34 publikacijos);
www.facebook.com/ZurnalasTarpKnygu/ (1 publikacija);
www.facebook.com/laikrastisbanga1/ (2 publikacijos);
www.facebook.com/J.LankucioVB (98 publikacijos);
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www.mano-gargzdai.lt (4 publikacijos);
www.gargzdai.lt (22 publikacijos);
www.klaipedos-r.lt/ (3 publikacijos);
www.lietuvaskaito.lt/record/ (1 publikacija);

www.facebook.com/vaikaivb (44 publikacijos);
www.facebook.com/infotaskas (2 publikacijos);
www.facebook.com/Сhildrens-fest-Еtnobook-2329280433964058/ (4 publikacijos);
www.facebook.com/Mano-Dovilai-1639288382960786/?ref=br_rs ( 33 publikacijos).
Metinėje 2019 metų ataskaitoje analizuojama visa bibliotekos veikla, prieinamumas,
pateikiami bibliotekos uždaviniai, jų vykdymo seka, vartotojų aptarnavimas, fondo būklė, kraštotyrinėinformacinė, ūkinė-techninė, metodinė veikla, finansavimas, mokymai, bibliotekos teikiamos paslaugos,
renginiai.
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2. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS

SENIŪNIJOS
BIBLIOTEKOS
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2. 1. Tinklo pokyčiai
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos kaimo bibliotekų tinklas
2019 metais išliko nepakitęs. Naujai atidarytų, uždarytų ar sujungtų filialų nebuvo. Dėl netinkamų
patalpų Kalotės padalinys nedirba nuo 2015 rugsėjo 30 dienos.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos veikla grindžiama Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos
bibliotekų įstatymu, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais bei potvarkiais, Klaipėdos
rajono savivaldybės tarybos 2016 metų kovo 31 d. sprendimu Nr. T-11-88, patvirtintais bibliotekos
nuostatais, kitais teisės aktais.
Darbo tvarką bibliotekoje apibrėžia Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios
bibliotekos skyrių ir jos padalinių vidaus darbo tvarkos taisyklės. Tikslai, uždaviniai, funkcijos, teisės ir
pareigos, veiklos pobūdis įteisintos bibliotekos nuostatuose, darbuotojų teisės ir pareigos – pareiginiuose
nuostatuose. Nuostatai reglamentuoja ir bibliotekoje veikiančios darbo komisijos veiklą. Bibliotekos
vartotojų aptarnavimą reglamentuoja Skaitytojų aptarnavimo taisyklės ir LIBIS vieningo skaitytojo
pažymėjimo naudojimo taisyklės. Mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Dėl biudžetinės įstaigos Jono Lankučio viešosios
bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo 2018 m. kovo 29 d. nr. T11-144,
patvirtintais įkainiais. Spaudiniai ir kiti dokumentai komplektuojami laikantis Klaipėdos

rajono

savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos fondo nuostatų. Biblioteka vykdo visus reikalavimus,
nustatytus galiojančiuose visų bibliotekų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose ir privalomuose
taikyti standartuose.
2.2. Nestacionarinis aptarnavimas
 Išdavimo punktų nėra;
 bibliobusų nėra;
 knygnešių skaičius: 232.
Nestacionarus aptarnavimas padeda pasiekti nuo aptarnaujančios bibliotekos nutolusiuose
kaimuose gyvenančius skaitytojus. Jis ypač reikalingas vyresnio amžiaus bei turintiems negalią
žmonėms, kurie neturi galimybių savarankiškai nuvykti į juos aptarnaujantį filialą, miesto biblioteką.
Tolimesnėse gyvenvietėse ar vienkiemiuose įsikūrusiems, ypač pagyvenusiems ir neįgaliesiems
žmonėms, knygas nuneša moksleiviai, patys bibliotekininkai, giminaičiai. Tokių skaitytojų, kuriems
knygos nešamos į namus, kiekviena biblioteka turi nuo 10 iki 20.
Kiekviena rajono biblioteka siekė sudaryti kuo palankesnes sąlygas senyvo amžiaus ir
neįgaliesiems skaitytojams naudotis turimais spaudinių fondais. Dauguma kaimų filialų bibliotekininkės
8
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neįgalius ir senyvo amžiaus skaitytojus, negalinčius ateiti į bibliotekas, lanko 1 - 2 kartus per mėnesį,
taip pat dalyvauja seniūnijų organizuojamuose labdaringuose renginiuose, skirtuose neįgaliesiems.
Klaipėdos rajono bibliotekos palaiko glaudžius ryšius su Klaipėdos rajono savivaldybės Socialinės
paramos skyriumi, seniūnijose esančiais socialiniais darbuotojais, bei įvairią paramą teikiančiomis
įstaigomis ir organizacijomis.
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2. 3. Bibliotekų struktūra, skaičius ir tinklas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO LANKUČIO VIEŠOJI
BIBLIOTEKA
ADMINISTRACIJA

DIREKTORIUS

DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJA

VYRIAUSIASIS
BUHALTERIS
VYRESNYSIS
BUHALTERIS

VYRIAUSIASIS
BIBLIOTEKININKAS
ORGANIZACINIAM DARBUI

VYRIAUSIASIS
BIBLIOTEKINIŲ
PROCESŲ
AUTOMATIZAVIMO
INŽINIERIUS

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SKYRIAI
INFORMACINIS
SKYRIUS

SKAITYTOJŲ
APTARNAVIMO SKYRIUS
SKYRIAUS VEDĖJA
3 VYRESN.BIBLIOTEKININKĖS
VYRESN. BIBLIOGRAFĖ KRAŠTOTYRAI

KOMPLEKTAVIMO SKYRIUS
SKYRIAUS VEDĖJA
2 VYRESNIOSIOS BIBLIOTEKININKĖS

ŪKINIS TECHNINIS PERSONALAS

SKYRIAUS VEDĖJA
VYRESN. BIBLIOTEKININKĖ
PROJEKTINEI VEIKLAI
VYRESN. BIBLIOGRAFĖ
INFORMACIJAI
IT IR RYŠIŲ SPECIALISTAS

METODINIS SKYRIUS
SKYRIAUS VEDĖJA
VYRESNIOJI BIBLIOTEKININKĖ
BIBLIOTEKININKĖ KNYGRIŠĖ

VAIKŲ LITERATŪROS
SKYRIUS

ŪKVEDYS , 3 VALYTOJOS,
DARBININKAS(SEZONINIS)
VALYTOJAS PRIEKULĖS FILIALE
DARBININKAS-APLINKOS TVARKYTOJAS ŽADEIKIŲ
FILIALE

SKYRIAUS VEDĖJA
PAVADUOTOJA INFORMACIJAI IR
EDUKACIJAI 2 VYRESN.
BIBLIOTEKININKĖS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO LANKUČIO VIEŠOJI
BIBLIOTEKA
24 KAIMO FILIALAI

AGLUONĖNŲ
FILIALAS

ENDRIEJAVO FILIALAS
ŽADEIKIŲ FILIALAS

AGLUONĖNŲ SENIŪNIJA

ENDRIEJAVO SENIŪNIJA

DOVILŲ FILIALAS

JUDRĖNŲ FILIALAS

DOVILŲ SENIŪNIJA

JUDRĖNŲ SENIŪNIJA

PRIEKULĖS MIESTO BIBLIOTEKA

KRETINGALĖS FILIALAS

JAKŲ FILIALAS
KALOTĖS FILIALAS

PLIKIŲ FILIALAS

SLENGIŲ FILIALAS

GIRKALIŲ FILIALAS

KRETINGALĖS SENIŪNIJA

DITUVOS FILIALAS
DREVERNOS FILIALAS

VENCKŲ FILIALAS
PRIEKULĖS SENIŪNIJA

DAUPARŲ FILIALAS
KVIETINIŲ FILIALAS
DAUPARŲ-KVIETINIŲ SENIŪNIJA

NEDIRBA NUO 2015.09.30

SENDVARIO SENIŪNIJA

DAUKŠAIČIŲ FILIALAS

PĖŽAIČIŲ FILIALAS
ŠALPĖNŲ FILIALAS
VEIVIRŽĖNŲ FILIALAS
VEIVIRŽĖNŲ SENIŪNIJA

GIRININKŲ FILIALAS
LAPIŲ FILIALAS
TILVIKŲ FILIALAS
VĖŽAIČIŲ FILIALAS
VĖŽAIČIŲ SENIŪNIJA
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3. FONDO FORMAVIMAS
KULTŪRINĖS VEIKLOS
PADALINIAI

3.1. Fondo būklė

2019 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos fonde iš viso
buvo 246226 fiz. vnt. (2018 m.- 248145 fiz. vnt.) dokumentų, 42433 pavadinimai:
Dokumentas

2018 m.
Fiz. vnt.
23994

2019 m.
Fiz. vnt
232292

13461

13228

Garsiniai dokumentai

185

196

Regimieji dokumentai

110

113

1

1

Vaizdiniai dokumentai

39

39

Kartografiniai dokumentai

23

24

246

246

83
3

84
3

248145

246226

Knygos
Serialiniai leidiniai

Mišrieji garsiniai regimieji dok.

Spausdintiniai natų dokumentai
Elektroniniai dokumentai
Kiti dokumentai
Viso

Klaipėdos rajono viešosios bibliotekos fondą daugiausia sudaro kaimo filialų dokumentai.
Viešosios bibliotekos kaimo filialų dokumentų fondai sudaro 67,51% (2018 m. - 68,00%) bendro
centralizuotos sistemos fondo, atitinkamai viešosios bibliotekos (centro) dokumentai sudaro 25,23%
(2018 m. - 24,75 %), Priekulės miesto filialo fondas 7,26% (2018 m. - 7,25%) bendro centralizuotos
sistemos fondo.
Fondo dydis

Grožinė literatūra

Įvairių mokslo
šakų literatūra

Periodiniai
leidiniai

Fiz.vnt. Pavad.

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

246226 442433

162580

66,03

71573

29,07

12073

4,90

SVB

62125

37066

36219

58,30

23791

38,30

2115

3,40

PMB

17874

14103

10862

60,77

6459

36,14

553

3,09

KFB

166227 18299

115499

69,48

41323

24,86

9405

5,66

RVB sistemoje
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Didžiąją dalį bibliotekos fondo sudaro grožinė literatūra, ji skaitomiausia tarp rajono vartotojų.
Gerokai mažiau yra įvairių mokslo šakų literatūros. Ši literatūra sudaro 29,07% (2018 m. - 29,95%)
visos centralizuotos sistemos fondo (be periodinių leidinių). Įvairių mokslo šakų literatūra naudojasi
studijuojantis jaunimas, besimokantis neakivaizdžiai, moksleiviai. Ši literatūra netenkina vartotojų
poreikių, nes didžioji dalis yra pasenusio turinio. Naujausia ir reikalingiausia moksline literatūra
stengiamasi aprūpinti centrinę biblioteką ir didžiuosius rajono filialus. Viešosios bibliotekos įvairių
mokslo šakų literatūra sudaro 38,30% (2018 m. - 38,99%) visos literatūros (be periodinių leidinių).
Lyginant su praėjusiais metais bibliotekos centralizuotoje sistemoje fondas sumažėjo 1919 fiz. vnt.
3.2. Aprūpinimas dokumentais
Vienam rajono gyventojui tenka dokumentų:
Pavadinimas

2015 metais

2016 metais

2017 metais

2018 metais

2019 metais

RVB (sistemoje)

4,77 fiz. vnt.

4,71 fiz. vnt.

4,60 fiz. vnt

4,42 fiz. vnt.

4,21 fiz. vnt.

SVB

3,92 fiz. vnt.

3,71 fiz. vnt.

3,66 fiz. vnt.

3,69 fiz. vnt.

3,73 fiz. vnt.

PMB

5,53 fiz. vnt.

5,65 fiz. vnt.

5,73 fiz. vnt.

5,87 fiz. vnt.

5,85 fiz. vnt.

KFB

5,12 fiz. vnt.

5,12 fiz. vnt.

4,95 fiz. vnt.

4,64 fiz. vnt.

4,29fiz. vnt.

Vienam rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:
Pavadinimas

2015 metais

2016 metais

2017 metais

2018 metais

2019 metais

RVB (sistemoje)

0,26 fiz. vnt.

0,27 fiz. vnt.

0,27 fiz. vnt.

0,27 fiz. vnt.

0,24 fiz. vnt.

SVB

0,12 fiz. vnt.

0,14 fiz. vnt.

0,14 fiz. vnt.

0,13 fiz. vnt.

0,13 fiz. vnt.

PMB

0,28 fiz. vnt.

0,28 fiz. vnt.

0,25 fiz. vnt.

0,25 fiz. vnt.

0,24 fiz. vnt.

KBP

0,32 fiz. vnt.

0,34 fiz. vnt.

0,33 fiz. vnt.

0,33 fiz. vnt.

0,29 fiz. vnt.

Vienam bibliotekos vartotojui tenka dokumentų:
Pavadinimas

2015 metais

2016 metais

RVB
(sistemoje)
SVB

23,65 fiz. vnt. 22,40 fiz. vnt. 22,16 fiz. vnt. 21,09 fiz. vnt.

20,13 fiz. vnt.

23,15 fiz. vnt. 17,44 fiz. vnt. 16,65 fiz. vnt. 15,54 fiz. vnt.

14,88 fiz. vnt.

PMB

23,89 fiz.vnt.

24,69 fiz. vnt.

24,25 fiz. vnt.

KFB

25,89 fiz. vnt. 24,74 fiz. vnt. 24,84 fiz. vnt. 23,82 fiz. vnt.

22,72 fiz. vnt.

23,89 fiz.vnt.

2017 metais

24,20 fiz.vnt.

2018 metais

2019 metais
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3.3. Dokumentų gavimas
Pateikiami analizavimui penkių metų duomenys apie naujų dokumentų įsigijimą: rajono
bibliotekose (RVB), J. Lankučio bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB), kaimo
filialuose (KFB). Didėjantis rajono gyventojų skaičius įtakoja gaunamų lėšų dokumentams įsigyti. Lėšų
naujiems dokumentams įsigijimui kas metai didėja, tačiau dokumentų įsigijimo kiekį lemią dokumentų
kaina, kuri kas metai didėja.

Dokumentų gavimas egz.
11381

11351

10642

2001
875

15133

14447

14421

13517

2261
855

2287
779

13906

12136

11058

2230
767

2102
746

2015m

2016m

2017m

2018 m

2019

RVB

10642

14421

14447

15133

13906

KFB

13517

11351

11381

12136

11058

SVB

2001

2261

2287

2230

2102

PMB

875

855

779

767

746

Dokumentų gavimas 2019 metais

Gauta iš viso

Fiz.
vnt.

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

Periodiniai
leidiniai
Fiz.
vnt.

%

1398

7783

55,97

1128

8,11

4995

35,92

2102

1071

1187

56,47

390

18,55

525

24,98

PMB

746

455

390

48,11

90

16,69

266

35,20

KFB

11058

56,12

648

5,86

4204

38,02

RVB
sistemoje
SVB

13906

Pavad.

Grožinė
literatūra
(be periodikos)
%
Fiz.
vnt.

1107

6206

2019 m. gauta 13906 fiz. vnt. dokumentų (1398 naujų pavadinimų ) už 69357,32 Eur (su
prenumeruojama spauda). Lyginant su 2018 m. gauta 1227 fiz. vnt. mažiau. Tam įtakos turėjo leidinių
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brangimas. Iš jų inventorintų dokumentų gauta 8911 fiz. vnt. (2018 m.- 9446 fiz. vnt.) su 1390 naujais
pavadinimais už 54376,46 Eur. Lyginant su 2018 m. inventorintų dokumentų gavome 535 fiz. vnt.
mažiau.
Formuojant bibliotekos fondus atsižvelgiama į vartotojų poreikius. Stengiamės nupirkti kuo
įvairesnės literatūros ir daugiau įvairių pavadinimų.
Prenumeruojamų periodinių leidinių 2019 m. gauta 4995 fiz. vnt. (2018 m. - 5687 fiz. vnt.),
692 fiz. vnt. mažiau negu 2018 m. Spaudos prenumeratai 2019 m. išleista 14980,86 Eur (2018 m.14056,28 Eur), kuriuos skyrė Klaipėdos rajono savivaldybė. Iš viso užprenumeruota 60 pavadinimų
periodinių leidinių (51 žurnalų ir 9 laikraščių pavadinimai). Dėka spaudos, radijo ir televizijos rėmimo
fondo ir kitų rėmėjų biblioteka gavo 62 pavadinimus periodinių leidinių – 9 laikraščių ir 53 žurnalų
pavadinimus. Dovanoti periodiniai leidiniai buvo padalinti viešosios bibliotekos skyriams ir filialams.
2019 m. iš viso gavome 122 pavadinimus periodinių leidinių (18 laikraščių ir 104 žurnalų pavadinimus).
Naujai gautų dokumentų (su prenumeruota periodika) procentas visame rajono fonde sudaro
5,65% - palyginimui 2018 m. - 6,09%, 2017 m. - 5,76% , 2016 m. - 5,72%, viešosios bibliotekos (centro)
3,38% (2018 m. 3,63%, 2017 m. 3,75% , 2016 m. 3,66%) , Priekulės miesto filialo 4,17 %

