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1. BENDROJI DALIS
NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI:
RVB – Rajono viešosios bibliotekos
SVB – Savivaldybės viešoji biblioteka
KFB – Kaimo filialų bibliotekos
PMF – Priekulės miesto filialas
LIBIS - Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema
TBA – Tarpbibliotekinis abonementas
2013 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 literatūrinius, informacinius, kraštotyrinius, skaitymo skatinimo ir kitus
literatūrinius, meninius renginius.
Rajono bibliotekos, 2013 m. funkcionavo besikeičiančioje politinėje, ekonominėje,
socialinėje bei technologinėje aplinkoje. Sukurta infrastruktūra užtikrina galimybę žinias ir
informaciją gauti iš bet kur. Vartotojai sugeba patys patenkinti savo informacijos reikmes ir vertina
biblioteką

kaip

priemonę,

padedančią

spręsti

jų

informacines

reikmes.

Beprecedentė

kompiuterizacija, ekonominės krizės poveikis, besikeičiančios visuomenės vertybės skatino
bibliotekas permąstyti savo strateginę poziciją ir siūlomų paslaugų asortimentą šiuolaikinėje
visuomenėje. Viešoji biblioteka ir kaimo filialai Klaipėdos rajono miesteliams, kaimams ir mažoms
gyvenvietėms tapo pagrindiniais prieigos prie interneto plačiajai visuomenei tiekėjais ir
informacijos centrais. Bibliotekų skaitytojai, naudodami interneto prieigos taškus:
tobulino darbo su kompiuteriais įgūdžius;
naudojosi informacijos šaltiniais internete bei duomenų bazėmis;
150 rajono gyventojų, kurie naudojasi bibliotekos teikiamomis paslaugomis,
buvo mokomi kompiuterinio raštingumo pagrindų, susipažindinami su interneto
teikiamomis galimybėmis;
Klaipėdos rajono bibliotekose skaitė 9693 vartotojai, jiems išduoti 279168
dokumentai, iš viso rajono bibliotekose užregistruoti 201967 lankytojai. Sulaukta 24108 lankytojais
ir sutelkta 215 vartotojais daugiau nei 2012 m., išduota 16595 fiz. vnt. dokumentų daugiau nei 2012
m. Klaipėdos rajone gyvena 51614 gyventojai, 19 % gyventojų 2013 m. yra bibliotekos vartotojai.
2013-aisiais buvo organizuojami įvairūs renginiai: knygų pristatymai, literatūriniaimuzikiniai vakarai, fotografijų, tapybos, tautodailės bei leidinių parodos, įvairios akcijos. 2013 m.
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viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose organizuota 583 renginiai, kuriuose apsilankė 18772
lankytojai.
Didelis dėmesys rajono bibliotekose skirtas darbui su vaikais ir jaunimu. Jaukus,
spalvingas, jaunatviškas ir modernus Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius
nuolat kviečia mažuosius skaitytojus, paauglius, jaunimą užsiimti savo mėgstama veikla, realizuoti
savo pomėgius bei poreikius. Mažieji skaitytojai mielai lankosi žaislotekoje: piešia, žaidžia stalo
žaidimus, žiūri filmus, naudojasi interneto prieiga.
VIPT asociacija 2012 spalio – 2013 vasario mėnesiais įgyvendintas projektas
„Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“, kur
vaikai dalyvavo trijuose neformalaus ugdymo programose:
skaitmeninė fotografija su planetiniais kompiuteriais;
kompiuterine grafika;
internetinių svetainių kūrimas.
2013 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyriuje buvo vykdomas projektas bendradarbiaujant su Všį „Meno menė“ direktore D.
Ruškiene buvo organizuojamos vaikų vasaros stovyklos.
Biblioteka aktyviai užsiėmė savo veiklos viešinimu. 2013 metais vietinėje ir respublikinėje
spaudoje apie biblioteką, jos veiklą, darbuotojus buvo publikuotas 71 straipsnis (7 straipsniai
publikuoti respublikinėje spaudoje, 10 straipsnių savaitraštyje „Gargždų kraštas“ ir 33 straipsniai
rajoniniame laikraštyje „Banga“). Virtualioje erdvėje apie bibliotekos veiklą buvo rašyta 21
publikacija. Spauda informavo apie bibliotekose vykstančius renginius, projektus, naujas paslaugas,
rajono gyventojų kompiuterinius mokymus. Nuolatinė informacija taip pat buvo teikiama viešosios
bibliotekos interneto svetainėje www.gargzdaivb.lt ir socialinio tinklo Facebook paskyroje
www.facebook.com/J.LankučioVB, www.facebook.com/vaiku.literaturos.skyrius
Metinėje ataskaitoje analizuojama visa bibliotekos veikla, prieinamumas, pateikiami
bibliotekos uždaviniai, jų vykdymo seka, vartotojų aptarnavimas, fondo būklė, kraštotyrinėinformacinė bei metodinė veikla, finansavimas, bibliotekos teikiamos paslaugos, renginiai.
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2. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
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2.1. Bibliotekų skaičius ir tinklas
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2.2. Tinklo pokyčiai
Viešųjų bibliotekų tinklas išliko nepakitęs. Atidarytų, uždarytų bei sujungtų filialų nebuvo.
2013 metais nedirbo Jono Lankučio viešosios bibliotekos Venckų ir Dituvos filialai, dėl nesuteiktų
tinkamų patalpų filialų funkcionavimui. Slengų biblioteka persikėlė į Gindulių kaimo bendruomenės
patalpas.
2.3. Nestacionarus aptarnavimas
Išdavimo punktų nėra;
bibliobusų nėra;
knygnešių skaičius 209;
tolimesnėse gyvenvietėse ar vienkiemiuose įsikūrusiems, ypač pagyvenusiems ir
neįgaliesiems žmonėms, knygas nuneša moksleiviai, patys bibliotekininkai. Tokių
vartotojų, kuriems knygos nešamos į namus, kiekviena biblioteka turi po 10-12.
Nestacionarus aptarnavimas padeda pasiekti nuo aptarnaujančios bibliotekos nutolusiuose
kaimuose gyvenančius skaitytojus. Jis ypač reikalingas vyresnio amžiaus bei turintiems
negalią žmonėms, kurie neturi galimybių savarankiškai nuvykti į juos aptarnaujantį filialą,
miesto biblioteką.
Neįgalių ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas
Kiekviena rajono biblioteka-filialas siekė sudaryti kuo palankesnes sąlygas senyvo
amžiaus ir neįgaliesiems skaitytojams naudotis turimais spaudinių fondais. Dauguma kaimų filialų
darbuotojų neįgalius ir senyvo amžiaus skaitytojus, negalinčius ateiti į bibliotekas, lanko kartą, kelis
kartus per mėnesį. Kiti lanko po darbo, iš anksto pranešę apie savo atvykimą, nes lankant šiuos
vartotojus kartais tenka atlikti ir įvairių socialinių paslaugų.
Klaipėdos rajono bibliotekos palaiko glaudžius ryšius su Klaipėdos rajono savivaldybės
Socialinės paramos skyriumi bei seniūnijose esančiais socialiniais darbuotojais. Per metus bibliotekų
darbuotojai dalyvavo organizuojant įvairias išvykas, paramos akcijas, renginius. Kaimo filialų
darbuotojai aplanko savo mikrorajono neįgalius ir senyvo amžiaus skaitytojus, dalyvauja seniūnijų
organizuojamuose labdaringuose renginiuose skirtuose neįgaliesiems.
Nuo 2009 m. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyriuje specialiai įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos neįgaliesiems, prie pastato yra
įrengta nuovaža neįgaliesiems bibliotekos vartotojams.
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2.4. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB
2013 metų bibliotekos darbuotojų struktūra
Administracija
Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja
Vyriausiasis bibliotekininkas organizaciniam darbui
Vyriausiasis bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
Vyriausiasis buhalteris
Vyresnysis buhalteris
Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyrius:
Skyriaus vedėja
2 vyresniosios bibliotekininkės
Skaitytojų aptarnavimo skyrius:
Skyriaus vedėja
3 vyresniosios bibliotekininkės
Vyresnioji bibliografė informacijai
Vyresnioji bibliografė kraštotyrai
Vaikų literatūros skyrius:
Skyriaus vedėja
2 vyresniosios bibliotekininkės
Metodinis skyrius:
Skyriaus vedėja
Vyresnioji bibliotekininkė metodininkė
Vyresnioji bibliotekininkė dailininkė
Ūkinis techninis personalas:
Knygrišys
Ūkvedys
3 valytojos
Priekulės miesto filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Bibliotekininkė
Kaimo filialai:
24 bibliotekininkai
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3. FONDO FORMAVIMAS
3.1. Fondo būklė
2013 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos fonde iš viso
buvo 263308 fiz. vnt. dokumentų 34948 pavadinimais:
Dokumentas