(2018

m. 4,26% , 2017 m. 4,43% , 2016 m. 4,91%), kaimo filialų – 6,65 % ( 2018 m. 7, 19%, 2017 m. 6,61%
, 2016 m. 6,57% ).
Dokumentams įsigyti biblioteka buvo sudariusi dokumentų pirkimo-pardavimo sutartis su UAB
„Jotema“, UAB „VIP supply“ (Obuolio leidyklos dokumentams įsigyti), UAB „Alma littera
sprendimai“, UAB „Tyto alba“, UAB „Nieko Rimto“, UAB „Baltų lankų“ leidyba, UAB „Leidykla
Vaga“, UAB „Sofoklis“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklomis ir pirko leidinius tiesiogiai iš leidėjų.
Biblioteka, darydama atranką tarp leidyklų, atkreipia dėmesį į leidinių aktualumą, įsigijimo kainą,
pristatymo operatyvumą. Iš šių leidyklų dokumentai buvo perkami iš Lietuvos respublikos Kultūros
ministerijos skirtų lėšų.
2019 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 47551,00
Eurų. Už šias lėšas nupirkta 6357 fiz. vnt. spaudinių (660 nauji pavadinimai). 2019 m. nupirkta 160
fiz. vnt. mažiau, negu 2018 m.
Vidutinė vieno spaudinio, pirkto už Kultūros ministerijos skirtas lėšas, kaina 7,48 Eurai.
Paramos būdu 2019 m. gauta 731 fiz. vnt. dokumentas už 974,60 Eur. Paramą knygomis
gavome iš labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ – 648 fiz. vnt. už 557,28 Eur, UAB „Vagos
prekyba“ 65 fiz. vnt. už 344,07 Eur, UAB „Jotema“ – 18 fiz. vnt. už 73,25 Eur.
2019 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka gavo ir dovanų iš skaitytojų, knygų autorių,
įvairių įstaigų, organizacijų, leidyklų, spaustuvių ir kitų įvairių tiekėjų. Fizinių ir juridinių asmenų
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dovanos yra nepastovios, neprognozuojamas, bet vienas iš svarbiausių papildomo komplektavimo
šaltinių. 2019 m. iš viso padovanota 1783 fiz. vnt. spaudinių už 5450,86 Eur.
Akcijos „Knygų kalėdos“ metu Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešajai bibliotekai
padovanota 623 fiz. vnt.
Skaitytojai per metus padovanojo 492 fiz. vnt., Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji
biblioteka – 79 fiz. vnt., knygų autoriai – 42 fiz. vnt. ir t.t. Gargždų krašto muziejus 2019 m. parengė ir
išleido E Renė „Žemaičių vaizdeliai“. Knygos pristatymas vyko Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje,
kurio metu 28 fiz. vnt. padovanoti Jono Lankučio viešajai bibliotekai ir filialams. 2018 m. pabaigoje
išleistos knygos „Laikas eina žingsniais atsargiais“. Po vieną egzempliorių gavo visi bibliotekos skyriai
ir filialai - 40 fiz. vnt. už 400,00 eurų.
Vienam rajono gyventojui tenka lėšų leidinių (be periodikos) įsigijimui:
2019 m.
lėšos 1
gyventojui

2018 m.
lėšos 1
gyventojui

2017 m.
lėšos 1
gyventojui

2016 m.
lėšos 1
gyventojui

2018 m.
skirtos lėšos
Eur

2019 m.
skirtos lėšos
Eur

Visos lėšos

0,93 Eur

0,94 Eur

0,89 Eur

0,85 Eur

52642,12

54376,46

Kultūros
ministerijos
lėšos

0,81 Eur

0,81 Eur

0,75 Eur

0,75 Eur

45493,00

47551,00

Kitų šaltinių

0,12 Eur

0,13 Eur

0,14 Eur

0,10 Eur

7149,12

6825,46

lėšos

3.4. Dokumentų nurašymas
2019 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje nurašyti 15825 fiz. vnt. dokumentų
142 pavadinimų (2018 m. - 18501 fiz. vnt., 2017 m. - 14911 fiz. vnt., 2016 m. - 14286 fiz. vnt.).
Inventorintų dokumentų nurašyta 10599 fiz. vnt., o aktualumą praradusių periodinių leidinių – 5226 fiz.
vnt. 2019 m. nurašyta 2652 fiz. vnt. mažiau negu 2018 m. Savivaldybės Jono Lankučio viešojoje
bibliotekoje (centre) 2019 m. nurašyta 1372 fiz. vnt. leidinių, 526 pavadinimas. Iš jų 235 fiz. vnt. aktualumą praradę periodiniai leidiniai. Lyginant su 2018 m. centre leidinių nurašyta 472 fiz. vnt.
mažiau. Priekulės miesto filialas 2019 m. nurašė 870 fiz. vnt., kaimo filialai nurašė 13583 fiz. vnt.
dokumentų. Iš jų 4654 fiz. vnt. – aktualumą praradę periodiniai leidiniai. Kaimo filialai nurašė 2714
fiz. vnt. mažiau, negu 2018 m.
Visos sistemos nurašymo priežastys ir kokį procentą jos sudaro visų nurašytų dokumentų
atžvilgiu atsispindi žemiau pateiktoje lentelėje.
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Nurašymo priežastys

Fiz.vnt.

%

Susidėvėję dokumentai
Praradę aktualumą dokumentai

9236
5670

58,36
35,83

Vartotojų prarasti dokumentai

0

0

919
5226
10599

5,81
33,02
66,98

Kitos priežastys
Periodiniai leidiniai
Inventorinti dokumentai

3.5. Fondo panaudojimas
2019 m.

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

RVB

1,2

1,2

1,2

1,2

1,16

SVB

1,1

1,13

1,36

1,35

1,25

PMB

1,1

1,1

1,1

1,05

1,07

KFB

1,25

1,25

1,1

1,16

1,13

3.6. Bibliotekos saugyklos fondas
Saugyklos fondo bendrosios apskaitos knygoje 2020 metų pradžiai yra 1424 fiz. vnt. už 3389
Eur 53 ct.
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4. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir jos filialų vartotojai
aptarnaujami įsigijus elektroninį LIBIS ar lokalų skaitytojo bilietą:


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

bei gyvenamosios vietos deklaracijos dokumentą;


Lietuvos gyventojai palikę užstatą už pasiskolintas knygas;



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

laikotarpiui;


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

gyventojai;


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

Lietuvos viešųjų bibliotekų bei iš kitų šalių bibliotekų TBA keliu;


reti, vertingi, informaciniai leidiniai į namus neišduodami;



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

biblioteka taisyklių“.
4.1. Vartotojų telkimas
Siekiama, kad bibliotekos taptų aktyviu tarpininku tarp vietos bendruomenės, verslo, vietos
valdžios ir visuomeninių organizacijų, siūlančių naujas, gyventojų poreikius tenkinančias paslaugas.
Didėjantys rajono gyventojų skaičius, skatina bibliotekų darbuotus telkti naujus vartotojus. Išduoties,
lankytojų didėjantys skaičiai rajono bibliotekose siejami su didesniu finansavimu naujų dokumentų
įsigijimui, tęstinių inovatyvių projektų įgyvendinimu, padalinių infrastruktūros gerinimu.
Lietuvos Statistikos departamento duomenimis 2019 m. liepos 1 d. Klaipėdos rajone
deklaruojama 58439 (56131 - 2018 m. liepos 1 d.) gyventojas, tai yra 2308 gyventojais daugiau nei
deklaruota 2018 metais. 16659 gyventojai Gargždų miesto aptarnaujame mikrorajone, 3060 gyventojai
Priekulės miesto padalinio aptarnaujamame mikrorajone. Kaimuose deklaruota 38720 (36401 – 2018
m.) gyventojas, tai yra 2319 gyventojais daugiau nei deklaruota 2018 metais. Gyventojų padidėjo
Sendvario seniūnijoje, Priekulės seniūnijos Dituvos soduose, nežymiai Dovilų, Vėžaičių seniūnijose.
Kaimiškų vietovių gyventojai sudaro 66% visų rajone gyvenančių gyventojų. Lentelėje pateikiama
2018-2019 metais sutelktų vartotojų skaičius rajono bibliotekose bei gyventojų sutelkimo procentas nuo
bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono gyventojų skaičiaus.
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Rajono bibliotekų 2018 m., 2019 m. vartotojai ir vartotojų susitelkimas %
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

2018 m.
11765
3951
729
7085
432
173
340
543
406
313
387
219
175
161
309
0
352
314
316
309
244
357
174
122
476
242
460
261

2018 m. %
21
24
24
20
24
34
22
18
12
31
28
23
15
11
31
0
19
22
29
30
21
18
29
32
22
24
16
31

2019 m.
12230
4176
737
7317
413
175
341
618
454
311
375
230
176
155
303
0
359
316
319
303
340
398
183
138
487
189
480
254

2019 m. %
21
25
24
19
23
28
20
19
10
30
27
24
15
7
30
0
19
21
30
30
29
18
30
36
23
18
16
31

Daugiausia vartotojų nuo esančių priskirtame mikrorajone gyventojų sutelkta Agluonėnų 413 vartotojai arba 23%, Daukšaičių - 175 arba 28%, Dauparų – 341 arba 20%, Dituvos – 618 arba 19%,
Drevernos - 311 arba 30%, Endriejavo - 375 arba 27%, Judrėnų - 303 arba 30%, Kvietinių – 316 arba
21%, Lapių - 319 arba 30%, Veiviržėnų - 487 arba 23%. 2019 metais vartotojų skaičius padidėjo rajono
bibliotekose 465 žmonėmis. Didėjant rajono gyventojų skaičiui, didėja poreikis ir skaitytojų telkimui.
Besikuriantis nauji gyventojai Dovilų, Vėžaičių, Dauparų-Kvietinių ir ypatingai Sendvario seniūnijose
yra pakviečiami apsilankyti bibliotekose. Bibliotekų patalpos yra renovuojamos ir palaipsniui
atnaujinama kompiuterinė įranga, baldai. Vartotojų skaičiaus ir vartotojų sutelkimo procento didėjimui
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turėjo aktyvus rajono gyventojų dalyvavimas rengiamuose transliacijose, aktyvus naudojimasis interneto
paslaugomis, kompiuteriniai mokymai.
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:
Gyventojų
skaičius

Gyventojų
skaičius

Gyventojų
skaičius

Gyventojų
skaičius

Gyventojų
skaičius

1 bibliotekai
rajone

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

SVB

16662

16662

16662

16662

16659

PMB

3078

3078

3068

3068

3060

KFB

1378

1405

1454

1517

1613

Bibliotekos

4.2. Vartotojų skaičius
Lentelėje pateikiama penkių metų vartotojų telkimo tendencijos. Kas metai didėjant
Klaipėdos rajone gyventojų skaičiui, didėja ir vartojai rajono bibliotekose.

Vartotojų skaičius

6979

6548
3388

3665

722

713

7317

7085

6960

3547

12230

11765

11352

11248

10649

3951

727

4176
737

729

2015m

2016m

2017m

2018m

2019 m

RVB

10649

11248

11352

11765

12230

KFB

6548

6979

6960

7085

7317

SVB

3388

3547

3665

3951

4176

PMB

713

722

727

729

737

2019 metais Klaipėdos rajono bibliotekose vartotojų buvo 12230, tai yra 465 vartotojais
daugiau nei 2018 metais (2018 m. buvo 11765 vartotojai). Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje sutelkta
4176 vartotojas, 225 vartotojais daugiau nei 2018 metais (2018 m. buvo 3951 vartotojų), KFB sutelkta
7317 vartotojų 232 vartotojais daugiau (2018 m. – 7085 vartotojai). Priekulės miesto padalinyje sutelkta
737 vartotojai 8 vartotojais daugiau (2018 m. – 729 vartotojai). Analizuojant registruotų vartotojų
skaičių Klaipėdos rajono bibliotekose, vartotojų skaičius bibliotekose didėja kas metai. Rodiklių
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didėjimui įtakos turi naujų dokumentų įsigijimas, gausi ir įvairi periodinių leidinių prenumerata, įvairių
projektų, programų, renginių įgyvendinimas.

4.3. Apsilankymų skaičius
2019 metais vartotojai Klaipėdos rajono bibliotekose lankėsi 281102 kartus, vidutiniškai
vienas bibliotekos lankytojas apsilankė bibliotekoje 20-23 kartų per metus. Lyginant su 2018 metų
rodikliais vartotojų lankomumas padidėjo 26391 karto. (2018 m. - 254711 kartų). Jono Lankučio
bibliotekoje lankytojų skaičius 92675 kartai (2018 m. – 72179 kartai) padidėjo – 20496, Priekulės miesto
padalinyje lankytojų buvo 15507 kartai (2018 m. – 14427 kartus) padidėjo – 1080 karto, kaimo filialo
bibliotekose – 172920 kartai (2018 m. - 168105 kartus), padidėjo - 4815 karto. Lankytojų rodiklių
didėjimą įtakoja bendruomenės narių norą įdomiai ir netradiciškai praleisti laisvalaikį. 2019 metais
toliau vyko transliacijos, kurios kėlė susidomėjimą tiek jaunesnei, tiek augesnei auditorijai. Lankomumo
didėjimą skatino kompiuteriniai mokymai.
Pateikiami analizavimui penkių metų duomenys apie bibliotekų lankytojų lankomumą:
rajono bibliotekose (RVB), J. Lankučio bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB),
kaimo filialų bibliotekose (KFB).

Apsilankymų skaičius
281102
254711

235204

226806

211922

139895

157082

151066

168105

172920

92675
58732
13295

64683
13439

62012
13728

72179
14427

15507

2015m

2016m

2017m

2018m

2019m

RVB

211922

235204

226806

254711

281102

KFB

139895

157082

151066

168105

172920

SVB

58732

64683

62012

72179

92675

PMB

13295

13439

13728

14427

15507
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Rajono bibliotekų 2018 m., 2019 m. lankytojai, lankomumas
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

2018 m.
254711
72179
14427
168105
6858
3370
8494
10013
7634
6894
12842
3015
3214
5087
6633
0
8781
8719
5688
5946
3327
11458
2858
2044
18754
7982
13764
4730

Kartų
22
18
20
24
16
19
25
18
19
22
33
14
18
31
21
0
25
27
18
19
14
32
16
17
39
33
30
18

2019 m.
281102
92675
15507
172920
5766
4496
7910
13390
9043
6629
13175
3226
3286
5836
4775
0
9161
8511
6338
5158
9926
10645
3239
2500
19179
7149
9120
4462

Kartų
23
22
21
24
14
25
23
22
20
21
35
14
19
37
16
0
25
27
20
17
29
27
17
18
39
38
19
17

Lankomumas padidėjo J. Lankučio viešojoje bibliotekoje, Daukšaičių, Dauparų, Dovilų,
Endriejavo, Jakų, Kretingalės, Kvietinių, Lapių, Plikių, Slengių, Veiviržėnų, ir kituose kaimo
bibliotekose. Bibliotekos lankytojai bibliotekose lankosi dėl interneto teikiamų paslaugų, susidomėjimas
transliacijų įvairove bei nusistovėjusios aptarnavimo tvarkos. Atokesniuose kaimo filialuose šalia
bibliotekų arba bibliotekose buriasi kaimo bendruomenės, čia vyksta įvairus renginiai, sueigos,
mokymai.
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4.4. Dokumentų išduotis
2019 m. dokumentų išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose buvo 296660 fiz. vnt. Lyginant su
2018 metais (300602 fiz. vnt.), sumažėjo 3942 fiz. vnt., J. Lankučio bibliotekoje sumažėjo- 1066 fiz.
vnt., kaimo padaliniuose dokumentų išdavimas sumažėjo 3294 fiz. vnt., Priekulės miesto padalinyje
padidėjo išduotis 228 fiz. vnt. Dokumentų išduoties mažėjimą įtakojo Judrėnų, Endriejavo, Plikų
filialuose vykdoma renovacija. Jakų biblioteka einamuoju metu dirba 0,5 etato. Darbuotojai aktyviai
įsijungė į „Prisijungusi Lietuva“ projekto įgyvendinimą.
Rajono bibliotekų 2018 m., 2019 m. dokumentų išduotis
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMP
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

2018 m.
300602
69685
19310
211607
14178
5419
10415
7798
11062
8164
11953
4405
6596
18091
11426
0
11983
10820
9557
8769
2887
10514
5181
3784
11975
6158
14140
6332

2019 m.
296660
68619
19728
208313
14732
6602
9747
10843
11041
8267
12532
4785
6980
8580
10126
0
12300
10233
9753
10650
4877
8750
6271
4516
11535
5593
13355
6245

Skirtumas
-3942
-1066
+418
-3294
+554
+1183
-668
+3045
-21
+103
+579
+380
+384
-9511
-1300
0
+317
-587
+196
+1881
+1990
-1764
+1090
+732
-440
-565
-785
-87
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Pateikiami analizavimui penkių metų duomenys apie bibliotekų dokumentų išduotį: rajono
bibliotekose (RVB), J. Lankučio bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB), kaimo
filialuose (KFB).

Dokumentų išduotis

Dokumentų išduotis
303283

291414

200926

191869

83910

81354
18191

300602

294987

18447

192296

83609
19082

296660

211607

208313

69685

68619
19728

19310

2015m

2016m

2017m

2018m

2019m

RVB

291414

303283

294987

300602

296660

KFB

191869

200926

192296

211607

208313

SVB

81354

83910

83609

69685

68619

PMB

18191

18447

19082

19310

19728

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)

Fiz. Vnt.

%

RVB

188819

64

SVB

49685

72

PMB

11669

59

KFB

127465

61

Išduota dokumentų vietoje(fiz. vnt.)

Fiz. Vnt.

%

RVB

107841

36

SVB

18934

28

PMB

8059

41

KFB

80848

39

Vidutiniškai per dieną 2019 metais rajono bibliotekų paslaugomis buvo pasinaudota bei
išduodama 24 fiz. vnt. dokumentų, viešojoje bibliotekoje – 16 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale – 26 fiz.
vnt., kaimų filialuose – 28 fiz. vnt.
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Grožinės, šakinės literatūros leidinių išduotis:
Pateikiamos analizavimui grožinės ir šakinės literatūros leidinių ir dokumentų išduotys:
rajono bibliotekose (RVB), J. Lankučio bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB),
kaimo filialuose (KFB).

2019 metai

Grožinė literatūra
RVB
SVB
PMB
KFB
154865 42666 6856 105343

RVB
141795

Šakinė literatūra
SVB
PMB
25953
12872

KFB
102970

2018 metai

153626

42751

6223

104652

146976

26934

13087

106955

Skirtumas

+1239

-85

+633

+691

-5181

-981

-215

-3985

2019 metais rajono bibliotekos skaitytojų tarpe didesnį pranašumą turi grožinės literatūros
išduotis. Jos išduotis padidėjo 1239 fiz. vnt. Šakinės literatūros išduotis 2019 m. rajono bibliotekose
sudarė 48 % išduota 141795 fiz. vnt. (2018 m. - 49% išduota 146976 fiz. vnt.). Grožinės literatūros
išduota 154865 fiz. vnt. – 52% (2018 m. grožinės literatūros 153626 fiz. vnt. - 51% ). Lyginant 2019 m
ir 2018 m. grožinės literatūros ir šakinės literatūros išduotys keičiasi labai nežymiai 1-3%.
Knygų, periodinių leidinių išduotis:
Periodiniai leidiniai

Knygos

2019 m.

RVB
135058

SVB
20424

PMB
12029

KFB
102605

RVB
161568

SVB
48161

PMB
7699

KFB
105708

Kt.
dok.
RVB
34

2018 m.

152114

33801

11883

106430

148437

35837

7427

105173

51

Skirtumas

-17056

-13377

+146

-3825

+13131

+17001

+272

+535

-17

Klaipėdos rajono bibliotekose periodinių leidinių išduota 135058 fiz. vnt., knygų išduotis 161568 fiz. vnt.. Lyginant su 2018 m., padidėjo knygų išduotis, populiarumo kartelė sumažėjo periodinei
spaudai. Didėjantis knygų skaitomumas, suteikia knygai galimybę neprarasti savo populiarumo. 2019
metais skirtos lėšos periodinei spaudai užprenumeruoti buvo pilnai panaudotos ir užsisakyta
pageidaujamų skaitytojams leidinių. 2019 metais periodinių leidinių išduotį sudaro 46 %, išduota
135058 fiz. vnt. (2018 m. – 51%, išduota 152114 fiz. vnt.) nuo visos išduoties. Knygų išduotį sudaro 54
%. (2018 m. – 49%, išduota 148437 fiz. vnt.) nuo visos išduoties. Kitų dokumentų išduota 34 fiz. vnt.:
garsinių – 4 fiz. vnt., regimųjų – 2 fiz. vnt., spausdintinių natų – 2 fiz. vnt., elektroninių, tęstinių, kitų
dokumentų – 28 fiz. vnt..
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4.5. Rajono bibliotekų 2018 m., 2019 m. dokumentų išduotis, skaitomumas
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMP
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

2018 m.
300602
69685
19310
211607
14178
5419
10415
7798
11062
8164
11953
4405
6596
18091
11426
0
11983
10820
9557
8769
2887
10514
5181
3784
11975
6158
14140
6332

Skaitomumas
26
18
26
30
33
31
31
14
27
26
31
20
38
110
37
0
34
34
30
28
12
29
30
31
25
25
31
24

2019 m.
296660
68619
19728
208313
14732
6602
9747
10843
11041
8267
12532
4785
6980
8580
10126
0
12300
10233
9753
10650
4877
8750
6271
4516
11535
5593
13355
6245

Saitomumas
24
16
27
28
36
38
23
18
24
27
33
21
39
55
33
0
34
32
31
35
14
22
34
33
24
29
28
24

Vidutiniškai 1 rajono skaitytojas per metus perskaitė 20-35 dokumentų. Vidutiniškai 1
savivaldybės J. Lankučio bibliotekos vartotojas perskaitė – 16 dokumentų. Priekulės miesto filialo
vartotojas perskaitė 27 dokumentus, kaimo filialo skaitytojas perskaitė – 28 dokumentus. Didžiausias
skaitomumas viršijantis 30 dokumento skaitymą šiuose filialuose: Agluonėnų, Daukšaičių, Endriejavo,
Girkalių, Judrėnų, Jakų, Kretingalės, Kvietinių, Pėžaičių, Šalpėnų. Skaitomumo rodiklis 2019 metais
sumažėjo iki 24. Galima pasidžiaugti, kad lankomumas bibliotekose auga ir jos paslaugomis naudojasi
vis didesnis kiekis rajono žmonių. Skaitomumo, išduoties ir vartotojų sutelkimas kas metai nežymiai
keičiasi, bet dėl vykdomų projektų, vykdomų planuojamų einamųjų remontų..
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4.6. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
2019 metais Klaipėdos rajono bibliotekose buvo 394 (2018 m. - 398) vartotojams skirtos
darbo vietos. Savivaldybės viešojoje išliko 92 vartotojams skirtos darbo vietos, Priekulės miesto filiale
- 20 darbo vietų, kaimo filialuose - 282 (2018 m. - 287). Darbo vietos skaitytojams nežymiai
pasikoregavo dėl renovuotų patalpų. Vartotojams darbo vietų skaičius nekito

4.7. Techninis aprūpinimas, internetas

Iš viso kompiuter. darb. viet.
2019 m.

Vartotojams

2018 m.

2017 m.

Iš viso

Internetas

Darbuotojams
Iš viso Internetas

Kopijavimo
aparatai

RVB

198

186

188

119

116

79

74

33

SVB

70

68

64

28

28

42

38

6

PMB
KFB

8
120

7
112

7
117

5
85

5
82

2
35

2
34

3
24

Visos rajono bibliotekos kompiuterizuotos. Viso kompiuterizuotų vietų 2019 m. – 198:
vartotojams - 119 darbo vietų, darbuotojams – 79. 2019 metais buvo atnaujinta kompiuterinė įranga
Jono Lankučio bibliotekoje, Vaikų literatūros skyriuje, Agluonėnų, Jakų, Priekulės ir Slengių
bibliotekose.

Pagal vartotojų registracijos ir statistikos sistemos (VRSS) duomenis:
 Unikalių viešosios interneto prieigos vartotojų skaičius iki 2019 m. gruodžio 31 d. – 8868
vartotojai, Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje – 1565 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje
– 1508 vartotojai, Priekulės miesto filiale – 967 vartotojai, kaimų filialuose – 4828 vartotojai;
 per 2019 m. – naujai užregistruoti 529 unikalūs viešosios interneto prieigos vartotojai. Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje užregistruoti 143 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje – 155
vartotojų, Priekulės miesto filiale – 69 vartotojų, kaimų filialuose naujai užregistruoti 162
vartotojai;
 interneto seansų skaičius rajono bibliotekose – 20183, viešojoje bibliotekoje – 2426, Vaikų
literatūros skyriuje – 7915, Priekulės miesto filiale – 3190, kaimų filialuose – 6652.
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4.8. Vartotojų orientavimas ir mokymas
2019 metais startavo projektas „Prisijungusi Lietuva“, kurio tikslas – padėti gyventojams
išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo
teikiamomis galimybėmis. J. Lankučio viešojoje bibliotekoje ir filialų gyventojai galėjo mokytis ne tik
skaitmeninio raštingumo pradmenų, bet ir gilinti jau turimas žinias ir įgūdžius. Buvo pateikta programa
pradedantiesiems, norintiems įgyti pradinių žinių ir pažengusieji. Kiekvienas rajono gyventojas,
nepriklausomai nuo jo turimos skaitmeninės patirties, atsirinko sau aktualią mokymosi temą.
Pradedančiųjų mokymų programa:
„Skaitmeninės technologijos TAU. Ateik, sužinok,
išmok“.
Pažengusiųjų mokymų programos:
„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu
internete: Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“;
„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu
internete: Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“;
„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: dokumentų kūrimas internete ir
dalijimasis kitais.";
„E. bendruomenės TAU: būk aktyvus, unikalus ir verslus!“;
„Karjeros galimybės TAU: inovatyvus savęs pristatymas“;
„Pristatymų rengimas“;
„Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“;
„Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“;
„Planuokime laisvalaikį internetu“;
„Būkime saugūs internete“.
2019 metais mokymai vyko J. Lankučio bibliotekoje, kur apmokyta 304 žmonės ir išklausė 460
mokymo akademinių valandų. Girininkų filiale 8 žmonės (18 akad. val.), Lapių bibliotekoje 32 dalyviai
(30 akad. val.), Dovilų filiale 57 dalyviai (42 akad. val.), Kretingalės filiale 20 žmonių (24 akad. val),
Slengių bibliotekoje 10 dalyvių (18 akad. val.).
Mokymuose išmoko:


naudotis kompiuteriu;



rengti tekstinius dokumentus;



saugiai naršyti internete ir susirasti aktualios informacijos;



naudotis elektroninėmis valdžios, verslo ir laisvalaikio paslaugomis;
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dalytis informacija ir bendrauti internetu su artimaisiais ir draugais.
Rajono bibliotekose nuolat organizuojamos ekskursijos po biblioteką, kurių tikslas –

supažindinti naujus vartotojus su biblioteka, jos teikiamomis paslaugomis, naudojimosi tvarka. Nauji
vartotojai yra mokomi surasti reikiamą informaciją, naudotis bibliotekos elektroniniais katalogais ir
kartotekomis, aiškinamas fondų išdėstymas, dokumentų paieškos galimybės. Akcentuojama, kad
niekada nepamirš, kad gali: „Klausk bibliotekininko“.
Per 2019 m. 1801 valanda skirta bibliotekų vartotojams:
 mokyti naudotis kompiuterine įranga;
 naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis;
 atlikti paieškas internete galimybėmis.
Iš jų:
viešojoje bibliotekoje – 912 val., Priekulės miesto filiale – 114 val., kaimų filialuose – 775
val.

5. PRIEIGA IR SĄLYGOS
5.1. Darbo dienos ir valandos
Jono Lankučio viešoji biblioteka vartotojus aptarnauja 6 dienas per savaitę 8.00-18.00 val.,
šeštadieniais 9.00-15.00 val., poilsio diena - sekmadienis. Viešojoje bibliotekoje skaitytojų aptarnavimo
skyriaus darbuotojai dirba pagal sudarytą, kiekvieną mėnesį patvirtintą, slenkantį darbo grafiką. Vasaros
laikotarpiu (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais) skaitytojai aptarnaujami 5 dienas per savaitę, poilsio
dienos – šeštadienis, sekmadienis.
Priekulės miestelio biblioteka vartotojus aptarnauja 6 dienas per savaitę nuo 9.30 – 18.00 val.,
šeštadieniais nuo 9.00 – 15.00 val., poilsio diena - sekmadienis. Padalinio darbuotojos dirba pagal
sudarytą, kiekvieną mėnesį patvirtintą, slenkantį darbo grafiką. Vasaros laikotarpiu (birželio, liepos,
rugpjūčio mėnesiais) skaitytojai aptarnaujami 5 dienas per savaitę, poilsio dienos – šeštadienis,
sekmadienis.

Informaciją

apie

rajono

bibliotekų

darbo

laiką

pateikta

http://www.gargzdaivb.lt/lt/struktura-ir-kontaktai, http://www.gargzdaivb.lt/lt/filialai.
2019 metais 15 kaimų filialų dirbo 40 darbo valandų per savaitę, 6 filialai dirbo 30 val. per
savaitę, 2 kaimo bibliotekos dirbo 20 val. per savaitę.
Viešoji biblioteka 2019 m. skaitytojus aptarnavo 288 dienas per metus, Priekulės m. biblioteka
– 285 dienas, kaimų bibliotekose skaitytojai buvo aptarnaujami 227 dienas per metus.
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5.2. TBA
2019 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka pateikė 3 užklausas Klaipėdos apskrities viešajai
I. Simonaitytės bibliotekai. Gautas 61 originalus dokumentas. Filialų vartotojai nesinaudojo Tarptautiniu
skolinimosi šalies viduje.

5.3. RENGINIAI
Bibliotekos vizija – jaunatviškas, veržlus, linksmas, profesionalus, patikimas, atviras, modernus
ir turtingas paslaugomis bendruomenės traukos ir informacinis centras, skirtas žmogui, jo tobulėjimui,
dvasinės pasaulėjautos formavimui, vaikų ir jaunimo savišvietos bei laisvalaikio praleidimo vieta.
Biblioteka orientuota į vartotoją, paslaugi ir konsultuojanti, virtuali, lavinanti bendruomenę ir kurianti
jos narių poreikius atitinkančias kokybiškas paslaugas, bendradarbiaujanti ir bendraujanti, aktyvi,
ieškanti fondų ir papildomo finansavimo, nuolat besimokanti ir besikeičianti.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka, istoriją skaičiuojanti nuo 1939
metų, kuomet Viešųjų valstybinių bibliotekų įstatymo pagrindu buvo įkurta Gargždų viešoji biblioteka,
švenčia 80 gimtadienį. Šiandieninė biblioteka gerokai greitesnė ir teikianti daugiau paslaugų nei prieš
dešimtmečius. 2019 metų spalio 24 dieną Jono Lankučio bibliotekoje vyko Tarptautinė konferencija,
kurioje dalyvavo partneriai iš Lenkijos, Ukrainos,
Latvijos, Estijos. Tai vienas iš svarbiausių renginių, skirtų
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos 80-mečio sukakčiai paminėti. Tarptautinė
konferencija
biblioteka.

„Besikeičianti
Iššūkiai

skaitmeninio

darbuotojams,

naujos

amžiaus
paslaugos

vartotojams“ tapo tarsi rajono bibliotekų organizuotų renginių apibendrinimu. Matome, kokius
prasmingus ryšius esame užmezgę su partneriais iš kitų šalių. Konferencijoje pasidalinta gerąja patirtimi
apie šiuolaikinės bibliotekos veiklas, apie jos santykį su naujausiomis technologijomis, kalbėta ir apie
tai, ko visuomenė tikisi iš bibliotekininkų vis labiau globalėjančiame pasaulyje.
Išleistos knygos apie Vytautą Majorą (vienas iškiliausių mūsų krašto tautodailininkų,
Šimtmečio žmogus, Gargždų miesto garbės pilietis, įvertintas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordinu) pristatymai vyksta ir kitų regionų bibliotekose. Dvyliktą kartą Jono Lankučio biblioteka ir filialai
vykdė Nacionalinio diktanto rašymą.
Nuostabūs žmonės, nuostabūs susitikimai. Rajono žmonės buvo pakviesti į Roberto Petrausko
knygos „Barbarosa“ pristatymą, Gerdos Jankevičiūtės knygos „Pasiskolinau laiko iš žemės“ susitikimą,
istorikas, Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys A. Anušauskas
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pristatė knygas – „Aš esu Vanagas“ ir „Užmirštas desantas“. 2019 metais knygų pristatymuose finišuoja
Klaipėdos rajono kūrėjų almanachas „Laikas eina žingsniais atsargiais“. Lietuvai minint Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dieną, J. Lankučio biblioteka kartu su Gargždų futbolo komanda „Banga“ ir
būriu gargždiškių siekė daugiausiai vienoje vietoje skaitančių žmonių rekordo. Gargždų „Minijos“
progimnazijos stadione susirinko net 200 skaitytojų. Gegužės mėnesį pirmąkart Klaipėdos rajone
svečiavosi „Poezijos pavasaris“. Tai kasmetinis, nuo 1965 m. rengiamas, tarptautinis poezijos festivalis,
kurį organizuoja Lietuvos rašytojų sąjunga ir Rašytojų klubas. Jame savo kūrybą skaito Lietuvos ir
užsienio poetai, dalyvauja kritikai, literatūrologai, vertėjai, aktoriai, muzikai, fotografai, dailininkai.
Poezijos ir meno mylėtojams Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir
Veiviržėnų filiale savo kūrybą pristatė poetas, 2019 m. D. Poškos premijos laureatas Giedrius Alkauskas,
poetas, eseistas Donatas Petrošius, prozininkas, eseistas, poetas Andrius Jakučiūnas.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir literatų klubo „Potekstė“
organizuojamas tradicinis renginys „Vasaros skaitymai“ 2019 m. metais vyko Jurgiuose, tautodailininko
Vytauto Majoro sodyboje. Renkant medžiagą pernai išleistai knygai „Vytautas Majoras“, sodybą
pažinome ir atradome iš naujo – čia iki šiol jaučiama liaudies kūrėjo aura ir gerumo dvasia. Be to,
renginys skirtas Žemaitijos metams, o Vytautas Majoras buvo užsispyręs žemaitis, turėjęs puikią iškalbą
ir neretai šnekėjęs tarmiškai.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų skaitytojai visą
vasarą itin aktyviai dalyvavo „Vasara su knyga“ surengtose „Skaitymo iššūkio“ varžytuvėse. Tai
turiningas ir smagus užsiėmimas, kurio tikslas - perskaityti 5 knygas. Spalio 4-ąją, Klaipėdos knygų
mugės atidarymo dieną, Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekoje, „Skaitymo
iššūkio“ koordinatorė Kristina Kundrotienė pristatė rezultatus ir įteikė prizus bei padėkas dalyvavusios
bibliotekoms. Jono Lankučio viešoji biblioteka tarp Lietuvos bibliotekų užėmė 2-ąją, o tarp Klaipėdos
apskrities bibliotekų - 1-ąją vietą!
2019-2018 metais rajono bibliotekos organizuojami renginiai
Renginių
skaičius
2019m.

RVB

1530

SVB

Renginių
skaičius
2018m.

Skirtum
as

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

2019m.

2019m.

Translia
Cijos
2019m.

Lankytojų
skaičius
renginiuose,
transliacijose
2019m.

1056

+474

546

396

588

40001

299

165

+134

119

106

74

19877

PMB

78

61

+17

17

32

29

1329

KFB

1153

830

+323

410

258

485

18732
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Pateikiama grafinė skalė penkių metų organizuojamų renginių: rajono bibliotekose (RVB),
J. Lankučio bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB), kaimo filialuose (KFB).

PENKIŲ METŲ RENGINIAI
1530
1307
973

1023

671

1057
789

1056
830

1153

251
51
2015m

209
75
2016m

199
69
2017m

165
61
2018m

299
78
2019m

RVB

973

1307

1057

1056

1530

KFB

671

1023

789

830

1153

SVB

251

209

199

165

299

PMB

51

75

69

61

78

2019 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka tęsė transliacijų organizavimą. Gargždiškiai,
miesto svečiai bei visi rajono gyventojai, rajono bibliotekose
turėjo galimybę ir toliau stebėti tiesiogines, edukacines
transliacijas, paskaitas įvairia tematika. Bibliotekos modernėja,
tobulėja, plečiasi, todėl turi būti pasiekiamos įvairiais kanalais.
Daugiausia

transliacijų

įvykdyta

bendradarbiaujant

su

Klaipėdos rajono švietimo centru.
2019 m. tiesioginės transliacijos ir įrašo rekordininkė – lektorės, švietimo ir verslo
konsultantės, nepriklausomos žurnalistės L. Laurinčiukienės edukacinė paskaita „Senėjimo strategija“.
Peržiūrų - 2069. Įdomu – šios lektorės paskaita „Kaip pergudrauti stresą. Stresinių situacijų valdymas“,
kurios įrašas patalpintas 2016 m., kasmet patenka tarp populiariausių įrašų J. Lankučio YouTube kanale.
https://www.youtube.com/watch?v=j8dXbVw6lVI
Jau trečius metus bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono savivaldybe, naudojant mobilią
studiją su įranga iš Gargždų „Minijos“ kino teatro tiesiogiai buvo transliuojamas Klaipėdos rajono
Savivaldos ir verslo forumas „Klaipėdos rajonas: kur esame? Kur norime būti?“.
https://www.youtube.com/watch?v=eRACrCPevPQ
Bibliotekos partneris – Klaipėdos rajono policijos komisariatas jau ketvirtus metus
tiesiogiai pristatė savo veiklos rezultatus. Transliacijos metu policijos pareigūnai ne tik pristatė savo
nuveiktus darbus, bet ir tiesiogiai atsakinėjo į klausytojų užduotus klausimus.
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https://www.youtube.com/watch?v=fZSZLVcOqck
Tiesiogiai transliuojami įvairūs susitikimai su kraštiečiais, žymiais žmonėmis, knygų
pristatymai: bibliotekoje svečiavosi Seimo narys, teisininkas
dr.