Fiz. vnt.

Knygos

251162

Serialiniai leidiniai

11542

Garsiniai dokumentai

145

Regimieji dokumentai

94

Vaizdiniai dokumentai

52

Kartografiniai dokumentai

22

Spausdintiniai natų dokumentai

220

Elektroniniai dokumentai

68

Kiti dokumentai

3

Viso

263308

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

Grožinė
literatūra

Įvairių mokslo
šakų literatūra

Periodiniai
leidiniai

Fiz.vnt. Pavad.

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

263308 34948

164203

62,4

88691

33,7

10414

3,9

SVB

65520

33622

36920

56,3

26537

40,5

2063

3,2

PMF

17292

11971

10040

58,1

6745

39,0

507

2,9

KFB

180496 113396

117243

65,0

55409

30,7

7844

4,3

RVB sistemoje
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Lyginant su praėjusiais metais 2012 metais bibliotekų centralizuotoje sistemoje fondas sumažėjo
5506 fiz. vnt. Sumažėjus paklausai ir dėl nesamos vietos saugojimui, periodiniai spaudiniai
(prenumerata) kaimo filialuose ir Priekulės miesto filiale nusirašė už du metus.
Didžiąją dalį bibliotekos fondo sudaro grožinė literatūra, ji skaitomiausia tarp rajono skaitytojų.
Gerokai mažiau yra įvairių mokslo šakų literatūros. Ši literatūra sudaro 33,7% visos centralizuotos
sistemos fondo. Įvairių mokslo šakų literatūra daugiausiai naudojasi tiek dieninių tiek neakivaizdinių
studijų studentai. Naujausia ir reikalingiausia moksline literatūra stengiamės aprūpinti SVB. Joje įvairių
mokslo šakų literatūrą sudaro 40,5% visos literatūros. Kas metai mokslinės literatūros fondas pagal
finansines galimybes yra padidinamas 0,4%.
3.2. Aprūpinimas dokumentais
Vienam rajono gyventojui tenka dokumentų:
RVB sistemoje

5,10 fiz. vnt.

SVB

3,9 fiz.vnt.

PMF

5,7 fiz.vnt.

KFB

5,7 fiz. vnt.

Vienam rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:
RVB sistemoje

0,2 fiz. vnt.

SVB

0,13 fiz. vnt.

PMF

0,23 fiz. vnt

KFB

0,26 fiz. vnt.

Vienam bibliotekos vartotojui tenka dokumentų:
RVB sistemoje

27 fiz. vnt.

SVB

21 fiz.vnt.

PMF

25 fiz.vnt.

KFB

31 fiz. vnt.
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3.3. Dokumentų gavimas

Gauta iš viso

Grožinė literatūra
(be periodikos)
Fiz. vnt.

Įvairių mokslo
šakų literatūra
(be periodikos)

Periodiniai
leidiniai

%

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

5490

48,9

1534

13,7

4206

37,4

1010

1078

51,0

528

25,0

506

24,0

716

458

290

40,5

175

24,4

251

35,1

8403

865

4122

49,1

831

9,9

3449

41,0

Fiz. vnt.

Pavad.

RVB sistemoje

11231

1194

SVB

2112

PMF
KFB

%

2013 metais gauta 11230 fiz. vnt. dokumentų (1194 naujų pavadinimų), už 167496,91 Lt.
(Su prenumeruojama spauda). Iš jų inventorintų 7024 fiz. vnt. ( 1190 naujų pavadinimų) už 132495,21

Lt. Lyginant su 2012 m. gautų egzempliorių skaičius sumažėjo 1124 fiz. vnt., nes 1523 fiz. vnt. mažiau
gavome dovanotų leidinių.

Prenumeruojamų periodinių leidinių 2013 m. gauta 4206 fiz. vnt. arba 72 fiz. vnt. daugiau,
negu 2012 m. Jų galėjome užsakyti šiek tiek daugiau, nes spaudinių bibliotekai papildomai
užprenumeravo spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Šio fondo dėka gavome 53 pavadinimų
periodinius leidinius: 10 pavadinimų laikraščių ir 43 pavadinimų žurnalų. Dovanoti periodiniai leidiniai
buvo padalinti viešosios bibliotekos skyriams ir filialams.
Iš Klaipėdos rajono savivaldybės skirtų lėšų spaudai užprenumeruoti 54 pavadinimų
periodiniai leidiniai ( 43 žurnalų ir 11 laikraščių pavadinimai).
Naujai gautų dokumentų (su prenumeruota periodika) procentas visame rajono fonde sudaro
4,3% (2012 m. 4,6%, 2011 m. 4,3% , 2010 m. 4,08% , 2009 m. 3,5%), viešosios bibliotekos(centro) –
3,2% (2012 m. 3,8% , 2011 m. 3% , 2010 m. 2,8%, 2009 m. 2,9% ), Priekulės miesto filialo – 4,1%
(2012 m. 4,3 %, 2011 m. 4,7%, 2010 m. 2,8% , 2009 m. 2,7%), kaimo filialų – 4,7% (2012 m. 4,9%,
2011 m. 4,7%, 2010 m. 4,7%, 2009 m. 3,8%).
Dokumentams įsigyti biblioteka buvo sudariusi dokumentų pirkimo-pardavimo sutartis su UAB
„Jotema“, UAB „Alma littera sprendimai“, UAB „Tyto alba“, UAB „Nieko Rimto“, UAB „Versus
aureus“, UAB „Baltų lankų“ leidyba, UAB „Leidykla Vaga“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklomis ir
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pirko leidinius tiesiogiai iš leidėjų. Biblioteka, darydama atranką tarp leidyklų, atkreipia dėmesį į
leidinių aktualumą, įsigijimo kainą, pristatymo operatyvumą.
2013 m. buvo sudaryta nauja pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Patogu pirkti“
dokumentams

įsigyti

iš

leidyklų,

su

kuriomis

nebuvo

sudarytos

tiesioginės

sutartys.