Stasys

Prezidentūros

Šedbaras,

istorinės

Lietuvos

Kaune

darbuotoja,

istorikė

Respublikos
dr.

Ingrida

Jakubavičienė, rašytoja Loreta Jastramskienė – jie kalbėjo apie
Lietuvos šimtmečio asmenybes: Antaną ir Sofiją Smetonas.
Daug įžvalgų, patarimų kokias knygas skaityti, kaip jos veikia žmogų, susirinkusiems per paskaitą
„Draugystė su knyga“ pateikė Biblioterapijos asociacijos prezidentė, gydytoja psichoterapeutė, poetė,
Lietuvos rašytojų sąjungos narė dr. Jūratė Sučylaitė. Apie tai, kaip komercijoje manipuliuojama mūsų
poreikiais kalbėjo žurnalistė, komunikacijos specialistė, Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytoja Laura
Sėlenienė, apie daugiamečių augalų sodinimą – kraštietė, landšaftininkė, apželdintoja Violeta
Gedgaudienė.
Didelio susidomėjimo sulaukė tiesiogiai transliuota tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai darbuotojams, naujos
paslaugos vartotojams.“, skirta bibliotekos 80-ajam jubiliejui
paminėti. Joje dalyvavo pranešėjai ne tik iš Lietuvos, bet ir svečiai
iš Ukrainos, Latvijos, Estijos bei Lenkijos.
Visi renginiai su aprašymais ir iliustracijomis bus
išleisti atskiru priedu „2019 metų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos ir padalinių renginiai“

5.4. DARBAS SU VAIKAIS
2019 metais darbui su vaikais buvo vykdomas glaudus bendradarbiavimas su Gargždų krašto
muziejumi, I. Simonaitytės muziejumi, Agluonėnų etnografine sodyba, J. Gižo etnografine sodyba,
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centru, Dovilų etninės kultūros centru, UNITED užsienio kalbų
mokykla, Gargždų muzikos mokykla, Veiviržėnų muzikos mokykla, Gargždų vaikų ir jaunimo
laisvalaikio centru, Nomedos Jokubaitienės dailės studija, Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla, VšĮ
„Robotikos studija“, miesto ir rajono lopšeliais-darželiais, pagrindine mokykla „Krantas“, „Minijos“
progimnazija, „Vaivorykštės“ gimnazija,

Gargždų socialinio paslaugų centru, jo vadovais ir

auklėtiniais. Organizuojamos įvairios veiklos skatino bibliotekos skaitytojus skaityti, domėtis vaikų
grožine literatūra, gerino jų skaitymo įgūdžius, ugdė kūrybiškumą ir kitus gebėjimus.
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Renginiai buvo skirti ne tik jaunesniems skaitytojams iki 14 metų. Juose dalyvavo ir
suaugusieji: pedagogai, tėvai, vyresnių klasių mokiniai Vyko popietės: „Šventas Martynas – paskutinė
rudens šventė“, „Pepė, Karlsonas ir smagi kompanija“, „Chemijos laboratorija“ ir kt., pažintinės
valandėlės „Kiek žinai apie Europos Sąjungą“, „Mįslinga Quiver 3D programėlė“ ir kt., viktorinos
„Velykos – gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo šventė“, „Jono Lankučio viešajai bibliotekai – 80“
ir kt., edukaciniai užsiėmimai „Rudens lapas“, „Širdelė mylimam draugui“ ir kt., protmūšiai „Kieti
riešutėliai“, „Viktorina apie gyvūnus“ ir kt., susitikimai su vaikų rašytojais Egidijumi Žiedu, Selemonu
Paltanavičiumi, Gerda Jankevičiūte, kūrybinės dirbtuvės „Austas knygos skirtukas“, „Laukiame
Kalėdų“ ir kt. renginiai.
2019 metais darbui su vaikais buvo siekiama:
 skatinti kasdieninį skaitymą;
 pasirūpinti, kad pakaktų vertingų, aktualių knygų, žurnalų;
 siūlyti kalbėti apie skaitomą literatūrą, ją aptarti, vertinti skaitomus tekstus;
 nuolat priminti, kad skaitymas – būdas bendrauti, suprasti pasaulį ir save;
 raginti vaiką klausti ir klausti patiems;
 raginti vaikus papasakoti perskaitytą istoriją, sekti, kurti pasakas, piešti;
 vystyti kalbos įgūdžius, gebėjimą suprasti tekstus, lavinti vaikų gebėjimą sutelkti dėmesį, plėsti
jų skaitymo lauką;
 skatinti vaikus skaityti, padėti jiems orientuotis knygų pasaulyje;
 vystyti mąstymo įgūdžius, gebėjimą samprotauti ir mąstyti kritiškai, ugdyti atvirumą naujoms
situacijoms ir naujiems žmonėms.
5.4.1. Skaitytojų vaikų aptarnavimo rodikliai

Metai
SVB
vaikų
skyrius
PMB
KFB
RVB

Vaikų skaičius
(mikrorajone)
2019
2018
2742
2669

Vaikų
vartotojų
2019
2018
1684
1596

Sutelkimo
Išduotis
%
2019 2018 2019
2018
61
60
20518
21058

Lankytojų
skaičius
2019
2018
32397
34177

644
5760
9146

367
2382
4436

57
41
48

7724
75906
116027

648
6101
9418

352
2388
4336

54
39
46

4255
74603
99376

4101
80006
105165

7016
76102
117295

Rajono bibliotekose per 2019 m. sutelkta 46% rajono vaikų. Klaipėdos rajone bibliotekų
paslaugomis naudojosi 4436 vaikai (2018 m. – 4336 vaikai), sutelkta 100 vaikų daugiau nei 2018 metais.
Jiems išduoti 99376 dokumentai (2018 m. - 105165 dokumentai) 5789 fiz. vnt. mažiau nei 2018 metais.
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Didelis nenoras skaitymui vyrauja kaimiškose bibliotekose. Turi įtakos pavėžėjimas iki namų, dažnai
vaikai nebespėja apsilankyti bibliotekoje. Skaitytojai vaikai per 2019 metus bibliotekose lankėsi 116027
kartus (2018 m. - 117295 kartus) 1268 kartus mažiau nei 2018 metais.
Pateikiama grafinė skalė penkių metų organizuojamų renginių: rajono bibliotekų vaikų
skaitytojai (RVB), J. Lankučio vaikų literatūros skyriuje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB),
kaimo filialuose (KFB).

Vaikų vartotojų skaičius

1201

1298

1596

1329

2382
1684
367

352

345

321

303

2388

2344

2316

2188

4433

4336

4018

3935

3692

2015m

2016m

2017m

2018m

2019m

RVB

3692

3935

4018

4336

4433

KFB

2188

2316

2344

2388

2382

SVB

1201

1298

1329

1596

1684

PMB

303

321

345

352

367

Per 2019 metus vaikų literatūros skyriuje sutelkta:
Pagal dienoraščio registraciją sutelkta 1684 vaikų skaitytojų:
 259

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

 789

1-4 klasių mokiniai;

 636

5-8 klasių mokiniai.

2019

metais

didesnį

dėmesį

skyrė

darbuotojai

internetiniams

tinklalapiams

www.facebook.com/vaikaivb, www.facebook.com/infotaskas, kuriuos ypatingai pamėgo vaikai ir
jaunimas. Čia reklamuojami organizuojami renginiai, gautos naujos knygos, skaitytojų pageidaujama
literatūra, skelbiamos įvairios akcijos, konkursai, įvairios transliacijos bei raginami bibliotekos
skolininkai atnešti paimtas ir ilgą laikotarpį negrąžintos bibliotekos knygos.
Per 2019 metus Priekulės miesto bibliotekoje sutelkta vaikų:
Pagal dienoraščio registraciją 367 skaitytojai vaikai;
 40

ikimokyklinio amžiaus vaikų;

 157 1-4 klasių mokiniai;
 170 5-8 klasių mokinių.
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Per 2019 metus kaimo bibliotekose sutelkta vaikų:
Pagal dienoraščio registraciją 2382 skaitytojai vaikai;
 352

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

 1156 1-4 klasių mokiniai;
 874

5-8 klasių mokiniai.
Per 2019 metus rajono bibliotekose sutelkta vaikų:

Pagal dienoraščio registraciją 4436 suaugę skaitytojai;
 651

ikimokyklinio amžiaus vaikas;

 2105 1-4 klasių mokiniai;
 1680

5-8 klasių mokinių.
5.4.2. Renginiai vaikams

Renginių skaičius
vaikams rajono
bibliotekose
2019/2018 metais

Renginių
Skaičius

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius
renginiuose

2019

2018 2019

2018

2019

2018

2019

2018

414

357

215

160

142

16832

16224

254

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko 115 renginių:
 63 žodiniai renginiai;
 52 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 14;
 Renginiuose dalyvavo 8996 lankytojai.
Priekulės miesto filiale vyko 23 renginiai:
 15 žodinių renginių;
 8 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 7;
 Renginiuose dalyvavo 619 lankytojų.
Kaimo filialuose suorganizuota 276 renginiai:
 176 žodiniai renginiai;
 100 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 16;
 Renginiuose dalyvavo 7217 lankytojų.
Vaikai rajono bibliotekose 2019 metais turėjo galimybes tobulėti, lavinti kūrybiškumą,
tenkinti skaitymo poreikį, turiningai leisti laisvalaikį. Vaikai rajono kaimo bibliotekose yra aktyviausi
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bibliotekų lankytojai ir renginių dalyviai. Renginiai vaikams bibliotekoje, bibliotekininkui ypatinga
darbo dalis. Ugdomas ir auginamas busimasis bibliotekos skaitytojas, kuris skatinamas mylėti knygą,
domėtis jį supančia aplinka. Rajono bibliotekininkės organizuodamos renginius žadina įgimtą vaikų
smalsumą ir kūrybingumą, skatina juos daugiau skaityti, lavinti skaitymo įgūdžius, saviraišką.
Visi renginiai su aprašymais ir iliustracijomis bus išleisti atskiru priedu „2019 metų
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių renginiai“

5.5 Mokamos paslaugos
2019 m. Klaipėdos rajono J. Lankučio viešojoje bibliotekoje mokamos paslaugos buvo
teikiamos vadovaujantis patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Dėl biudžetinės
įstaigos Jono Lankučio bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo 2018 m. kovo 29 d.
Nr. T11-144. Informaciją apie Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos

teikiamų mokamų paslaugų kainas galima rasti bibliotekos internetinėje svetainėje
http://www.gargzdaivb.lt/lt/bibliotekos-paslaugos.
2019 metais rajono bibliotekose vartotojams padarytos 204130 leidinių fragmentų kopijos:
viešojoje bibliotekoje padaryta 199684 fragmentų kopijų, Priekulės miesto filiale – 2640 kaimo
filialuose – 1806. Už mokamas paslaugas rajono bibliotekose per 2019 m. surinkta 3008,00 eurai,
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje surinkta 2579,00 euras, Priekulės miesto filiale surinkta 248,00
euras, Kaimo filialuose surinkta 181,00 eurai.

5.6. Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
Mes įdomūs ir išsiskiriame iš kitų, nes esame atviri visuomenei, informacijai ir kultūrai.
Bibliotekoje užtikriname prieigą prie įvairių informacijos šaltinių, suteikiame bendruomenei galimybę
tobulėti, kūrybiškai mokytis visą gyvenimą, turiningai praleisti laisvalaikį, įveikti informacijos amžiaus
pasaulio iššūkius.
Žodis skaitytojui: Ateik, prisijunk, pamatyk, išgirsk – sužadink skaitymo malonumą. Suprask,
išmok ir rūpestingai gabenk savo žinių krovinį.
Šie žodžiai taikliai apibūdina Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešąją biblioteką,
o juos galima rasti Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės rengiamame sąsiuvinyje, kuriame
Klaipėdos regiono savivaldybių viešosios bibliotekos dalinasi savo išskirtinumais.
2019 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka, siekdama
pritraukti įvairių socialinių grupių lankytojus, nuolatos plečia savo paslaugų spektrą ir veiklos sritis.
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Tradicinius paslaugų paketus (pvz., knygų, periodinių leidinių skolinimas į namus, leidinių užsakymas
ir rezervavimas internetu, bibliografinių užklausų vykdymas, konsultacijos, kompiuterinio raštingumo
mokymai ir kt.), biblioteka papildo ir komercinėmis paslaugomis (pvz., leidinių, skrajučių, vizitinių
kortelių maketavimas ir gamyba, dokumentų laminavimo ir įrišimo, skenavimo paslaugos, specializuotų
ženkliukų gamyba, 3D pieštukų edukacija, mobilios studijos su įranga nuoma, renginio filmavimas,
vedimas ir kt.) bei kvietė

susipažinti, eksperimentuoti su robotikos rinkiniais, inžineriniais

konstruktoriais, programine, nuotraukų ir vaizdo medžiagos apdorojimo įranga, grafine planšete
dizainui, 3D spausdintuvu ir kt.
2019 m. įdiegta Google analytics sistema, leidžianti sekti lankytojų srautą, veiklą, susijusią su
bibliotekos interneto svetaine. Pagal 2019 m. analizę, matyti , kad per metus svetainėje apsilankė 3,546
lankytojai (naujų – 3,431). Apsilankymų – 7,772. Daugiausia apsilankymų – spalį, balandį, gegužę.
Remiantis Facebook įžvalgų sistema, per metus J. Lankučio viešosios bibliotekos puslapis
sulaukė 318 paspaudimų „patinka“. Populiariausi įrašai – konkursas „Skaitau ir tuo didžiuojuosi“ –
pasiekiamumas – 22821, įtraukimai – 6625, Apie naują iškabą Girininkų bibliotekoje – pasiekiamumas
4163, įtraukimai – 1275. Renginys „NES atsakingi MES visi“ – pasiekiamumas 3081, įtraukimai – 603.
Gegužės mėnesį su Jono Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojais susitiko naujoji Klaipėdos
rajono valdžia: meras B. Markauskas, vicemerės V. Riaukienė, A. Balnionienė, Administracijos
direktorius A. Bogdanovas, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas V. Macijauskas bei
Kultūros skyriaus vedėjas G. Bareikis. Bibliotekos direktorius J. Gutauskas, pavaduotoja D. Ciparienė,
skyrių vedėjai papasakojo bibliotekos istoriją, pristatė bibliotekos struktūrą, vykdomas veiklas,
projektus, aprodė patalpas.
Biblioteką nuolat aplanko Jono Lankučio dukra Margarita Lankutytė-Dautartienė su
artimaisiais. Susitikimų metu aptartos bibliotekos vizijos, artėjančių – jubiliejinių akademiko Jono
Lankučio 95-ių gimimo metinių minėjimo renginiai.
Gegužės 9-ąją biblioteka tradiciškai kvietė švęsti Europos dieną „Renkamės atsakingai.
MES ir ES“. 2019 m. Lietuva šventė 15-ąsias narystės Europos Sąjungoje metines, renginio vedėjai
skatino gegužės 26-ąją dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose. Ši šventė – puikus partnerystės,
bendradarbiavimo tarp institucijų, švietimo, kultūros įstaigų pavyzdys.
Tiesiogiai internetu transliuotame LieDM asociacijos ataskaitiniame Tarybos posėdyje per
metinės veiklos ir finansinės ataskaitos svarstymą buvo pristatytos Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešosios bibliotekos veiklos, nuotolinės transliacijos, renginiai. Pasidžiaugta, kad paskaitų,
renginių, edukacijų tiesioginės transliacijos ir įrašai J. Lankučio viešosios bibliotekos YouTube kanale
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naudingi, gausiai žiūrimi, pasiekia ne tik Klaipėdos rajone atokesnėse gyvenvietėse gyvenančius
žmones, bet ir visoje Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius tautiečius.
Gegužės 4-ąją Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko Europos Komisijos vykdomos
kampanijos „ES drauge saugiau“ renginys „NES atsakingi MES visi“. Apie apsaugą nuo klimato kaitos
padarinių kalbėjo Marius Vaščega, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotojas,
Politikos ir analizės ir apžvalgos grupės vadovas; Viktorija Nausėdienė - aplinkosaugininkė, tvarios
mados konsultantė, socialinio verslo TEXTALE įkūrėja; Loreta Piaulokaitė-Motuzienė - UAB
„Ekoakademija“ direktorė, biomedicinos mokslų daktarė. Renginyje buvo eksponuojama Gargždų vaikų
ir jaunimo laisvalaikio centro Dekoravimo studijos „Dygsnis“ (mokytoja Jūratė Kuprienė) rūbų
kolekcija „Šiandien yra vakar“ bei Dailės studijos (mokytoja Adolfina Litvinienė) sukurtos dėžutės,
pagamintos iš cilindro formos kartono pakuočių. Renginio metu kvietėme pasigaminti rėmelius iš
antrinių žaliavų. Užsiėmimą vedė Dizaino studijos mokytoja Rasa Buivydienė Kiekvienam renginio
dalyviui įteikta dovana – knyga „Žmonės, kurie saugo Europą“
2019 m. Lietuvos kultūros tarybai pateiktąs projektas „Skaitymo skiepas“ gavo finansavimą
ir buvo įvykdytos net 5 veiklos: biblioterapinė motyvacinė paskaita „Draugystė su knyga“, 2 protų
mūšiai su Robertu Petrausku ir Juste Žičkute, baigiamasis renginys su Mindaugu Valiuku ir MC
Mesijumi (Žygimantas Kudirka), motyvacinis rašinio konkursas „Skaitau ir tuo didžiuojuosi“. Pastarasis
konkursas sulaukė labai daug dėmesio – atsiųsti net 42 rašiniai, tai skaitomumo bei dalijimosi rekordus
viršijęs konkursas.
Bibliotekoje minint Nacionalinę Lietuvos Bibliotekų Savaitę „Ateik, sužinok ir išmok“
suorganizuotas edukacinis užsiėmimas „Susikurk lietuvišką suvenyrą – skrynutę“. Dailininkė Aurelija
Valutytė-Slavinskienė papasakojo apie kraičio skrynias: jų atsiradimo istoriją, ką jose laikydavo,
supažindino su puošybos elementais - simboliais, spalvomis, pateikė pavyzdžių. Praktinio užsiėmimo
metu susirinkusieji tapė ant medinių dėžučių ir namo išsinešė puikų suvenyrą.
Jono Lankučio viešoji biblioteka, kaip ir kasmet, prisidėjo prie prezidentės Dalios
Grybauskaitės prieš devynerius metus inicijuotos ir globojamos, skaitytojus bei knygos bičiulius
telkiančios akcijos „Knygų Kalėdos“. 2019 m. Klaipėdos rajono bibliotekų bičiuliai padovanojo 380
knygų.
Bibliotekos bendruomenė noriai prisideda prie įvairių iniciatyvų, švenčių. Kasmet
dalyvauja Vilniaus, Klaipėdos knygų mugėse, „Obuolių šventėje“ ir kt. Jų metu populiarina savo
paslaugas – dalija lankstinukus, knygų skirtukus su informacija, kviečia pasinaudoti knygų mainų
lentyna, reklamuoja veiklas, interaktyvius leidinius, rengia protmūšius. Iš Europos dienai skirtų lėšų
įsigytas ženkliukų gamybos aparatas padeda tiek bibliotekai, tiek įvairioms įmonėms, privatiems
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asmenims susikurti norimo dizaino ženkliuką ir naudoti viešinimo ir reklamos tikslais, o 3D pieštuko
edukacijos – puiki priemonė pritraukti jaunuosius bibliotekos skaitytojus.
2019 m. „Skaitymo iššūkio“ varžytuvėse dalyvavo 1172 skaitytojai (iš jų įveikė užduotis – 914), kurie
perskaitė 5760 knygų. Palyginus su praeitų metų rezultatais – penkis kartus daugiau! Daugiausiai
užsiregistravusių ir įveikusių užduotis skaitytojų subūrė Vaikų literatūros skyrius, Dituvos, Agluonėnų,
Vėžaičių, Dovilų, Kretingalės filialai.
Rugsėjy tradicinėje „Obuolių šventėje“ bibliotekos darbuotojai kvietė pasigrožėti meškos
skulptūra iš obuolių, skirta Žemaitijos metams paminėti, išsirinkti receptą , susipažinti su
interaktyviomis knygomis, skaityklėmis, naujausiais renginiais, veiklomis. Į Jono Lankučio viešosios
bibliotekos kvietimą atsiliepė „Prisijungusi Lietuva“ atstovai. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ tikslas –
padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei
internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Palapinėje buvo pristatomos projekto veiklos, kviečiama
sudalyvauti žaidime – atsakyti į klausimus apie skaitmenį raštingumą bei gauti prizų ir registruotis į
skaitmeninio raštingumo mokymus.
Biblioteka palaiko glaudžius partnerystės ryšius su Klaipėdos rajono ir Gargždų miesto
ugdymo įstaigomis, organizacijomis: Gargždų kultūros centru ir jo filialais, Gargždų muzikos mokykla,
Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centru, Klaipėdos rajono švietimo centru, Gargždų krašto
muziejumi, Klaipėdos rajono amatų centru, Gargždų atviru jaunimo centru, Gargždų miesto
bendruomene, Gargždų socialinių paslaugų centru, Klaipėdos rajono seniūnijomis, Gargždų
„Vaivorykštės“ gimnazija, Gargždų „Kranto“ pagrindine mokykla, Gargždų „Minijos“ progimnazija,
Klaipėdos rajono laikraščiu „Banga“ – nuolatiniu partneriu bei pagalbininku organizuojant šventes bei
rengiant projektus, portalu „Mano Gargždai“.
Bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono švietimu centru bibliotekoje buvo organizuojami
renginiai, skirti Suaugusiųjų mokymosi savaitei „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“.
Informacinio skyriaus vedėja Živilė Markutė-Armalienė ir vyr. bibliotekininkė Neringa
Birbalienė aplankė Gargždų „Kranto“ pagrindinę mokyklą, „Vaivorykštės“ gimnaziją, „Minijos“
progimnaziją ir pristatė bibliotekos teikiamas paslaugas, supažindino su naujovėmis: interaktyviomis
knygomis, įvairiomis edukacijomis, robotikos rinkiniais, 3D sausdintuvu bei kvietė dalyvauti projekto
„Skaitymo skiepas“ veiklose“.
Birželio mėnesį Gargždų „Vaivorykštės" gimnazijos Ic klasės mokiniai su auklėtoja I.
Agajan „matavosi bibliotekininko batus“. Jiems pristatyta bibliotekos struktūra, veiklos, mobili studija
su įranga, duomenų bazės, Libis sistema, interaktyvios knygos, naujausia įranga: robotikos rinkiniai,
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inžineriniais konstruktoriai, programinė vaizdų ir video apdorojimo įranga, grafinė planšetė dizainui, 3D
spausdintuvas ir kt.

6. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA

6.1. LIBIS PĮ diegimas, katalogų ir kartotekų sistema
Nuo 2013 m. visuose kaimo filialuose įdiegta LIBIS programinė įranga. Be viešosios
bibliotekos LIBIS SAP (Skaitytojų aptarnavimo posistemis) Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje
LIBIS įdiegta 2003 metais birželio 1d. Elektroniniame kataloge atsispindi naujai gauti visos sistemos
bibliotekų spaudiniai

(nuo 2003 m. II pusmečio), suvesti (rekataloguoti) viešosios bibliotekos

skaityklos, muziejaus, abonemento, Vaikų literatūros skyriaus spaudiniai. Jono Lankučio viešojoje
bibliotekoje 2019 m. pabaigoje, elektroniniame kataloge iš viso buvo 190938 įrašai, o per metus parengti
7955 įrašai. Nacionalinei bibliografijos duomenų bazei rengiami bibliografiniai įrašai iš rajoninio
laikraščio „Banga“. 2019 m. sukurti 788 įrašai iš rajoninio laikraščio „Banga“.
6.2. Informacinis fondas, bibliografinis, informacinis vartotojų aptarnavimas
Viešojoje bibliotekoje komplektuojami universalaus pobūdžio informaciniai leidiniai ir
leidiniai, atitinkantys vartotojų poreikius bei bibliotekos finansines galimybes. Viešosios bibliotekos
tikslas - saugoti informaciją ir suteikti galimybę ja pasinaudoti. Greita informacinių technologijų plėtra
skatina naujų paslaugų galimybes. Skaityklos fonde komplektuojami įvairių mokslo šakų leidiniai.
Praėjusiais metais skaityklos fondas pasipildė 64 dokumentais, nurašyti 253 egz. informacinio fondo
dokumentai. 2020 m. pradžiai fonde 7731 egz. dokumentų. Fondas pildomas leidiniais, kurie reikalingi
studijuojantiems, dirbantiems, besidomintiems verslo idėjomis. Fondas papildomas žodynais, žinynais,
enciklopedijos, kitais informaciniais leidiniais. Interneto skaitykloje yra 5-ios ir pasipildė 5
kompiuterizuotomis darbo vietomis. Periodikos skaitykloje - 5 kompiuterizuotos darbo vietos su prieiga
prie interneto.
2019 metais teikiamos elektroninės paslaugos:
 paieška internete;
 paieška duomenų bazėse;
 informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas;
 kopijavimas, skenavimas;
 spausdinimas;
 mokymai ieškantiems informacijos internete ir duomenų bazėse.
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Vartotojams teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos. 2019 m. vartotojams
suteiktos 58 individualios konsultacijos įvairiomis temomis. Pageidaujant informacija įrašoma į
skaitmenines laikmenas, kopijuojama, skenuojama. Atrankinė informacija teikiama 6 vartotojams –
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Klaipėdos rajono savivaldybės Kultūros skyriui,
Klaipėdos rajono policijos komisariatui, Gargždų muzikos mokyklai, Gargždų kultūros centrui, Gargždų
ligoninei. Jono Lankučio skaitykloje atsakyta į 494 užklausą, vaikų literatūros skyriuje – 157, Priekulės
miesto padalinyje – 116, kaimo bibliotekose - 3570. Dominuoja teminės užklausos. Paieška buvo
vykdoma LIBIS elektroniniame kataloge, NBDB (Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas),
Praktika (teisės aktų paieška), EBSCO (ebsco duomenų bazė), eLABa (Lietuvos akademinė virtuali
biblioteka. Informacijos paieškai vis didesnio populiarumo susilaukia internetinė svetainė „Google
Mokslinčius“ 2019 metais INFOLEX duomenų bazėje Klaipėdos rajono Jono Lankučio bibliotekos
atliktų operacijų skaičius 25. Užklausoms atsakyti 2019 metais panaudota 7887 egz. leidinių.
2019 metais rajono skaitytojai galėjo skolintis elektroninius leidinius, prieinamus Lietuvos
nacionalinėje Martyno Mažvydo ir visose Lietuvos viešosiose LIBIS bibliotekose, interneto svetainėje
www.ibiblioteka.lt . El. leidinius galima skaityti naudojantis įvairiais įrenginiais: išmaniaisiais
telefonais, asmeniniais ar planšetiniais kompiuteriais, skaityklėmis. El. leidinius galima skolintis, atlikti
jų paiešką, galima gauti informaciją apie el. leidinius, planuojamus išleisti ateityje. Visi bibliotekų
lankytojai buvo kviečiami naudotis prenumeruojamomis Lietuvos ir užsienio duomenų bazėmis.
Duomenų bazėse buvo galima rasti elektroninių viso teksto leidinių (el. žurnalų, knygų, žinynų,
straipsnių, konferencijų medžiagos, ataskaitų ir kt.) humanitarinių, socialinių, fizinių, žemės ūkio,
biomedicinos ir technologijos mokslų temomis. Informacija pateikta lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų
ir kitomis kalbomis. Prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurios prieinamos tik bibliotekoje,
skaitytojai buvo kviečiami naudotis skaitykloje.
2019 metais rekomenduojamos naudotis prenumeruojamos duomenų bazės:
 EBSCO Publishing Pateikiami įvairias mokslo sritis apimantys viso teksto moksliniai žurnalai.
 NAXOS Music Library Tai išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami klasikinės, džiazo,
pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai. Duomenų bazėje rasite
kompozitorių ir atlikėjų biografijas, muzikos terminų žodynų ir kitą informaciją.
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Informacinės užklausos:
Informacinės
užklausos

SVB

RVB
2019
4337

2018
4143
+194

Skirtumas

PMB

2019

2018

651

611

KFB

2019
116

+40

2018

2019

2018

105

3570

3427

+11

+143

Informacinių leidinių pristatymui rengiamos parodos. 2019 metais jų paruošta Jono
Lankučio bibliotekoje -12, Priekulės miesto bibliotekoje- 4, kaimo bibliotekose -24. Informacinės
parodos: „Simboliai ir ženklai“ (SVB), „Lietuvos kunigaikščiai, kurie valdė Lietuvą“ (SVB), „Tas
kraštas Žemaitija vadinas“ (SVB), „Dokumentų rengimas ir kalbos patarimai“ (SVB) ,,Lietuvos
valstybės simboliai“ (Jakų biblioteka), ,, Margos istorijos” (Venckų biblioteka), „ Mūsų krašto rašytojai“
(Agluonėnų biblioteka), „Pasaulio paukščiai“ (Priekulės biblioteka), „Mūsų miesteliai“ (Dovilų
biblioteka), „Mūsų protėvių sodžius“ (Tilvikų biblioteka) ir kt.
Skelbimų lentoje rajono bibliotekų lankytojai informuojami apie naujai gautą grožinę ir šakinę
literatūrą, organizuojamus renginius, akcijas. Bibliotekininkai nuolat vartotojams teikia konsultacijas
įvairiausiais informaciniais klausimais. Paruošiamas „Įžymių datų ir jubiliejų kalendorius“ ir „Klaipėdos
rajono įžymių datų kalendorius“ ateinantiems metams, kuriuo gali naudotis ne tik darbuotojai, bet ir
vartotojai.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu buvo miesto vidurinių mokyklų moksleiviams
suorganizuotos ekskursijos – pamokos bibliotekoje. Jono Lankučio viešoji biblioteka ir filialai, kasmet
organizuoja pažintines ekskursijas bibliotekos skaitytojams. Per 2019 metus pažintinių ir informacinių
renginių suorganizuota 32.
Informacinis fondas:
RVB

SVB

PMB

KFB

6660

2396

670

3594

6782

2359

669

3754

Informacinės fondas
2019 METAI
2018 METAI

Viešosios bibliotekos ir kaimo filialų informacinių leidinių fonduose kaupiama universali
ir įvairių mokslo sričių literatūra: enciklopedijos, žodynai, žinynai, oficialieji dokumentai, teisės aktai ir
kt. Informacinės literatūros ypač trūksta kaimo bibliotekose, jos vis daugiau nurašoma, nes yra
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nepaklausi ir pasenusi savo informacija . Siekiant patenkinti rajono skaitytojų poreikius, informacijos
ieškoma elektroniniuose ištekliuose, centrinės bibliotekos informaciniame fonde.

6.3. Kraštotyros veikla
Klaipėdos rajono bibliotekose buvo komplektuojamos kraštiečių, vietinių poetų, rašytojų
knygos, knygos su autografais, viskas, kas susiję su rajonu, įžymiomis rajono vietomis, kaupiami ir
smulkieji spaudiniai (lankstinukai, bukletai, reprodukuoti dokumentai, kopijos, fotografijos). Vienas iš
pagrindinių darbo krypčių 2019 metais buvo kurti ir plėtoti virtualią skaitmeninio kultūros paveldo
erdvę. Kultūros ministerija vykdo Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektą, kuriuo
siekiama sukurti nacionalinę skaitmeninio kultūros paveldo ilgalaikio išsaugojimo sistemą, sujungiančią
įvairias atminties institucijas bendram tikslui – kuo plačiau atverti kultūros paveldą visiems Lietuvos ir
pasaulio vartotojams.
Jono Lankučio viešoji biblioteka yra Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės bibliotekos vykdomo
projekto „Virtuali elektroninio paveldo informacinė sistema (VEPIS)“ partnerė. 2019 m. pradėta
skaitmeninti įvairūs dokumentai, t. y. laikraščiai, atvirukai, nuotraukos ir rankraščiai, kuriuos
planuojama paskelbti portale www.epaveldas.lt . 2019 metais pradėti skaitmeninti laikraštis
„Raudonasis švyturys“ 1945-1963 metų ir akademiko Jono Lankučio archyvas. Darbuotojai dalyvauja
skaitmeninimo mokymuose, tobulina kvalifikaciją. Biblioteka neturi reikiamos techninės įrangos,
skenuoti dokumentus vyksta į Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės biblioteką, kuri mielai talkina.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos kraštotyros darbo kryptys
2019 metais buvo:
 kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida;
 gimtojo krašto pažinimas, jo tradicijų populiarinimas;
 kraštiečių jubiliejų paminėjimas;
 Klaipėdos rajono literatų jubiliejų paminėjimas;
 kraštotyros fondo ir kraštotyros darbų pildymas.
2019 metais kraštotyros fondas papildytas 25 egz. spaudinių. Šiuo metu fonde yra 685 egz.
knygų ir kitų dokumentų, įtrauktų į bendrosios apskaitos
knygą. 2019 metais fondas papildytas šiais vertingais
leidiniais: D. Kaunas „Kristijono Donelaičio atminties
paveldas“, R. Petrauskas „Barbarosa“, Stasys Kasparavičius
„Žemaitija – paslapčių žemė, E. Renė „Žemaičių vaizdeliai“,
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Jono lankučio viešosios bibliotekos išleista rajono kūrėjų kūrybos rinktinė „Laikas eina žingsniais
atsargiais“ ir kt.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka parengė ir išleido rajono kūrėjų
almanachą „Laikas eina žingsniais atsargiais“. Knyga išleista Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui, tad kad kone visi autoriai savo kūrinius skyrė Lietuvai, prisimindami jos istorinę praeitį ir
didžiuodamiesi dabartimi, šimtmečio almanache jaučiama meilė ir pagarba savo Tėvynei. Rinktinėje
pristatoma įvairi bei marga poezija ir proza – autoriai skiriasi tiek amžiumi, tiek rašymo stiliumi ar
gyvenimiška patirtimi. Jubiliejiniais Lietuvai metais kūrėjų rinktinėje rekordiškai daug – net 42, jie labai
įvairūs ir įdomūs – nuo mokytojo iki verslininko, nuo menininko iki informatiko. Knygoje atsiskleidžia
svarbūs išgyvenimai, kūrybinis potencialas, dažname kūrinyje juntame Žemaitijos, Gargždų apylinkių
gamtovaizdį, kuris persipynęs su autentiškomis istorijomis, gražiais pastebėjimais, išmintinga patirtimi.
Malonu skaityti tarmiškus tekstus, kuriuos sukūrė Giedrė Bružienė ir Aldona Martinkienė, ypatingai
turint omenyje, kad šie metai paskelbti Žemaitijos metais. Džiaugiamės jaunaisiais kūrėjais, nors jų ne
tiek daug, kiek norėtume, tačiau jų gaivališka kūryba, įžvalgos, požiūris ir individualumas turėtų
intriguoti, o gal ir įkvėpti skaitytoją. Almanache „Laikas eina žingsniais atsargiais“ ir Lietuvos rašytojų
sąjungos narių Dalios Kudžmaitės, Elenos Skaudvilaitės, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narių Dianos
Jusčienės, Albino Klizo, Snieguolės Liucijos Petkevičiūtės-Žukauskienės, ir debiutantų kūriniai.
Pirmajame Jono Lankučio bibliotekos išleistame almanache išsakėme troškimą, kad mūsų krašte
neišsektų kūrybos srovė, kad būtų užtikrintas jos tęstinumas, kad būtų išleista dar ne viena Klaipėdos r.
kūrėjų rinktinė. Šis palinkėjimas išsipildė – išleistas jau antrasis Klaipėdos rajono literatų kūrybos
almanachas.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
viešosios