Iš šių leidyklų dokumentai buvo perkami iš Lietuvos respublikos Kultūros ministerijos skirtų
lėšų.
2013 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 114 800 Lt
arba 10500 Lt daugiau negu 2012 m. Už šias lėšas nupirkta 5621 fiz. vnt. spaudinių (356 fiz. vnt.
daugiau negu 2012 m.) 775 pavadinimais.
Iš UAB „Alma littera sprendimai“ nupirkta – 1006 fiz.vnt. spaudinių už 22616,28 Lt, iš UAB
„Tyto alba“ nupirkta 301 fiz. vnt. už 6537,82Lt, iš UAB „Jotema“ – 612 fiz. vnt. už 12238,85 Lt, iš
UAB „Versus aureus“ – 161 fiz. vnt. už 2998,38 Lt, iš UAB „Nieko rimto“ – 624 fiz. vnt. už 9998,43
Lt, iš Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos – 364 fiz. vnt. už 7987,34 Lt, iš UAB „Baltų lankų“ leidyba –
359 fiz. vnt. už 7793,38 Lt, iš UAB „Knygininkas“ - 285 fiz. vnt. už 5996,77 Lt, iš UAB „Leidykla
Vaga“ – 265 fiz. vnt. už 6984,11 Lt, iš UAB VIPsupply – 472 fiz. vnt. už 9804,06 Lt, UAB Leidykla
„Gimtasis žodis“ 339 fiz. vnt. 5013,45 Lt, UAB „Gargždų knygynas“ – 50 fiz. vnt. 4998,00 Lt, UAB
„Patogu pirkti“ – 679 fiz. vnt. už 9993,82 Lt. ir iš kitų tiekėjų.
Paramos būdu 2013 m. gauta 193 fiz. vnt. dokumentų už 1642,26 Lt. Paramą gavome iš
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos 98 fiz. vnt. už 471,14 Lt, iš UAB „Tyto alba“ – 60 fiz. vnt. už
511,78 Lt, iš UAB „Šviesa“ – 35 fiz. vnt už 659,34 Lt.
2013 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka gavo ir dovanų iš įvairių tiekėjų. Iš viso gauta
983 fiz. vnt. spaudinių (1523 fiz. vnt. mažiau negu 2013 m.) už 12948,92 Lt. 2013 m. daugiausiai
dovanotų spaudinių gauta per Lietuvos respublikos Kultūros ministeriją. Tai įvairių leidyklų ir kitų
tiekėjų dovanos. Norisi paminėti ir kitus padovanojusius bibliotekai vertingus spaudinius – Skaitymo
skatinimo programa, valstybinė lietuvių kalbos komisija, Lietuvos respublikos seimo kancialerija, UAB
„Lietuvos rytas“, UAB „Print-it“ spaustuvė, ir kiti. Spaudinių dovanojo ir įvairūs kraštiečiai knygų
autoriai, skaitytojai.
Taip pat nemažai dokumentų gauta iš skaitytojų vietoj pamestų - 208 fiz.vnt. už 2414,13 Lt.
35 fiz. vnt. spaudinių nupirkta už kitas bibliotekos lėšas (delspinigius ir t.t.) – 689,90 Lt
2013 m. periodinių leidinių užsakyta už 3501,70 Lt. 3500,00 Lt - Klaipėdos rajono savivaldybės lėšos.
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Vienam rajono gyventojui tenka lėšų leidinių (be periodikos) įsigijimui:

2013 m. lėšos 1
gyventojui

2012 m. lėšos 1
gyventojui

2011 m. lėšos 1
gyventojui

2013 m. skirtos

Visos lėšos

2,6 Lt

2,6 Lt

1,5 Lt

132,5 Tūkst. Lt

Kultūros
ministerijos lėšos

2,2 Lt

2,03 Lt

1,00 Lt

114,8 Tūkst. Lt

Savivaldybės lėšos

0,06 Lt

0,06 Lt

0,05 Lt

3,5 Tūkst. Lt

Kitų šaltinių lėšos

0,34 Lt

0,58 Lt

0,45 Lt

14,2 Tūkst. Lt

lėšos

3.4. Dokumentų nurašymas
2013 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje nurašyta 16737 fiz. vnt. dokumentų
ir 255 pavadinimų ( 2012 m. 14233 fiz. vnt., 2011 m. 18569 fiz. vnt. , 2010 m. 23534 fiz. vnt., 2009 m.
30240 fiz. vnt.). Inventorintų dokumentų nurašyta 5393 fiz.vnt, o periodinių leidinių – 11343 fiz. vnt.
2013 m. nurašyta daugiau dokumentų, nes prenumeruojami periodiniai leidiniai dėl vietos stokos ir
mažos paklausos kaimo ir Priekulės miesto filialuose nurašyti už dvejus metus.
Savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje (centre) 2013 metais nurašyti 1476 fiz. vnt.,
308 pavadinimai. Iš jų 863 fiz. vnt. - aktualumą praradę perodiniai leidiniai. Lyginant su 2012 m.
nuršyta 1328 fiz.vnt. mažiau. Iš jų 1 fiz. vnt. perduotas Slengių filialui.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos Priekulės miesto filialas 2013 m. nurašė tik praradusius
aktualumą periodinius leidinius. Iš viso 525 fiz. vnt.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos kaimo filialuose nurašyta 14736 fiz. vnt. dokumentų, 193
pavadinimais. Tai yra 5285 fiz. vnt. daugiau, negu 2012 m. , nes, kaip minėjau anksčiau, kaimo filialai
periodinius leidinius nurašė už dvejus metus.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos kaimo filialuose 2013 m. daugiausia nurašyta praradusių
aktualumą dokumentų - 10315 fiz. vnt. , iš kurių 9955 fiz. vnt. prenumeratos būdu gauti periodiniai
leidiniai ir susidėvėjusių dokumentų (4308 fiz. vnt.). Daugiausiai dokumentų nurašyta Veiviržėnų,
Judrėnų, Girininkų, Pėžaičių, Agluonėnų, Daukšaičių, Kretingalės kaimo filialuose. 2013 m. buvo atlikti
fondų patikrinimai Kvietinių, Girininkų, Vėžaičių, Dovilų kaimo filialuose.
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Visos sistemos nurašymo priežastys ir kokį procentą jos sudaro visų nurašytų dokumentų
atžvilgiu atsispindi žemiau pateiktoje lentelėje.
Nurašymo priežastys

Fiz.vnt.