bibliotekos

ir

literatų

klubo

Lankučio
„Potekstė“

organizuojamas tradicinis renginys „Vasaros skaitymai“
2019 metais vyko Jurgiuose, tautodailininko Vytauto
Majoro sodyboje. Ši unikali sodyba pasirinkta neatsitiktinai.
Renkant medžiagą pernai išleistai knygai „Vytautas
Majoras“, sodybą pažinome ir atradome iš naujo – čia iki
šiol jaučiama liaudies kūrėjo aura ir gerumo dvasia. Be to, renginys skirtas Žemaitijos metams, o
Vytautas Majoras buvo užsispyręs žemaitis, turėjęs puikią iškalbą ir neretai šnekėjęs tarmiškai.
Pasveikinti literatų ir pasisemti peno sielai atvyko Klaipėdos rajono savivaldybės mero
pavaduotoja Violeta Riaukienė, kuri organizatoriams dėkojo už galimybę klausytis įkvepiančių tekstų,
o literatams linkėjo bendrystės ir bičiulystės. Sveikindama susirinkusiuosius Dovilų seniūnė Nijolė
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Ilginienė džiaugėsi, kad „Vasaros skaitymai“, šiemet vyksta Dovilų seniūnijoje ir vylėsi, kad literatų
eilės skambės ne tik Doviluose, bet pasklis po visą Lietuvą. Renginyje skambėjo Dovilų etninės kultūros
centro etnologės Jolitos Vozgirdienės atliekami kūriniai kanklėmis.
Šiemet į skaitymus sugužėjo arti šimto meninio žodžio mylėtojų iš Vakarų Lietuvos, o kadangi šie
metai – Žemaitijos metai – daug eilių buvo skaitoma žemaitiškai arba skirtos Žemaitijai. Renginio
vedėja, Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, Diana Ciparienė taip pat kalbėjo
žemaitiškai, ji pirmiausia dėkojo sodybos šeimininkėms – Vytauto Majoro žmonai Birutei Majorienei ir
dukrai Sonatai Stropuvienei už šiltą priėmimą V. Majoro numylėtoje ir išpuoselėtoje žemėje.
Pirmieji į „Vasaros skaitymus“ nedrąsiai žengė mūsų rajono „naujokai“ – literatai, pirmą kartą
dalyvaujantys šiuose skaitymuose – Vincas Petraitis iš Dovilų, Vida Želvienė iš Vėžaičių ir Magdalena
Razbadauskienė iš Ketvergių. Renginyje dalyvavo Gargždų literatų klubas „Potekstė“, Skuodo „Nojus“,
Rietavo ,„Mūza“, Šilalės „Versmė“, Plungės „Vingiorykštė“. Taip pat literatai iš Kretingos, Kelmės,
Klaipėdos, Telšių. Tądien labiausiai akį traukė literatės iš Šilalės, kurios prieš Jonines vienai dienai virto
raganaitėmis. Jos būrė laimę eilėmis ir pasirodymo pabaigoje išbūrė sėkmės žvaigždę, kurią Joninių
proga padovanojo Jonui Tiškui. Jam priklausė ir pirmasis gurkšnis stebuklingo eliksyro, kuriuo vėliau
galėjo vaišintis visi panorėję. Susižavėjimo plojimų sulaukė Viktoras Rimkus, atlikęs širdis virpinantį
kūrinį, ir Napaleonas Reimontas, kuris atliko dainą, skirtą Vytautui Majorui.
Gruodžio 18 d., artėjant gražiausioms metų
šventėms, Klaipėdos rajono literatai rinkosi į projekto
„Knygų Kalėdos su literatais“ vakarą Jono Lankučio
viešojoje bibliotekoje. Šventinio vakaro metu aptarti
praėjusieji metai: prisiminti literatų renginiai, nuveikti
darbai, išleistos knygos, sukurti posmai. Į literatų klubą
priimti nauji nariai, kuriems pažymėjimus įteikė klubo pirmininkas Egidijus Žiedas ir klubo kuratorė,
bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė. Jie pasidžiaugė tradicinių renginių tąsa ir sveikino
visus su artėjančiomis šventėmis.
Šį vakarą dėmesys skirtas kiekvienam atėjusiam – perskaityti savo eiles ar tiesiog pasidalinti
mintimis apie meninį žodį, kūrybą galėjo ir ją rašantys, ir skaitantys. Atmosferą pagyvino Vinco
Petraičio atliekami muzikiniai kūriniai. Taip pat garbingo jubiliejaus proga sveikintos dvi literatės –
Birutė Greivienė ir Marija Pabrėžienė.
2019 m. kraštotyros darbų pildymas, renginiai
 rinkta medžiaga, pildyti aplankai apie Gargždų miesto garbės piliečius, rajono tautodailininkus,
kūrėjų klubo „Potekstė“ narius ir jų kūrybą, „Biblioteka spaudoje“ ir kt.;
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 papildyta medžiaga aplanke „Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatai“;
 rinkta medžiaga, sukauptas nuotraukų aplankas apie Vytautą Majorą;
 papildyti aplankalai: „Kraštiečiai“;
 parengtas 2020 m. Klaipėdos rajono įžymių žmonių bei atmintinų datų kalendorius.
2019 m. kraštotyrinė veikla J. Lankučio viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose
Kraštotyrinė veikla suteikia galimybę daugiau sužinoti apie tautos, regioninės vietovės
vertybes, istorinius įvykius. Bibliotekų darbuotojai ir skaitytojai gali ieškoti, atrasti, atskleisti rašytinio,
kalbinio, daiktinio paveldo svarbą ir jo saugojimą ateinančioms kartoms. 2019 metais siekta:
 paminėti ir pristatyti Klaipėdos krašto rašytojus, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjus,
buities ir išskirtinių lietuvninkų likimų vaizduotojus;
 susipažinti su tautos istorinės praeities objektais;
 susipažinti tautos, krašto tradicijomis, papročiais ir siekti jų tęstinumo;
 dalyvauti kultūriniuose ir pažintiniuose projektuose;
 organizuoti ir dalyvauti kalendorinėse šventėse, vakaronėse, pažintinėse kelionėse ir kt.
Tauta gyvuoja tol, kol nenutrūksta ryšys tarp dabarties ir praeities. Svarbu domėtis tautos
papročiais bei tradicijomis. Kasmet rajono skaitytojams organizuojami renginiai ir vaizdinės parodos,
skirtos Advento laikotarpiui, Kūčioms, Šv. Kalėdoms, Šv. Velykoms. 2019 metais Klaipėdos rajono
bibliotekos tęsė pradėtus kraštotyros darbus: rinko medžiagą apie kaimus, žymius kaimo gyventojus,
pildė bendruomenės metraščius, bibliotekos istorijas, kraštotyros kartotekas, užrašė kraštiečių
atsiminimus, papildė kraštotyros aplankalus fotografijomis, prisiminimų aprašais ir kt.
Visi kraštotyriniai renginiai su aprašymais ir iliustracijomis bus išleisti atskiru priedu „2019
metų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių renginiai“

7. METODINĖ VEIKLA
Metodinė veikla: kryptys ir uždaviniai
Vienas iš pagrindinių uždavinių – rūpintis kaimo bibliotekų veiklos organizavimu ir
tobulinimu, veiklos planų ir ataskaitų rengimas, metodinių nuorodų rengimas. 2019 metais Metodinio
skyriaus darbo kryptys buvo:
 pranešimų rengimas ir pristatymas bibliotekos darbuotojų seminarų, metodinių pasitarimų metu;
 išvažiuojamieji metodiniai patikrinimai kaimo bibliotekose;
 naujai priimtų darbuotojų mokymai, konsultacijos;
 informacinės medžiagos kaupimas apie Klaipėdos rajono bibliotekų veiklą;
 pasiūlymų ir konsultacijų teikimas darbuotojams bibliotekinėje veikloje;
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 įvairių renginių, parodų inicijavimas;
 dalyvavimas bibliotekų organizuojamuose renginiuose bei projektuose;
 filialų darbuotojų konsultavimas projektų ir programų ruošime;
 metinės darbo apskaitos žiniaraščių pildymas ir atostogų grafiko sudarymas kaimo bibliotekų
darbuotojams;
 metinės rajono bibliotekų veiklos žodinės ir statistinės ataskaitos rengimas;
 metinės veiklos programos rengimas;
 dalyvauti Nacionalinės M. Mažvydo ir Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos
vykdomuose tyrimuose;
 Dalyvauti J. Lankučio VB organizuojamuose renginiuose, programose, projektuose;
 stažuočių, mokymų sąrašų sudarymas padalinių darbuotojams;
 aktualijų rengimas iš bibliotekinės veiklos, profesinės literatūros;
 meninis, estetinis ir kultūrinis bibliotekų įvaizdžio kūrimas;
 rajono bibliotekų fondų tvarkymas, apipavidalinimas;
 rajono bibliotekų fondo dokumentų priežiūra ir sauga.
Projektų įgyvendinimas, metodinės rekomendacijos, praktinės pagalbos teikimas
2019 metais įvyko 14 metodinių pasitarimų. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio
viešosios bibliotekos Metodinis skyrius rajono bibliotekininkams parengė ir pristatė seminarų,
metodinių pasitarimų pranešimus:
 vasario mėn. parengta analizė „Statistinių duomenų analizė už penkis metus“;
 vasario, kovo, balandžio mėn. 2019 metų tekstinės ataskaitos rengimas ir pristatymas;
 kovas-gruodis projekto „Knygos rūbas 2“ pristatymas ir įgyvendinimas;
 balandis mėn. Plikių bibliotekos fondo atranka, kraustymas į kitas patalpas, laike remonto;
 birželis-rugsėjis aplankytos bibliotekos: Girkaliai, Slengiai, Jakai, Vėžaičiai, Tilvikai,
Veivirženai, Žadeikiai, Endriejavas;
 2019 m. rugsėjo mėn. parengtas ir pristatytas pranešimas „2018 – 2019 m. rugsėjo mėn.
statistinių duomenų palyginimas“;
 2019 m. gruodžio mėn. parengta ir pristatyta Veiklos programa 2020 metams.
 2019 m. spalis – gruodis mokymų organizavimas ir dėstymas pradedantiesiems ir
pažengusiems dalyviams;
 parengtos ir pristatytos mini kalbos ir rašybos informacinės skaidrės(3 );
 lapkričio mėn. Venckų filialo fondo patikrinimas;
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 projektas inicijuotas Klaipėdos I. Simonaitytės apskrities viešosios bibliotekos „Skaitymas
vokiškų knygelių su personažu“. Įgyvendintas Priekulės, Veiviržėnų seniūnijų bibliotekose;
 dokumentų ir lentynų apipavidalinimas J. Lankučio viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose;
 2018 metų bibliotekos duomenų apskaita: fondas, vartotojai, dokumentų išduotis.
Metodinis skyrius inicijavo naujos gaunamos literatūros pristatymus, inicijavo filialų
bibliotekų fondų apipavidalinimą naujais užrašais, sudėvėjusių, aktualių dokumentų tvarkymą ir
atnaujinimą. Teikė metodinę pagalbą organizuojant ir eksponuojant informacines, vaizdines, stendines
parodas. Atlikta ir pateikta statistinė ir tekstinė ataskaita už 2018 metus elektronine ir rašytine forma M.
Mažvydo nacionalinės bibliotekos Bibliotekų vadybos skyriui ir I. Simonaitytės apskrities viešosios
bibliotekos Bibliotekų ir kultūros vadybos skyriui, Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros skyriui.
Parengta 2020 metų rajono bibliotekų veiklos programa. Įgyvendintas tęstinis projektas „Knygos rūbas
2“.
Tikrinta bibliotekinio darbo apskaita, teikta metodinė pagalba tvarkant fondus, katalogus
ir kartotekas Slengių, Jakų, Judrėnų, Dauparų filialuose.

8. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PROJEKTŲ RENGIMAS
Europos Komisijos vykdomos kampanijos „ES drauge saugiau“ projektas-renginys „NES
atsakingi MES visi“. Apie apsaugą nuo klimato kaitos padarinių kalbėjo Marius Vaščega, Europos
komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotojas,
Politikos ir analizės ir apžvalgos grupės vadovas; Viktorija
Nausėdienė - aplinkosaugininkė, tvarios mados konsultantė,
socialinio verslo TEXTALE įkūrėja; Loreta PiaulokaitėMotuzienė - UAB „Ekoakademija“ direktorė, biomedicinos
mokslų daktarė. Renginyje buvo eksponuojama Gargždų
vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro Dekoravimo studijos
„Dygsnis“ (mokytoja Jūratė Kuprienė) rūbų kolekcija
„Šiandien yra vakar“ bei Dailės studijos (mokytoja Adolfina
Litvinienė) sukurtos dėžutės, pagamintos iš cilindro formos kartono pakuočių. Renginio metu buvo
galima pasigaminti rėmelius iš antrinių žaliavų. Užsiėmimą vedė Dizaino studijos mokytoja Rasa
Buivydienė. Visiems renginio dalyviams padovanota po knygą „Žmonės, kurie saugo Europą“.
Gegužės 9-ąją biblioteka tradiciškai kvietė švęsti Europos dieną, priminė visiems, kad šiemet
Lietuva švenčia 15-ąsias narystės Europos Sąjungoje metines, skatino gegužės 26-ąją dalyvauti Europos
parlamento rinkimuose. Projektinio renginio-šventės „Renkamės atsakingai. MES ir ES!“ metu
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miesto gyventojus ir svečius sveikino Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas, vicemerė Audronė
Balnionienė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Vaclovas Macijauskas, Europos
Sąjungos regionų komiteto pirmininkė, Tarybos narė Andželika Šakinienė, Gargždų atviro jaunimo
centro atstovai su savanoriu iš Italijos. Info palapinėje buvo dalijama įvairiausia informacija apie
Europos Sąjungą, knygos, lankstinukai, apie ES. Veikė „Eurojomarkas“.
Lietuvos Respublikos kultūros tarybos finansuotas projektas „Skaitymo

skiepas“

įgyvendinimui skirta 3120 €.
Europos komisijos atstovybės Lietuvoje finansuotas projektas „ES – drauge saugiau“
įgyvendinimui skirta 500 €.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skyrė 14700 € iš jų:
 14000 € reprezentacinio fotoalbumo, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui;
 700 € Tarptautinei konferencijai, skirtai bibliotekos 80-čioproga.
Informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo programa
 „Biblioteka švenčia 80-metį“

7341,98 €

 „Knygos rūbas“

300,00

 „Proza skaitoma rudenį“

200,00

 „Aš patikėjau popieriui kaip draugui“

1322,17

 „Vasaros skaitymai“

360,00

 „2019-ieji Žemaitijos metai“

440,00

 „Gamtos knygą atvertus“

100,00

 „Edukacijų ciklas“

400,00

 „Bibliotekos istorijos“

60,00

 „Tėviškės paveikslai“ A. Martinkienės knygos leidyba

1265,49

 „Meninio skaitymo šventė Diemedis“

380,00

 „Netradicinės knygos leidyba bibliotekoje“

450,00

 „Žodžio galia liaudies kūryboje (tautosakoje)“

230,00

13 projektų, bendras biudžetas 12 700 €
Esame partneriais šiuose projektuose:
 projektas „Prisijungusi Lietuva“, kurį koordinuoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas.
Jono Lankučio viešoji biblioteka, kaip projekto partneris, prisideda prie pagrindinio projekto
tikslo - padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis ir
ryšių technologijomis, internetu ir jo teikiamomis galimybėmis – įgyvendinimo;
 projektas „Užaugink iniciatyvą“, kurį įgyvendina VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorija;
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 projektas „Atrask kultūros lobius su Krašto gidu“, kurį įgyvendina Klaipėdos apskrities viešoji
I. Simonaitytės biblioteka. Sukurti du maršrutai: „Buvo visko: Ėvės takais“
http://www.krastogidas.lt/marsrutai/48-buvo-visko-eves-takais ir „Iš praeities- į nūdieną ir
ateitį. Pažintis su Klaipėdos rajono piliakalniais“ http://www.krastogidas.lt/marsrutai/53-is-praeities-inudiena-ir-ateiti-pazintis-su-klaipedos-rajono-piliakalniais
 projektas „Virtuali elektroninio paveldo informacinė sistema (VEPIS)“, kur Jono Lankučio
viešoji biblioteka yra Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės bibliotekos vykdomo projekto
partnerė. Suskaitmeninti dokumentai bus talpinami tinklapyje www.epaveldas.lt.
Visi projektiniai renginiai su aprašymais ir iliustracijomis bus išleisti atskiru priedu „2019
metų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių renginiai“

8.1 Bendradarbiavimo partneriai
2019 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių bendradarbiavimas su
kitomis įstaigomis organizacijomis. Bendradarbiavimo partneriai:
 bendradarbiauta su Gargždų miesto ir kaimo bendruomenėmis, seniūnijomis, NVO,
mokyklomis, draugijomis ir kitomis įstaigomis, institucijomis, vykdant ir
organizuojant renginius, projektus;
 bendradarbiauta su Nacionalinės Martyno Mažvydo bei Klaipėdos apskrities Ievos
Simonaitytės bibliotekomis, vykdant ir rengiant renginius, projektus;
 bendradarbiauta su Klaipėdos universitetu ir kitomis mokymo įstaigomis;
 plėtoti bendradarbiavimo ryšius su Kaliningrado srities Zelenogrado miesto viešąja
biblioteka;
 plėtoti bibliotekinius bendradarbiavimo ryšius su Lenkijos respublikos Ilavos miesto
viešąja biblioteka, rengiant ir įgyvendinat bendrus projektus;
 plėtoti bendradarbiavimo programą su Estijos respublikos Maardu miesto biblioteka;
 plėtoti partnerystės ryšius su Lvovo (Ukraina) apskrities vaikų biblioteka;
 2019 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kuldigos pagrindine biblioteka
(Latvija).