Susidėvėję dokumentai
Praradę aktualumą dokumentai

4646

27.8

11853

70.8

225

1,4

12

0.07

11343

67,78

5393

32,22

Vartotojų prarasti dokumentai
Kitos priežastys
Periodiniai leidiniai
Inventorinti dokumentai

%

3.5. Fondo panaudojimas
2013

2012

2011

RVB

1

1

1.2

SVB

1,3

1,3

1,4

PMF

1

1

1

KFB

0.9

0,9

1.1

3.6. Bibliotekos saugyklos fondas
Saugyklos fondo bendrosios apskaitos knygoje 2013 metų pabaigoje buvo 3961 fiz. vnt.
3.7. Savivaldybės Viešosios bibliotekos mainų fondas
2014 metų pradžiai mainų fondą sudarė 427 fiz. vnt., kurių vertė 77,68 Lt.
3.8. Savivaldybės Viešosios bibliotekos atsarginis fondas
2014 m. pradžioje atsarginiame mainų fonde buvo 2488 fiz. vnt. už 520,74 Lt.
Bibliotekos mainų ir atsarginiame fonde esantys dokumentai yra pasenusio turini
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4. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir jos filialų vartotojai
aptarnaujami įsigijus elektroninį LIBIS ar lokalų skaitytojo bilietą:
Gargždų mieste registruoti gyventojai, pateikę pasą ar kitą asmenį liudijantį dokumentą,
bei gyvenamosios vietos deklaracijos dokumentą.
Rajono gyventojai pateikę pasą ar kitą asmenį liudijantį dokumentą, bei gyvenamosios
vietos deklaracijos dokumentą.
Lietuvos gyventojai palikę užstatą už pasiskolintas knygas.
Skaitytojams į namus išduodama ne daugiau 7 spaudiniai, ne ilgesniam kaip 30 dienų
laikotarpiui.
Skaityklose, internetinėse skaityklose aptarnaujami visi rajono, Lietuvos ir užsienio šalių
gyventojai.
Vartotojams reikalingos knygos, kurių nėra viešosios bibliotekos fonduose, gaunamos iš
Lietuvos viešųjų bibliotekų bei iš kitų šalių bibliotekų TBA keliu.
Reti, vertingi, informaciniai leidiniai į namus neišduodami.
Naujausi periodiniai leidiniai į namus neišduodami.
Rajono ir miesto gyventojai aptarnaujami laikantis bibliotekos nustatytų „Naudojimosi
biblioteka taisyklių“.

4.1. Vartotojų telkimas
Lietuvos Statistikos departamento duomenimis 2013 m. liepos 1 d. Klaipėdos rajone
gyveno 51614 gyventojų, tai yra 127 gyventojais daugiau nei deklaruota 2012 metais. 16658 gyventojai
gyveno Gargždų mieste, 3053 gyventojai Priekulės miesto filialo aptarnaujamame mikrorajone.
Kaimuose deklaruota 31903 gyventojai, tai yra 61,8 % visų rajone gyvenančių gyventojų. Lentelėje
pateikiamas gyventojų sutelkimo procentas nuo bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono gyventojų
skaičiaus.
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Rajono bibliotekų vartotojų susitelkimas procentais
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

19 %
19 %
23 %
18 %
23
30
21
0
13
27
27
12
17
15
30
24
17
23
30
29
20
13
30
34
16
0
15
28

Daugiausia vartotojų nuo gyventojų mikrorajono procentaliai sutelkta Daukšaičių,
Drevernos, Endriejavo, Judrėnų, Pėžaičių, Laipų, Tilvikų, Šalpėnų, Žadeikių filialų bibliotekose.
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:
Bibliotekos

Gyventojų skaičius

1 bibliotekai
rajone

1985

SVB

16658

PMF

3053

KFB

1329
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4.2. Vartotojų skaičius
VARTOTOJŲ SKAIČIUS

RVB
SVB
PFB
KFB
KFB

PFB

SVB

RVB

2013m

5890

695

3108

9693

2012m

5676

701

3101

9478

2011m

6859

697

3324

10880

Klaipėdos rajono bibliotekose skaitytojų skaičius lyginant 2012 metais padidėjo 215
vartotojais. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje sutelkta 7 vartotojais, KFB 214 vartotojais daugiau nei
2012 metais, o Priekulės miesto filiale sutelkta 6
VARTOTOJŲ SUDĖTIS 2013m
KVB

PFB

vartotojais mažiau nei 2012 m. Analizuojant diagramą,
atskleidžiančią registruotų vartotojų skaičių Klaipėdos

SVB

vartotojų skaičius bibliotekose

rajono bibliotekose,

nežymiai didėja. Rodiklių didėjimui įtakos turėjo didesnis

3108;
32%

finansavimas
695; 7%

5890;
61%

naujų

dokumentų

įsigijimui,

atmesta

taupymo programa, nedarbo diena, prailgintos darbo
valandos filialuose, ir kt

Skaitytojų sutelkimo didėjimo tendencijos:
Jaunimo ir darbingo amžiaus žmonių įsiliejimas į bendruomenę, skaitytojų gretas;
naujos, paklausios literatūros gavimas;
naujų informacinių technologijų populiarėjimas;
interneto prieiga ir paslaugos;
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4.3. Apsilankymų skaičius

APSILANKYMŲ SKAIČIUS

KFB

PFB

SVB

RVB

2011m

127034

12158

58256

197448

2012m

105814

13183

58862

177859

2013m

127233

13065

61469

201767

2013 m. vartotojai Klaipėdos rajono bibliotekose lankėsi 201767 kartus, vidutiniškai
kiekvienas

bibliotekos lankytojas lankėsi 21 kartą per metus. Lyginant su 2012 m., bendras

lankomumo rodiklis padidėjo 23908 apsilankymais. Lankytojų rodiklių augimui įtakos turėjo bibliotekų,
bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas. Siekta visapusės naudos bendrais
projektais, renginiais

APSILANKYMŲ SUDĖTIS 2013m
KFB

PFB

SVB

61469;
30%

13065; 6%

127233;
64%
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Lankomumo rodikliai rajono bibliotekose:

2013 m.
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

2012 m.
19
19
19
18.6
15
22
18
4
13
15
21
24
26
27
17
16
14
13
16
12
24
26
19
11
49
10
12
22

21
20
19
21
16
21
18
0
18
19
22
20
25
80
17
15
15
11
17
12
24
26
17
29
49
0
16
15

Analizuojant rajono bibliotekų lankomumo rodiklius, matome, jog lankomumo rodiklis
ženkliai padidėjo. Didėjimui įtakos turėjo, nutraukta taupymo programa. Atstatyti darbo krūviai Dovilų,
Kvietinių, Pėžaičių ir kt filialuose. Lankytojų skaičius padidėjo: Dovilų, Drevernos, Endriejavo, Jakų,
Veiviržėnų, Vėžaičių ir kt. Bibliotekos lankytojas vis dažniau apsilanko bibliotekoje ne tik dėl naujos
literatūros, bet užeina pasinaudoti teikiamomis internetinėmis paslaugomis. Atokesniuose kaimo filialuose
buriasi kaimo bendruomenės prie bibliotekų, kur vyksta įvairus renginiai, sueigos, mokymai.
2013 m. rajono bibliotekose per 1 dieną vidutiniškai lankėsi 801 lankytojas, viešojoje
bibliotekoje per 1 dieną vidutiniškai lankėsi 243 lankytojai, Priekulės miesto biblioteka per 1 dieną
sulaukė 46 lankytojų. Vienoje kaimo bibliotekoje per dieną vidutiniškai lankėsi 50 lankytojų.
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4.4. Dokumentų išduotis

DOKUMENTŲ IŠDUOTIS

SVB

PFB

KFB

RVB
RVB

KFB

PFB

SVB

2013m

279168

178868

17510

82790

2012m

262573

161032

17657

83884

2011m

323003

215044

18658

90221

Dokumentų išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose, palyginus su 2012 metais, padidėjo 16595
fiz. vnt., kaimo filialuose dokumentų išdavimas padidėjo 17836 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale
sumažėjo 147 fiz. vnt. Viešojoje bibliotekoje skaitytojams išduota 1094 fiz. vnt. mažiau dokumentų
negu 2012 metais. Jaučiamas didėjantis poreikis šakinės ir grožinės literatūros skaitymui.

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)

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

%

RVB

118721

43

59

SVB

34143

41

9114

52

PMF

8396

48

102686

60

KFB

76182

40

Fiz. Vnt.

%

RVB

160447

57

SVB

48647

PMF
KFB

Vidutiniškai per dieną 2013 metais

rajono bibliotekose buvo išduodama 1015 fiz. vnt.

dokumentų, viešojoje bibliotekoje – 238 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale – 51 fiz. vnt., kaimų filialuose
– 778 fiz. vnt., viename kaimo filiale – 35 fiz. vnt.
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Grožinės, šakinės literatūros leidinių išduotis:
Grožinė literatūra

Šakinė literatūra

2012 metai

RVB
114241

SVB
40092

PMF
5653

KFB
68496

RVB
148332

SVB
43792

PMF
12004

KFB
92536

2013 metai

114399

40896

5302

68201

164769

41894

12208

110667

Skirtumas

+158

+804

-351

-295

+16437

-1898

+204

+18131

Tiek 2012m., tiek 2013 metais rajono bibliotekos skaitytojų tarpe populiaresnė išlieka
šakinė literatūra, jos išduota 164769 fiz. vnt., išduota 16437 fiz. vnt. daugiau nei 2012 metais. Šakinės
literatūros išduotis rajono viešosiose bibliotekose sudaro 59 %. Šakinės literatūros populiarumą įtakoja
periodinių leidinių skaitymas, kurie pasiskirsto mokslo šakomis pagal bendrą išduotį kartu su kitais
dokumentais. Paminėtina, kad periodinius leidinius labai skaito kaimo filialuose. Grožinės literatūros
išduota 114399 fiz. vnt. ir tai sudaro 41 %. Lyginant procentėliai grožinės literatūros išduotį su 2012 m.
sumažėjo 2,5 % (2012 m. – 43,5%), šakinės literatūros padidėjo 2,5% (2012 m. – 59%).
Knygų, periodinių leidinių išduotis

Periodiniai leidiniai

Knygos

2012 m.

RVB
137479

SVB
30528

PMF
10485

KFB
96466

RVB
124846

SVB
53122

PMF
7172

KFB
64552

Kt.dokume
ntai
RVB
248

2013 m.

144959

29952

10797

104210

134005

52639

6713

74653

204

Skirtumas

+7480

-576

+312

+7744

+9159

-483

-459

+10101

-44

Klaipėdos rajono bibliotekose periodinių leidinių 7480 fiz. vnt. ir knygų išduotis 9159 fiz.
vnt. padidėjo. 2013 metais periodinės spaudos užsakymas buvo laike įvykdytas dėl nebetaikomos
taupymo programos, o naujų knygų įsigijimui taip pat skirta daugiau lėšų. Periodinių leidinių skaitymas
vartotojų tarpe 2012 metais buvo sumažėjas, dėl lėšų trūkumo - jų užsakyta mažiau. 2013 metais
periodinių leidinių išduotį sudaro 53 % (144959 fiz. vnt.). knygų išduotį sudaro 47 % (134005 fiz. vnt.),
kitų dokumentų išduota 204 fiz.vnt.: garsinių – 145 fiz. vnt., regimųjų – 1 fiz. vnt., mišrių – 3 fiz. vnt.,
spausdintinių natų – 12 fiz. vnt., tęstinių – 43 fiz. vnt..
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4.5. Skaitomumas

RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

2012 m.
28
27
25
28
29
36
32
9
30
17
22
20
46
28
32
28
21
18
31
34
34
26
40
30
41
19
18
30

2013 m.
29
27
25
30
30
36
32
0
28
19
24
23
40
47
32
27
24
33
31
34
35
26
38
31
35
0
27
25

Vidutiniškai 1 rajono vartotojas per metus perskaitė 29 dokumentus. Vidutiniškai 1
savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojas perskaitė – 27 dokumentus. Priekulės miesto filialo
vartotojas perskaitė 25 dokumentus, kaimo filialo vartotojas perskaitė – 30 dokumentų. Didžiausias
skaitomumas viršijantis 30 dokumento skaitymą šiuose filialuose: Agluonėnų, Daukšaičių, Dauparų,
Dovilų, Girkalių, Judrėnų, Jakų, Kvietinių, Lapių, Pėžaičių, Plikių, Šalpėnų, Tilvikų, Veiviržėnų.
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4.6. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
2013 metais Klaipėdos rajono bibliotekose yra 362 vartotojams skirtos darbo vietos,
Savivaldybės viešojoje išliko 92 vartotojams skirtos darbo vietos, Priekulės miesto filiale išliko 19 darbo
vietų, kaimo filialuose -251. Slengų bibliotekai persikėlus į kitas patalpas, bei 2013 metais sustabdyta
darbinė veikla Dituvos ir Venckų filialuose (dėl nesamų tinkamų patalpų), sumažino darbo vietų skaičių
vartotojams.
4.7. Techninis aprūpinimas, internetas
Iš viso kompiuter. darb. viet.
2013 m.

Vartotojams

2012 m.