9. PERSONALAS
2019 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos
filialuose dirbo 58 darbuotojai, iš viso 56 etatai. Kalotės filialo etatas perkeltas į Dituvos filialą. Esant
dideliam mikrorajonui ir poreikiui knygai bei renginiams, priimtas naujas darbuotojas. Iš jų rajone
bibliotekininkų etatų yra 43,5 ir dirba 45 bibliotekininkai. Savivaldybės viešojoje iš viso etatų – 30,
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darbuotojų – 30, profesionalių bibliotekininkų etatų - 19 ir dirba 19 bibliotekos darbuotojų. Priekulės
miesto filiale profesionalių bibliotekininkų etatų - 2, bibliotekininkų - 2 ir techninis darbuotojas 1 etatas.
Visi dirba pilną darbo dieną. Kaimo filialuose 22 etatai, dirba 24 darbuotojai. Iš jų 7,5 etato turintys
profesionalų bibliotekininkystės išsilavinimą ir 14,75 etato įgiję profesinius įgūdžius dirbdami
bibliotekoje. Kaimo filialuose dirba 24 bibliotekininkai, iš jų 9 bibliotekininkai dirbo ne pilną darbo
dieną ir 15 dirbo visą darbo dieną. Nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio Kalotės padalinys nedirba.

J. Lankučio bibliotekos ir padalinių darbuotojai, etatai, profesionalūs bibliotekininkai,
darbo laikas

Darbuotojų
skaičius

Etatų skaičius

Profesionalūs
bibliotekininkai

Visą darbo laiką

Ne visą darbo
laiką

2019

2019

2019

2019

2018

2019

2018

2018

2018

2018

RVB

58

57

56

56

45

44

36

36

9

8

SVB

30

30

30

30

19

19

19

19

0

0

PMB

3

3

3

3

2

2

2

2

0

0

KFB

25

24

22,5

22,5

24

23

15

15

9

8

9.1. Kvalifikacijos kėlimas
Padėkos, apdovanojimai, pasiekimai
2019 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios 24 bibliotekos darbuotojai ir
24 filialų specialistai kėlė kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, kursuose, stažuotėse. Atsakingas,
nuoširdus

darbas ir bendravimas su skaitytojais, bibliotekos lankytojais, bendradarbiavimas su

įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis pasiteisino, nes 2019 m. Jono Lankučio viešoji biblioteka, jos
filialai sulaukė įvertinimų ir padėkų.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos užsakymu 2018 m. pabaigoje parengtas
tyrimas, kurio tikslas nustatyti Klaipėdos r. gyventojų pasitenkinimo įvairiomis viešosiomis paslaugomis
indeksus. Iš viso buvo vertintos 189 paslaugos, o pačią aukščiausią poziciją sąraše užėmė J. Lankučio
viešosios bibliotekos, jos vietos skyrių teikiamos paslaugos.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriui Juozui
Gutauskui Lietuvos kultūros ministerijos vyriausioji specialistė Erika Buivydienė ir Klaipėdos apskrities
viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktorė Laura Juchnevič įteikė Kultūros ministro Mindaugo
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Kvietkausko pasirašytą padėką už ilgametį ir profesionalų vadovavimą kolektyvui, nuoseklų bibliotekos
veiklos plėtojimą, aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius direktoriui Juozui Gutauskui
įteikė padėką už bibliotekos ir jos filialų teikiamų paslaugų aukščiausio reitingo įvertinimą 2018 metų
Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis indekso nustatymo
tyrime.
Per iškilmingą Kultūros dienos minėjimą Priekulėje Jono Lankučio viešosios bibliotekos
Dovilų filialo bibliotekininkė Eligija Žukauskienė nominuota Metų kultūros darbuotoja. Per šventinį
jaunimo apdovanojimų vakarą „Auksinės lemputės“ Klaipėdos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų
taryba Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešajai bibliotekai įteikė padėką už savanorių
priėmimą ir lydėjimą, įgyvendinant savanoriškos tarnybos modelį Klaipėdos rajone.
Spalio 24-ąją per tarptautinę konferenciją „Besikeičianti skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Iššūkiai darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams.“ Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė, Lietuvos bibliotekų draugijos pirmininkė Jolita
Steponaitienė už aktyvią profesinę veiklą, skatinimą skaityti, bendruomeniškumo ugdymą įteikė
padėkos raštus Dianai Karalienei, Ilonai Vaitkutei, Erikai Ramanauskienei, Marijonai Ilginienei, Marijai
Jacikienei, Laimai Damulienei, Daivai Ringienei, Aldonai Andriūnienei.
Biblioteka aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su kolegomis iš kitų miestų, rajono
valdžios, kultūros ir švietimo atstovais, noriai keičiasi patirtimi su užsienio partneriais, dalyvauja ir
rengia konferencijas, teoriniuose – praktiniuose mokymuose ruošia ir skaito pranešimus.
Balandžio 26-ąją, naujoje Kretingos Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje vyko
tarptautinė konferencija „Bibliotekų galimybės ir potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus“.
Joje pranešimų klausėsi ir atstovai iš Klaipėdos r. sav. Jono Lankučio viešosios bibliotekos.
Naudojant mobilią studiją su įranga ir bibliotekos IT specialistų – Stasio Sodeikio ir Osvaldo Girčio
dėka konferenciją buvo galima stebėti tiesiogiai. Tarptautinėje konferencijoje dalyviai klausėsi
pranešimų apie nacionalinius projektus, socialinę ir mokslinę komunikaciją, darnaus vystymosi tikslus,
bibliotekų galimybes ir atsakomybes bei inovatyvumą, medijų ir informacinio raštingumo svarbą,
bibliotekos darbuotojų įgūdžius ir kompetencijas.
Gegužės mėnesį bibliotekos direktorius J. Gutauskas ir pavaduotoja D. Ciparienė dalyvavo
tarptautinėje konferencijoje Pokyčių revoliucija bibliotekose: (DI) ir (EI) Nidoje ir klausėsi jungtinių
lektorių grupės pranešimų.
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Pavasarį Jono Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo Klaipėdos apskrities
viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos mokymuose „Media 2“ ir išmoko dirbti su vaizdo redagavimo
programomis. Žinias įtvirtino dalyvaudami konkurse „Media 2 vasaros iššūkis“ ir kurdami filmukus.
Rugsėjo mėnesį direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė dalyvavo Klaipėdos apskrities
viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos organizuotoje konferencijoje „Darbas su negalią turinčiais
asmenimis: patirtis, sklaida, galimybės“.
Spalio 24 d. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje įvyko tarptautinė konferencija
„Besikeičianti skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“,
skirta bibliotekos 80-ajam jubiliejui paminėti. Joje dalyvavo pranešėjai ne tik iš Lietuvos, bet ir svečiai
iš Ukrainos, Latvijos, Estijos bei Lenkijos.
Rajono bibliotekos darbuotojų kėlė kvalifikaciją mokymuose 47 specialistai ir išklausė
2257 akademines valandas.
J. Lankučio centrinės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pateikiamas lentelėje
Eil.
Nr.

Darbuotojas
Mokymai

1.

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Sumaniau
apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“

6

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

Savivaldybių viešųjų bibliotekų direktorių
dalyvavimas „Tarptautinis praktikumas Ispanijos
bibliotekose“

64

Tarptautinė bibliotekininkų bendruomenės
konferencija „Pokyčių evoliucija(DI) ir (EI)“.
Nida

24

Tarptautinė konferencija „Bibliotekų galimybės ir
potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi
tikslus“ Kretinga

6

Direktoriaus
pavaduotoja

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Sumaniau
apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“

6

Diana Ciparienė

Tarptautinė, kvalifikacinė, pažintinė kelionė:
Estijos, Latvijos bibliotekos

24

Direktorius
Juozas Gutauskas

2.

Akademinių
valandų
skaičius
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3.

Vyriausiasis
buhalteris
Irena Lygutienė

4.

Vyresnioji
buhalterė
Rima Kuršė

Tarptautinė konferencija „Bibliotekų galimybės ir
potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi
tikslus“ Kretinga

6

Tarptautinė bibliotekininkų bendruomenės
konferencija „Pokyčių evoliucija(DI) ir (EI)“.
Nida

24

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Nauji
dokumentų valdymo reikalavimai“

8

Mokymų programa „Priešgaisrinė sauga“

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ II ciklo mokymai

8

Konferencija „Darbas su negalią turinčiais
asmenimis: patirtis, sklaida, galimybės“

8

Mokymai „Suaugusiųjų švietimo projektų
rengimo ir įgyvendinimo“

16

Konferencija „Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir
Telšių apskričių tolygios kultūrinės raidos
prioritetų pristatymas“ Telšiai

6

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

Seminaras „Ruošiantis finansinių metų pabaigai
viešojo sektoriaus subjektuose: 2019 m. teisės
aktų pakeitimų apžvalga“

8

Seminaras „Ruošiantis finansinių metų pabaigai
viešojo sektoriaus subjektuose: 2019 m. teisės
aktų pakeitimų apžvalga“

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Išsūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

54

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

5.

Aptarnavimo
skyriaus vedėja
Marytė Jacikienė

6.

Vyresnioji
bibliotekininkė
Regina Žilienė

7.

Vyresnioji
bibliografė
informacijai
Marijona
Ilginienė

8.

Vyresnioji
bibliotekininkė

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ II ciklo mokymai

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Išsūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

Mokymai „Informacijos paieška“

6

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ I ciklo mokymai

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ II ciklo mokymai

8

Mokymai „Skaitmeninių išteklių valdymo
kompetencijų stiprinimas atminties institucijose“

4

„Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas:
atranka ir teisių valdymas“

4

Konferencija „Darbas su negalią turinčiais
asmenimis: patirtis, sklaida, galimybės“

8

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Pristatymų
rengimas“

6

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Sumaniau
apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“

6

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

Stažuočių programa „Vartotojų aptarnavimas
Abonemento skyriuje“ Klaipėda

4

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai

16
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Daiva Ringienė

9.

Vyresnioji
bibliotekininkė
kraštotyrai
Giedrė Ilginienė

10.

Vyresnioji
bibliotekininkė

darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai
Mokymai „Informacijos paieška“

6

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ II ciklo mokymai

8

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Pristatymų
rengimas“

6

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Mokymai „Pažintis su LIBIS, UNIMARC
programomis. Bibliografinių įrašų kūrimo
skaitmenintiems objektams mokymai. Praktiniai
užsiėmimai“

6

Tarptautinė konferencija „Bibliotekų galimybės ir
potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi
tikslus“ Kretinga

6

Mokymai „Skaitmeninių išteklių valdymo
kompetencijų stiprinimas atminties institucijose“

4

„Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas:
atranka ir teisių valdymas“

4

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ I ciklo mokymai

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ II ciklo mokymai

8

Seminaras „Virtualių akinių panaudojimo teorija ir
praktika“

4

Stažuočių programa „Skaitmeninių kultūros
paveldo objektų skenavimas“ Klaipėda

4

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai

16
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Neringa
Birbalienė

11.

Metodinio
skyriaus vedėja
Laima Damulienė

12.

Vyresnioji
bibliotekininkė
Donata Bijeikė

13.

Informacinio
skyriaus vedėja
Živilė Markutė –

darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai
Tarptautinė konferencija „Bibliotekų galimybės ir
potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi
tikslus“ Kretinga

6

Mokymai „Informacijos paieška“

6

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ I ir II ciklo mentorių
mokymai. Vilnius

16

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Konferencija „Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir
Telšių apskričių tolygios kultūrinės raidos
prioritetų pristatymas“ Telšiai

6

Seminaras „Dėl viešojo sektoriaus subjekto
metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus
subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos
rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

6

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ I ciklo mokymai

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ II ciklo mokymai

8

Seminaras „Senosios knygrišystės amatas“

6

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ II ciklo mokymai

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16
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Armalienė

14.

Vyriausiasis
bibliotekinių
procesų
automatizavimo
inžinierius
Stasys Sodeikis

15.

Vaikų literatūros
skyriaus vedėja
Rūta Cirtautaitė

16.

Tarptautinė konferencija „Bibliotekų galimybės ir
potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi
tikslus“ Kretinga

6

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Pristatymų
rengimas“

6

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ I ciklo mokymai

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ II ciklo mokymai

8

Konferencija „Jauno žmogaus pasaulis“

3

Mokymai „Suaugusiųjų švietimo projektų
rengimo ir įgyvendinimo“

16

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

Tarptautinė konferencija „Bibliotekų galimybės ir
potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi
tikslus“ Kretinga

6

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

Mokymai „Informacijos paieška“

6

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ I ciklo mokymai

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ II ciklo mokymai

8

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Sumaniau
apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“

6

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai

16
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17.

Vyresnioji
bibliotekininkė

darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

Vaidilutė Lukaitė

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Sumaniau
apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“

6

Seminaras „Virtualių akinių panaudojimo teorija ir
praktika“

4

Seminaras „Ankstyvasis skaitymas: teorija ir
praktika“

6

Konferencija „Darbas su negalią turinčiais
asmenimis: patirtis, sklaida, galimybės“

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

Konferencija „Darbas su negalią turinčiais
asmenimis: patirtis, sklaida, galimybės“

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ II ciklo mokymai

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

Mokymai „Informacijos paieška“

6

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ I ciklo mokymai

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ II ciklo mokymai

8

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Sumaniau
apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“

6

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Viešosios
paslaugos internetu kiekvienam“

6

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Nauji
dokumentų valdymo reikalavimai“

8

Vyresnioji
bibliotekininkė
Vida ValaitytėIvakhnenko

18.

Vyresnioji
bibliotekininkė
Jūratė Tilvikienė
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19.

Informacinių
technologijų ir
ryšių specialistas
Osvaldas Girtys

20.

Bibliotekininkėknygrišė
Aldona Bajorienė

21.

Komplektavimo
skyriaus vedėja
Nijolė
Prižgintienė

22.

Vyresnioji
bibliotekininkė
Aldona
Andriūnienė

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

Tarptautinė konferencija „Bibliotekų galimybės ir
potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi
tikslus“ Kretinga

6

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ II ciklo mokymai

8

Konferencija „Jauno žmogaus pasaulis“

3

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

„Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir
skaitmeninių konsultantų“ II ciklo mokymai

8

Seminaras „Senosios knygrišystės amatas“

6

Tarptautinė konferencija “Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Išsūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams”
Gargždai

16

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Pristatymų
rengimas“

6

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Sumaniau
apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“

6

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Pristatymų
rengimas“

6
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23.

Vyresnioji
bibliotekininkė
Aldona
Miežetienė

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai
darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gargždai

16

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Pristatymų
rengimas“

6

Iš viso mokėsi 23 viešosios bibliotekos specialistai, 1064 akademines valandas.
J. Lankučio viešosios bibliotekos filialų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pateikiamas
lentelėje
Eil.
Nr. Filialas
1.

Priekulės m.
Diana Karalienė

2.

Priekulės m.
Lina Vaičiulytė

Mokymai

Akademinių valandų
skaičius

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Iššūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Mokymai „Informacijos paieška“

6

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ I
ciklo mokymai

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ II
ciklo mokymai

8

Pažymėjimas „Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi, ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“ ir yra
skaitmeninė konsultantė

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Iššūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Mokymai „Informacijos paieška“

6

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ I
ciklo mokymai

8
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3.

Agluonėnai
Erika
Ramanauskienė

4.

Daukšaičiai
Zina Žąsytienė

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ II
ciklo mokymai

8

Konferencija „Jauno žmogaus pasaulis“

3

Kvalifikaciniai mokymai „Media 2“

5

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Iššūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Pažymėjimas „Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi, ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“ ir yra
skaitmeninė konsultantė

8

Kvalifikaciniai mokymai „Media 2“

5

Seminaras „Ankstyvasis skaitymas:
teorija ir praktika“

6

Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Skaitmeninės technologijos TAU:
ateik, sužinok, išmok“

18

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ I
ciklo mokymai

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ II
ciklo mokymai

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Kvalifikaciniai mokymai „Media 2“

5

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Skaitmeninės technologijos TAU:
ateik, sužinok, išmok“

18
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5.

Dauparai
Ilona Vaitkutė

6.

Dituva
Jurgita Butkė

Seminaras „Ankstyvasis skaitymas:
teorija ir praktika“

6

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ I
ciklo mokymai

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ II
ciklo mokymai

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Seminaras „Ankstyvasis skaitymas:
teorija ir praktika“

6

Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime
internetu“

6

Mokymai „Informacijos paieška“

6

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ I
ciklo mokymai

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ II
ciklo mokymai

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Konferencija „Darbas su negalią
turinčiais asmenimis: patirtis, sklaida,
galimybės“

8

Tarptautinė konferencija „Bibliotekų
galimybės ir potencialas įgyvendinant
darnaus vystymosi tikslus“ Kretinga

6

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Kvalifikaciniai mokymai „Media 2“

5
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7.

Dituva
Jolita Morkuvienė

8.

Dovilai
Eligija Žukauskienė

Seminaras „Ankstyvasis skaitymas:
teorija ir praktika“

6

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ II
ciklo mokymai

8

Nuotoliniai mokymai „Nuotolinių
paslaugų ir užsienio prenumeruojamų
duomenų bazių administravimas“

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Tarptautinė, kvalifikacinė, pažintinė
kelionė: Estijos, Latvijos bibliotekos

24

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Mokymai „Integruotos pamokos:
parengimas, pritaikymas įvairių poreikių
auditorijai, išbandymas“ Klaipėda

4

Konferencija „Klaipėdos, Šiaulių,
Tauragės ir Telšių apskričių tolygios
kultūrinės raidos prioritetų pristatymas“
Telšiai

6

Seminaras „Ankstyvasis skaitymas:
teorija ir praktika“ Vilnius M. Mažvydo
biblioteka

6

Tarptautinė konferencija „Vaizdų kalba
vaikų literatūroje“ Vilnius M. Mažvydo
biblioteka

7

Pasakorių konkursas Pažyma „Seku
seku pasaką“ Dovilai

8

Pažymėjimas „Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi, ir atsakinga Lietuvos

8
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skaitmeninė bendruomenė“ ir yra
skaitmeninė konsultantė

9.