2011 m.

Iš viso

Internetas

Darbuotojams
Iš viso Internetas

Kopijavimo
aparatai

RVB
SVB

194
62

194
58

194
58

135
28

117
27

59
34

59
34

31
5

PMF
KFB

10
122

7
129

7
129

7
100

7
83

3
22

3
22

3
23

2013 metais visos rajono bibliotekos kompiuterizuotos, viso kompiuterizuotų vietų 194, iš jų
vartotojams skirtos 135 darbo vietos, o darbuotojams – 59. Kompiuterizuotų darbo vietų keitėsi
pasidalijimas, laikinai nedirbant Dituvos ir Venckų filialams, šių filialų kompiuterizuotos darbo vietos buvo
perduotos Priekulės miesto filialui (Dituvos f.) ir Jono Lankučio viešėjai bibliotekai (Venckų f.).
Pagal projekto „Bibliotekos pažangai“ vartotojų registracijos ir statistikos sistemos
(VRSS) duomenis:
Unikalių viešosios interneto prieigos vartotojų skaičius iki 2013 m. gruodžio 31d. – 6017
vartotojai, Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje - 1146 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje –
743 vartotojai, Priekulės miesto filiale – 599 vartotojai, kaimų filialuose – 3529 vartotojai;
per 2013 m. – naujai užregistruoti 742 unikalūs viešosios interneto prieigos vartotojai. Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje užregistruoti 76 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje – 154
vartotojai, Priekulės miesto filiale – 62 vartotojai, kaimų filialuose naujai užregistruoti 450
vartotojai;
internetu rajono bibliotekų vartotojai naudojosi 42385 val., iš jų: viešojoje bibliotekoje
internetu naudotasi 5945 val., Vaikų literatūros skyriuje – 2472 val. Priekulės miesto filiale –
4319 val., kaimų filialuose – 29649 val;
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interneto seansų skaičius rajono bibliotekose - 42449, viešojoje bibliotekoje – 5438, Vaikų
literatūros skyriuje – 3006, Priekulės miesto filiale – 5359, kaimų filialuose – 28646.

4.8. Vartotojų orientavimas ir mokymas
Svarbi bibliotekinio darbo dalis – vartotojų mokymai. 2013 m. bibliotekos darbuotojų dėka
vartotojai galėjo nuolat tobulinti darbo su kompiuteriu įgūdžius. Organizuoti kompiuterinio raštingumo
kursai bibliotekų vartotojams, kurių metu apmokyta 57 rajono žmonės. Mokymai buvo organizuojami
CVB, Dauparų, Dovilų, Endriejavo, Judrėnų, Girininkų, Kretingalės, Kvietinių, Lapių, Slengų, Veiviržėnų,
Vėžaičių bibliotekose. Vartotojai buvo mokomi:
Naudojimasis kompiuteriu;
Informacijos tvarkymas;
Tekstų rengimo programa;
Interneto pagrindai;
E. pašto pagrindai;
Paieška ir naršymas internete;
Atsargumo priemonės naudojantis internetu ir kt.
2013 metų sausio, vasario, balandžio, gegužės mėnesiais J. Lankučio viešoji biblioteka
organizavo kompiuterinius mokymus vartotojams. Kursus vedė šios bibliotekos darbuotojos (Albina
Žvirblytė ir Donata Liutikaitė). Kursų metu dalyviai buvo supažindinami su šiuolaikinėmis
informacinėmis technologijomis, išmoko dirbti kompiuteriu: naudotis Word programa, internetinėmis
paslaugomis – paieškos sistema, paštu, apmokėti mokesčius, ieškoti naudingos informacijos.
Šiuolaikinis pasaulis neatsiejamas nuo informacinių technologijų, vis dažniau kompiuteris skverbiasi į
visas žmogaus veiklos sritis: darbą, laisvalaikį. Vyresnio amžiaus žmonės sunkiau prisitaiko prie naujųjų
technologijų, o tai lemia tokių žmonių nedarbingumo lygio didėjimą. Todėl, skatindama vyresnių
žmonių mokymąsi visą gyvenimą, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka ir
kaimo filialų darbuotojai nuolat organizuoja mokymo valandėles darbui su kompiuteriu. 2013 m.
išklausė ir lankė mokymus apie 60 senjorų.
Rajono bibliotekose nuolat organizuojamos ekskursijos po biblioteką, kurių tikslas –
supažindinti naujus vartotojus su biblioteka, jos teikiamomis paslaugomis, naudojimosi tvarka. Nauji
vartotojai yra mokomi surasti reikimą informaciją, naudotis bibliotekos katalogais ir kartotekomis,
aiškinamas fondų išdėstymas.
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Per 2013 m. 694 valandas bibliotekų vartotojai buvo mokomi naudotis kompiuterine
įranga, bibliotekos teikiamomis paslaugomis, paieškos internete galimybėmis, iš jų: viešojoje
bibliotekoje – 350 val., Priekulės miesto filiale – 20 val., kaimų filialuose – 324 val.

5. PRIEIGA IR SĄLYGOS
5.1. Darbo dienos ir valandos
Jono Lankučio viešoji biblioteka vartotojus aptarnauja 6 dienas per savaitę nuo 8.00 – 18.00
val., šeštadieniais nuo 9.00 – 15.00 val., poilsio diena - sekmadienis. Viešojoje bibliotekoje skaitytojų
aptarnavimo skyriaus darbuotojai dirba pagal sudarytą, kiekvieną mėnesį patvirtintą, slenkantį darbo
grafiką. Vasarą skaitytojai aptarnaujami 5 dienas per savaitę, poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.
Priekulės miesto filialas dirba 6 dienas per savaitę, pagal patvirtintą mėnesinį, slenkantį darbo
grafiką ir skaitytojus aptarnauja pirmadieniais – penktadieniais nuo 9.00 iki 18.00 val., šeštadieniais nuo
9.00 iki 15.00 val., poilsio diena - sekmadienis. Vasarą skaitytojai aptarnaujami 5 dienas per savaitę,
poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.
2013 metais 14 kaimų filialų dirbo 40 darbo valandų per savaitę, antradieniais – penktadieniais
– nuo 9.00 iki 18.00 val., šeštadienį nuo 9.00 iki 15.00 val. poilsio dienos – sekmadienis, pirmadienis. 6
filialai dirbo 30 val. per savaitę, nuo 11.00 iki 17.30 val., šeštadieniais nuo 9.00 iki 15.00 val., poilsio
dienos – sekmadienis ir pirmadienis. 2 kaimų filialų bibliotekos dirbo 20 val. per savaitę, antradieniais –
penktadieniais nuo 14.00 iki 18.00 val., šeštadieniais – nuo 9.00 iki 13.00 val., poilsio dienos –
sekmadienis ir pirmadienis.
Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos nuostatais
2013-09-17 Nr.O-13 Įsakymu „Dėl darbo laiko bibliotekose“, nuo 2013 m. spalio 1 d. pakeistas darbo
laikas sekančiai:
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus lankytojai ir skaitytojai aptarnaujami pirmadieniais-penktadieniais
nuo 8.00 iki18.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 – 15.00 val., poilsio diena sekmadienis.
Priekulės m. filialo lankytojai ir skaitytojai aptarnaujami pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.30 iki
18.00 val., šeštadieniais nuo 9.00-15.00 val., poilsio diena sekmadienis.
Filialuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 1 etatu, lankytojus ir skaitytojus aptarnauti
pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.00 iki 17.30 val., poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis.
Filialuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 0,75 etato, lankytojus ir skaitytojus aptarnauti
pirmadieniais-penktadieniais nuo 11.00 iki 17.30 val., poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis.
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Filialuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 0,5 etato, lankytojus ir skaitytojus aptarnauti
pirmadieniais-penktadieniais nuo 12.00 iki 16.00 val., poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis.
Viešoji biblioteka ir Priekulės miesto filialas 2013 m. skaitytojus aptarnavo 276 dienas per
metus, kaimų filialuose skaitytojai buvo aptarnaujami 249 dienas per metus.

5.2. TBA
2013 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka pasinaudojo Tarptautiniu skolinimosi šalies
viduje. Buvo išsiųsta 1 užklausa ir gautas dokumentas. Kaimo ir Priekulės miesto filialų vartotojai
nesinaudojo tarpbibliotekinio skolinimosi paslaugomis šalies viduje.

5.3. Renginiai
Biblioteka

Renginių
skaičius

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius

RVB

583

260

323

18772

SVB

134

53

81

8918

PMF

32

10

22

368

KFB

417

197

220

9486

Jono Lankučio viešosios bibliotekos renginiai ir parodos
2013- ieji metai buvo paskelbti Tarmių metais, Europos piliečių metais, Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungai metais, Klaipėdos krašto atgavimo metais. Šioms sukaktims paminėti buvo
organizuoti knygų pristatymai,

literatūriniai-muzikiniai vakarai, fotografijų, tapybos bei leidinių

parodos, įvairios akcijos. Bibliotekoje buvo paminėta Nacionalinė bibliotekų savaitė, Šiaurės šalių
savaitė. Vyko didžiulis renginys, skirtas Europos dienai paminėti.
Vasario 14-osios popietę Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje labiau
tvyrojo ne meilės dienos, o Lietuvos valstybės atkūrimo dienos nuotaikos, persmelktos istorijos dvasia.
Sausakimšoje renginių salėje savo knygą „Gyvųjų teatras: istorinių asmenybių dramos“ pristatė visiems
gerai žinomas, jau ne pirmą knygą išleidęs rašytojas, filosofas dr. Arvydas Juozaitis.
„Gyvųjų teatras“ – šešių pjesių rinkinys, kurių veikėjai – puikiai pažįstamos istorinės
asmenybės: prezidentas Antanas Smetona ir jo žmona, Konstantinas Mikalojus Čiurlionis, Feliksas
Dzeržinskis, Juzefas Pilsudskis, sosto atsisakęs Lietuvos karaliaus Mindaugo sūnus Vaišvilkas bei
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Klaipėdos kraštui labai artima ir jo istorijos vingiams svarbi Prūsijos karalienė Luizė. Karalienė Luizė
buvo reikšmingų reformų pradininkė: jos dėka buvo paskelbta apie valstiečių išvadavimą iš baudžiavos,
vykdoma universitetų reforma. Arvydui Juozaičiui pristatant knygoje esančias pjeses, jo istorinius
pasakojimus papildė renginio vedėja istorikė dr. Silva Pocytė, kuri paaiškino susirinkusiems, kokią
svarbią reikšmę mūsų kraštui turėjo knygoje aprašomos asmenybės.
Buvusio skaitytojų klubo „Gabija“ susitikime atgimė gražūs prisiminimai Prieš daugiau nei
30 metų Maskvoje įsteigta knygos bičiulių draugija buvo kitų kultūrinių-nepolitinių organizacijų
steigimo pamatas. Tokiom organizacijom pradėjus veikti sąjungose, knygos bičiulių draugija susibūrė ir
Klaipėdos rajone. Paskutinę žiemos dieną, vėl užkurti „Gabijos“ ugnelės Jono Lankučio viešojoje
bibliotekoje susirinko nemažai buvusio skaitytojų klubo narių: Jadvyga Surplienė, Danutė Paškauskaitė,
Aldona Datkūnienė, Joana Bagdonavičienė, Rūta Raudienė, Diana Jusčienė, Nijolė Rimavičienė, Donata
Leketienė, Emilija Šaltmerienė, Aldona Vareikienė, Nijolė Žemgulienė, Irena Tilvikienė, Steponas
Rimkus, Antanas Leketas. Tarp šių šviesuolių taip pat buvo net du Gargždų miesto garbės piliečiai:
Stasys Globis ir Edita Barauskienė. Susitikimo metu
buvo trumpai pristatyta klubo veikla, tylos minute
pagerbti