Dreverna
Vilma Klipštienė

10.

Endriejavas
Rita Žadeikytė

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ I
ciklo mokymai

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ II
ciklo mokymai

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Tarptautinė konferencija „Bibliotekų
galimybės ir potencialas įgyvendinant
darnaus vystymosi tikslus“ Kretinga

6

Seminaras „Ankstyvasis skaitymas:
teorija ir praktika“ Vilnius M. Mažvydo
biblioteka

6

Pažymėjimas „Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi, ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“ ir yra
skaitmeninė konsultantė

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ I
ciklo mokymai

8

Kvalifikaciniai mokymai „Media 2“

5

Metodinis renginys-pristatymas
„Drevernos vaikų šaktarpis“ Dreverna

6

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Mokymai „Integruotos pamokos:
parengimas, pritaikymas įvairių poreikių
auditorijai, išbandymas“ Klaipėda

4
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11.

12.

Girininkai
Janina Montrimaitė

Girkaliai
Vilda Dorelienė

13.

Jakai
Jurgita
Jankauskienė

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ II
ciklo mokymai

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Skaitmeninės technologijos TAU:
ateik, sužinok, išmok“

18

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Pristatymų rengimas“

6

Stažuočių programa „Vartotojų
aptarnavimas Abonemento skyriuje“
Klaipėda

4

Kvalifikaciniai mokymai „Media 2“

5

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Pristatymų rengimas“

6

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Pažymėjimas „Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi, ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“ ir yra
skaitmeninė konsultantė

8

Tarptautinė konferencija „Bibliotekų
galimybės ir potencialas įgyvendinant
darnaus vystymosi tikslus“ Kretinga

6

Mokymai „Informacijos paieška“

6
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14.

Judrėnai
Janina Jokšienė

15.

Kretingalė
Birutė Grybauskienė

16.

Kvietiniai

Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Pristatymų rengimas“

6

Stažuočių programa „Vartotojų
aptarnavimas Abonemento skyriuje“
Klaipėda

4

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Pažymėjimas „Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi, ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“ ir yra
skaitmeninė konsultantė

8

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Kvalifikaciniai mokymai „Media 2“

5

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ I
ciklo mokymai

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ II
ciklo mokymai

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Kvalifikaciniai mokymai „Media 2“

5

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Skaitmeninės technologijos TAU:
ateik, sužinok, išmok“

18

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ II
ciklo mokymai

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.

16
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Viktorija
Vaičekauskaitė

17.

Lapiai
Ona Žitkienė

18.

Pėžaičiai
Janina Greivienė

19.

Plikiai
Rita Paročkienė

Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai
Tarptautinė konferencija „Bibliotekų
galimybės ir potencialas įgyvendinant
darnaus vystymosi tikslus“ Kretinga

6

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Konferencija „Jauno žmogaus pasaulis“

3

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Tarptautinė konferencija „Bibliotekų
galimybės ir potencialas įgyvendinant
darnaus vystymosi tikslus“

6

Kvalifikaciniai mokymai „Media 2“

5

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ II
ciklo mokymai

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Pažymėjimas „Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi, ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“ ir yra
skaitmeninė konsultantė

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ I
ciklo mokymai

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ II
ciklo mokymai

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16
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20.

Slengiai
Rūta Znakovienė

21.

Tilvikai
Danguolė
Jurevičienė

Mokymai „Integruotos pamokos:
parengimas, pritaikymas įvairių poreikių
auditorijai, išbandymas“ Klaipėda

4

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Pažymėjimas „Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi, ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“ ir yra
skaitmeninė konsultantė

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ I
ciklo mokymai

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ II
ciklo mokymai

8

Seminaras „Ankstyvasis skaitymas:
teorija ir praktika“ Vilnius M. Mažvydo
biblioteka

6

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Mokymai „Informacijos paieška“

6

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ II
ciklo mokymai

8

Tarptautinė konferencija „Bibliotekų
galimybės ir potencialas įgyvendinant
darnaus vystymosi tikslus“ Kretinga

6

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Mokymai „Informacijos paieška”

6

Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Skaitmeninės technologijos TAU:
ateik, sužinok, išmok“

18
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22.

Vėžaičiai
Irena Baltaragienė

23.

Veiviržėnai
Valė Krauleidienė

24.

Žadeikiai
Vida Padleckienė

Kvalifikaciniai mokymai „Media 2“

5

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Pažymėjimas „Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi, ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“ ir yra
skaitmeninė konsultantė

8

Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Skaitmeninės technologijos TAU:
ateik, sužinok, išmok“

18

Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Pristatymų rengimas“

6

Edukaciniai mokymai „Greitojo
skaitymo metodika“ Klaipėda

6

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16

Konferencija „Klaipėdos, Šiaulių,
Tauragės ir Telšių apskričių tolygios
kultūrinės raidos prioritetų pristatymas“

6

Pažymėjimas „Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi, ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“ ir yra
skaitmeninė konsultantė

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ I
ciklo mokymai

8

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ II
ciklo mokymai

8

Tarptautinė konferencija „Besikeičianti
skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Išsūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“ Gargždai

16
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Tarptautinė konferencija „Bibliotekų
galimybės ir potencialas įgyvendinant
darnaus vystymosi tikslus“ Kretinga

6

Mokymai „Informacijos paieška“

6

Mokymai „Integruotos pamokos:
parengimas, pritaikymas įvairių poreikių
auditorijai, išbandymas“ Klaipėda

4

Seminaras „Ankstyvasis skaitymas:
teorija ir praktika“ Vilnius M. Mažvydo
biblioteka

6

„Vietos bendruomenių skaitmeninių
lyderių ir skaitmeninių konsultantų“ II
ciklo mokymai

8

Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Skaitmeninės technologijos TAU:
ateik, sužinok, išmok“

18

Iš viso mokėsi 24 filialų bibliotekininkės. 1193 akademines valandos.
9.2. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Bibliotekų specialistai tobulina savo profesines žinias, siekia aukštesnio išsilavinimo. Mokosi
profesionaliai taikyti profesines žinias savo kasdieninėje veikloje. Didėjant bibliotekų veiklų
kompetencijoms, darbuotojams tenka dalykiškai bendrauti oficialiuose susitikimuose, valdyti sudėtingas
situacijas bendraujant tarpusavyje, su klientais, įvairių įstaigų atstovais kitais bendruomenių nariais.
Naujų komunikacijos priemonių atsiradimas, įvairių projektų įgyvendinimas, renginių organizavimas ir
kita veikla, reikalauja iš bibliotekos darbuotojų atitinkamo išsilavinimo
2019 metais J. Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose iš viso profesionalių
bibliotekininkų buvo 45: su aukštuoju išsilavinimu dirbo 27 specialistai 63% 2018 (2018 m. 28
darbuotojai - 64%,) su aukštesniuoju išsilavinimu dirbo 16 specialistų 36% (2018 m. 15 darbuotojų 34%), su kitu išsilavinimu – 2 darbuotojai, vienas studijuoja ir siekia aukštojo išsilavinimo, kitas dirba
laikinai Lyginant metinius rodiklius - išlieka stabilūs ir nežymiai kintantys.

71

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

9.3. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui

Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui
2017 m.

2018 m.

2019 m.

RVB

5040

5789

6246

219

SVB

3101

3799

4877

365

368

PMB

6864

7214

7753

308

304

KFB

6568

7309

7205

2017 m.

2018 m.

2019 m.

RVB

252

267

271

SVB

183

207

PMB

364

KFB

302

Vieno bibliotekininko dokumentų išduotis:
2017 m.

2018 m.

2019 m.

RVB

6555

6832

6592

SVB

4180

3668

3611

PMB

9541

9655

9864

KFB

8361

9200

8679

2019 metais darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai kito nežymiai, tai lėmė vartotojų
sutelkimas, lankomumo rodikliai didėjimas ir nežymus išduotų dokumentų mažėjimas.

10. MATERIALINĖ BAZĖ
Šiuolaikinė biblioteka yra tiesioginė bendravimo, laisvalaikio, ugdymo proceso dalyvė.
Biblioteka ugdo rajono bendruomenės narių socialinius, komunikacinius, informacinius gebėjimus,
teikia pagalbą rengiant projektus, konsultuoja ir informuoja, kaip tinkamai pasinaudoti bibliotekos
fondu, teikiamomis paslaugomis. Bibliotekų funkcijos plečiasi, tad kyla natūralus poreikis atitinkamoms
patalpoms bei materialinei bazei atnaujinti. Reikalingos ir atskiros erdvės jaunajam skaitytojui.
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2019 metais iš sutaupytų lėšų už 10 000 tūkst. eurų suremontuotas Judrėnų filialas, už
9600,00 eurų nupirkti nauji bibliotekiniai baldai: knygų lentynos,
kompiuteriniai ir auditoriniai stalai, baldų komplektas vaikams. Plikių filialas
laikinai iškeltas į mokyklos patalpas, laike remonto darbų, Endriejavo
biblioteka (laike naujų patalpų statybos) įsikūrusi seniūnijos patalpose.
Dauparų filialas iškraustytas į mokyklos trečio aukšto palėpines patalpas
(biblioteka patalpinta į blogesnes patalpas nenumatytam laikui). Deja, kai
kurių J. Lankučio viešosios bibliotekos kaimo filialų materialinė bazė
silpnoka, bet kasmet stengiamasi pagal galimybes gerinti.

10.1. Patalpų plotas
Rajono bibliotekų patalpų plotai ir lentynų metrai 2019 metais kito, dėl Judrėnų filialo
atsinaujinusių lentynų, bei Plikių, Dauparų, Endriejavo filialų patalpų kaitos. Bendras rajono bibliotekų
patalpų plotas – 3017 m² (2018 m. - 3165 m2). Naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 2362
m² (2018 m. – 2475 m2 ). Kaimo filialų bendras patalpų plotas – 1808 m² (2018 m. – 2026 m² ), naudingas
plotas bibliotekos funkcijoms atlikti - 1462 m² (2018 m. - 1610 m² ). Priekulės padalinio – 100 m²,
naudingas plotas – 97 m². J. Lankučio viešosios bibliotekos – 1109 m², naudingas plotas – 803 m².
Rajono bibliotekų viso fondo lentynų metrų skaičius – 6238 m. Atviro fondo lentynų metrų skaičius –
5608 m.

11. FINANSAVIMAS
Pajamos ir finansavimas (Eurais ):
Gauta lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje
Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos

922262,00
(Eurais)
906700,00

Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą)

8934,00

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

3620,00
3008,00
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Einamosios (paprastosios) išlaidos (Eurais)
Einamųjų išlaidų Klaipėdos rajono savivaldybės J.
Lankučio viešojoje bibliotekoje

920177,00
(Eurais)

Darbo užmokesčiui

726462,00

Komplektavimui (Dokumentams įsigyti)

69357,00

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

0
0
124358,00

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

69357,00
(Eurais)

Savivaldybės lėšos

14981,00

Kultūros ministerijos

47551,00

Parama Dovana

6825,00

Kitos (vietoje pamestų, makulatūra ir kt.)

0

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

IŠVADOS
Ateities biblioteka turėtų būti daugiau negu tik biblioteka. Tai gyvenimo mokykla visiems
bendruomenės nariams, siejanti visus visur išsiblaškiusius, kviečianti virtualiai prisijungti, ateiti, tiesiog
sugrįžti ir bendrai saugiai pabūti. Tai vieta, kurioje gera, šilta, malonu, jauku, informatyvu, profesionalu,
modernu, kvepia kava ir šokoladu, vyrauja dermė tarp knygos ir išmaniųjų technologijų. Bibliotekos
viešumas išreiškiamas atvirumu Lietuvos ir pasaulio problemoms, vyrauja partnerystė su rajono,
Lietuvos, Europos institucijomis ir gebama funkcionuoti pasaulinėje infrastruktūroje, garantuojama
socialinė sanglauda, prieglobstis socialinio paribio žmonėms, vyksta nuolatinis idėjų generavimas,
padedantis kurti XXI amžiaus visuomenę ir įtvirtinti jos prioritetus: komunikaciją ir informaciją bei
dvasinio gyvenimo pilnatvę.
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Sėkmės:
 2019 metais rajono bibliotekose daug dėmesio buvo skiriama kultūrinei, projektinei veiklai,
informacinių technologijų plėtrai.
 Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje įkurta mobili studija
tiesiogiai transliuoja įvairius renginius,
transliacijas

tiesiogiai

galima

paskaitas,

stebėti

diskusijas, edukacijas. Nuotolines

„LankucioVB“

YouTube

kanale

-

https://www.youtube.com/user/LankucioVB ir bibliotekos padaliniuose;
 2019 metais J. Lankučio VB, Priekulės miesto biblioteka ir 23 filialai buvo pakviesti dalyvauti
projekte „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymuose;
 2019 m. didžioji dalis bibliotekos darbuotojų kėlė savo kvalifikaciją: dalyvavo mokymuose,
seminaruose, konferencijose, kursuose ir kituose profesiniuose renginiuose, išvykose į svečias
šalis;
 2019 metais viešojoje bibliotekoje ir filialuose sėkmingai dirbama su LIBIS posisteme;
 naujas kūrybinis, grafinis paketas, kurio pagalba galima tvarkyti foto, skaitmenines nuotraukas,
kurti vektorinę, taškinę grafiką ir kt.
 nauji Fišchertechnik inžinieriniai konstruktoriai ir Lego – Robotika, skirta vaikams ir jaunimui
konstravimui ir kūrimui;
 mikrokompiuterių programavimo įranga, programavimo paketas;
 2019 metais pradėtas rajono bibliotekų įrangos atnaujinimas vartotojams;
 2019 m. sistemingai pildoma bibliotekos interneto svetainė www.gargzdaivb.lt, socialinio
tinklalapio

Facebook

www.facebook.com/vaikaivb,

paskyra

www.facebook.com/J.LankucioVB,

www.facebook.com/infotaskas,

portaluose

www.mano-

gargzdai.lt, skelbiamos bibliotekos naujienos, juose galima rasti daug naudingos informacijos;
 viešosios bibliotekos vartotojai sėkmingai naudojosi elektronine knygų rezervavimo ir knygų
užsakymo nuotoline sistema. Jiems sudarytos sąlygos nemokamai naudotis prenumeruojamomis
elektroninėmis duomenų bazėmis – EBSCO, NAXOS Music Library;
 skatinant miesto ir kaimo bibliotekų partnerystę ir bendradarbiavimą su bendruomenėmis,
organizacijomis, įvairiomis įstaigomis, bibliotekose buvo organizuojami įvairūs renginiai,
susitikimai;
 naujoms veikloms ir mokymams vykdyti įsigytas interaktyvus ekranas bei interaktyvių pamokų
paketai;
 2019 metais renovuotos Judrėnų filialo patalpos, atnaujintas inventorius.
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Sunkumai:
 siekiant užtikrinti aukštą interaktyvių paslaugų teikimo kokybę miestelių ir kaimo filialuose
būtina toliau tobulinti ir atnaujinti LIBIS programos veiklą, rekataloguojant fondus ir skatinant
visų padalinių darbą su aptarnavimo posisteme;
 nuolatinis knygų kainų didėjimas, suvaržymai naujų dokumentų įsigijimui iš kitų šaltinių;
 bibliotekininkų užsienio kalbų nemokėjimas;
 siekiant užtikrinti elektroninių paslaugų patikimumą, būtina atnaujinti kompiuterinę ir
programinę įrangą, operatyviai taisyti gendančią techniką. Technologijų atnaujinimas, remontas
reikalauja didelių finansinių išlaidų;
 nepakankamas finansavimas ūkinei ir techninei bazei gerinti;
 projektų rengimas užima daug laiko ir atitraukia nuo kasdieninio profesinio bibliotekininko
darbo. Be to, jie ne visada būna sėkmingi: maža patirtis ir įdirbis tarptautinėje projektinėje
veikloje.
Grėsmės:
 šakinės literatūros stoka kaimo bibliotekų padaliniuose;
 IT specialistų stoka, dirbant su naujais įrenginiais;
 didėjant informacinių technologijų plėtrai, ryškėja vaikų, jaunimo skaitomumo problema;
 kai kuriose kaimų bibliotekose trūksta erdvės vystyti kokybišką bibliotekinę veiklą, steigti
kompiuterines skaityklas, atskiras zonas vaikų literatūrai.
Galimybės:
 LIBIS diegimas viešosios bibliotekos filialuose, rekataloguoti filialų fondus ir sukurti vieningą
apskaitą, mokyti vartotojus naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu;
 skatinti bendruomenės narių kultūrinį ir dvasinį tobulėjimą, suteikti jiems komfortą ir vidinį
pasitenkinimą, atliekant kultūrines, švietėjiškas ir rekreacines funkcijas bibliotekose;
 gerinti bibliotekų materialinę bazę;
 plėsti informacinių paslaugų spektrą viešosios bibliotekos kaimų padaliniuose, išlaikyti interneto
prieigos taškus kaimų bibliotekose;
 sistemingai dirbti su skolininkais;
 teikti kokybiškas paslaugas vartotojams, plėsti jų skaičių, populiarinant bibliotekų informacinius
resursus ir paslaugas;
 dalyvauti įvairių projektų rengime ir įgyvendinime, bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis ir
organizacijomis;
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 dalyvauti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose ir mokyti vartotojus kompiuterinio
raštingumo;
 skatinti darbuotojų mokymąsi, siekiant aukštesnio lygio išsilavinimo;
 ieškoti naujų finansavimo šaltinių, skatinant tarptautinius ryšius ir mainus;
 tirti ir analizuoti įvairių bendruomenės grupių skaitymo poreikius, pagal galimybes siekti įsigyti
naujų spaudinių, diegti naujas paslaugas.
Remiantis direktoriaus ruoštais raštais ir įsakymais, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir
kaimų padalinių veiklos statistinėmis, tekstinėmis ataskaitomis. Metinę ataskaitą paruošė Metodinio skyriaus vedėja Laima
Damulienė. Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2019 metų tekstinė veiklos ataskaita aptarta ir patvirtinta 2020 metų kovo
18 dienos įvykusiame rajono bibliotekininkų metodiniame pasitarime.

Direktorius

Juozas Gutauskas
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