jau

„išėję“

klubo

nariai, prisimintos

įvairiausių kelionių akimirkos. Šiuos prisiminimus
dar labiau pagyvino draugiškai atliekamos dainos,
kurios lydėdavo „gabijiečius“ kelionių metų. Sugrįžti
į klubo veiklos metus padėjo ir skaitomos dienoraščio
ištraukos, kuriame įvykius fiksuodavo šviesaus
atminimo klubo narys Jonas Kudžma, o buvusi klubo iždininkė E. Šaltmerienė visus nustebino tuo, kad
atsinešė išsaugotą klubo nario mokestį mokėjusių sąrašą. Viso susitikimo metu skaitytojų klubo
„Gabija“ veiklai buvo žarstomi komplimentai: vieni veiklą klube vadino „kūrybiniu krikštu“, antri –
„dvasine atgaiva“, o treti tiesiog „šviesiu laikotarpiu“. Iš tiesų, popietės metu visi šie trys apibūdinimai
tarsi susiliejo į vieną visumą, kurią apibendrinus galima pavadinti „šviesia kūrybine atgaiva“.
Nacionalinės bibliotekų savaitės proga vyko paskaitos, knygų pristatymai. „Nežinai? Pėdink į
biblioteką!” – tokiu šūkiu Lietuvos bibliotekininkai pasitiko 13-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę, kuri
paskelbta balandžio 23 – 29 dienomis. Šiemet buvo kviečiami visi, ypač jauni žmonės, atrasti ar
atgaivinti skaitymo malonumą, pagerbti rašytojus, kurie prisidėjo prie žmonijos socialinio ir kultūrinio
progreso. Jono Lankučio viešoji biblioteka šią savaitę paminėjo balandžio 24 dieną sukviesdama visus
mokyklų, bibliotekos filialų bibliotekininkus. Kadangi pagrindinis savaitės tikslas atkreipti visuomenės
dėmesį į vaikų, jaunimo neskaitymo socialinę problemą, bibliotekininkams buvo skaitomos paskaitos
temomis „Kodėl vaikai neskaito?“ ir „Kaip sudominti knyga?“. Pirmąja tema kalbėjo Klaipėdos
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apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos bibliotekininkė Alma Venclauskaitė, kuri savo
pranešime pristatė atlikto tyrimo išvadas, išvardijo bei trumpai papasakojo apie svarbiausias vaikų
neskaitymo priežastis. Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos mokytoja Daiva Imbrasienė
bibliotekininkams pateikė šaunių idėjų, kaip vaikus sudominti knyga ir paskatinti skaityti. Šventiniame
renginyje svečiavosi ir Klaipėdos rajono savivaldybės atstovai: Mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė ir
Tarybos narys, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Albinas Klizas. Vicemerė džiaugėsi,
kad bent šios savaitės metu nepamirštamas bibliotekininkų darbas: garsinamas, jam skiriama daug
dėmesio. A. Klizas teigė, kad biblioteka – šviesos šaltinis, o knyga – būtina žmogui.
Kiek vėliau vyko Gargždų miesto garbės pilietės Editos Barauskienės naujausios knygos
„Karūna žalčių karaliui“ pristatymas. Prie nemažos bibliotekininkų
kompanijos prisijungė gargždiškiai, miesto svečiai panorę daugiau
sužinoti apie naują Editos kūrinį. Visi susirinkusieji vos tilpo bibliotekos
salėje. Renginio vedėja žurnalistė Aldona Vareikienė pristatydama knygą
minėjo, kad šie pasakojimai „literatūriškai priartina šių dienų žmogaus
gyvenimą prie praėjusių laikų“. Knygų apie Ievą Simonaitytę, Priekulės
kraštą, Martyną Mažvydą ir Abraomą Kulvietį autorė glaustai pristatė
baltų istorinę kelionę. Istorijos apie ilgą baltų genčių ėjimą link krikšto
sužavėjo visus renginio svečius, tad nenuostabu, kad pristatymo pabaigoje atsirado ne vienas norintis
palinkėti E. Barauskienei dar daugiau šviesių minčių bei neišblėstančio noro kurti.
Įdomią, turiningą dieną užbaigė pirmąkart bibliotekos skaitykloje svečiavęsis bardas,
vaikiškų dainų autorius Jonas Baltokas. Šis Gargždų muzikos festivalio koncertas sužavėjo ir
suaugusiuosius, ir pačius mažiausius – skambant linksmom dainom apie slieką Zigmutį plojo visi.
Nacionalinė bibliotekų savaitė – šventė Lietuvos bibliotekininkams: norėtųsi, kad toks dėmesys, darbo
garsinimas, skaitymo aktualizavimas vyktų visus metus. Mes nuoširdžiai kvietėme nepamirši „pėdinti į
biblioteką“ ir toliau, nes bibliotekos, pasak Gotfrydo Leibnico – tai žmogaus dvasinių vertybių lobynas.
Po klevais ir liepom susibūrė besidomintys lietuvių tarmėmis Gegužės 14 dieną
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka pakvietė į jau tradiciniu tapusį, kasmet
vykstantį seminarą. Praėjusiais metais susirinkusiems Agluonėnų etnografinėje sodyboje buvo
pristatytas papročių ir apeigų teatralumas, o šiemet Dovilų etninės kultūros centre pristatomus
pranešimus vienijo tema „Tarmės šioj ir anoj gadynėj“. Susirinkusius rajono bibliotekininkus, kultūros
centrų darbuotojus bei visus, besidominčius tarmėmis, seminaro pradžioje pasveikino bibliotekos
direktorius Juozas Gutauskas, padėkojo Dovilų etninės kultūros centro direktorei Lilijai Kerpienei už
malonų bendradarbiavimą bei pasveikino neseniai tapus geriausiu etninės kultūros centru respublikoje.
Su renginio svečiais pasilabinęs Klaipėdos Universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto prof. dr.
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Rimantas Balsys priminė, kad reikia saugoti savo nematerialų paveldą, užsiminė, kad ne daug šalių šiuo
aspektu gali prilygti mūsiškei. Įdomų pranešimą tema „Tarmių situacija Klaipėdos apylinkėse 2012
metų duomenimis“ pristatė doc. dr. Jonas Bukantis: aptarė punktus, kuriuose rinko medžiagą, pateikėjų,
galinčių kalbėti klaipėdiškių tarme, skaičių bei jų paieškos ypatybes. Baigdamas kalbininkas palinkėjo
padėti išsaugoti šio krašto kalbą, kuria kalbančių šišioniškių liko vos šimtas. Doc. dr. Asta Balčiūnienė
taip sudomino susirinkusiuosius: ji savo pranešime „Klaipėdos krašto senųjų kapinių antkapinių
paminklų įrašai“ papasakojo apie tyrimo aspektus, žinomiausius tyrinėtojus, paaiškino lingvistinio
paminklų įrašų tyrinėjimo svarbą. Lekt. Rūta Grumadaitė-Pabarčienė pranešimu „Galimi tautosakos
raiškos būdai“ pabandė paaiškinti viešosios kalbos raiškos problemas bei pristatė spektaklį – egzaminą, į
kurį visus pakvietė po pertraukėlės, kurios metu renginio svečiai vaišinosi arbata. Klaipėdos
Universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių filologijos ir etnologijos specialybės IV kurso
baigiamajame egzamine „...ir kad visi geri būtų laimingi...“, pasak kurso vadovės lekt. Rūtos
Grumadaitės-Pabarčienės, vystomos temos tokios pat aktualios, kaip ir šiomis dienomis. Šis egzaminasrenginys tarsi pristatė diplomantų kelią, nueitą per keturis metus. Spektaklyje susipynė įvairiausios
tautosakos rūšys: nuo patarlių, mįslių iki didžiausių, stebuklinių pasakų. Pabaigoje studentai
susirinkusiems palinkėjimą tarė spektaklio pavadinimo žodžiais „...ir kad visi geri būtų laimingi...“.
2013-ieji, minint Europos Sąjungos pilietybės sukūrimo dvidešimtmetį, paskelbti Europos
piliečių metais. Sąjungos pilietybė ir su ja susijusios teisės yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos
ramsčių. Šių metų tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas Sąjungos piliečiams naudotis teise laisvai judėti
ir gyventi visoje ES, užtikrinant, kad jie galėtų lengvai susipažinti su informacija apie savo teises.
Skatindama pilietiškumą, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka visą gegužės
mėnesį organizuoja renginių ciklą „ESame piliečiai! Vakar, šiandien ir rytoj...“. Projekto pagrindinis
tikslas – informuoti Klaipėdos rajono gyventojus bei svečius apie jų teises, galimybes, skatinti jų
dalyvavimą formuojant Europos Sąjungos politiką, priminti apie laisvo judėjimo galimybes, didinti
tarpusavio supratimą bei toleranciją. Pirmasis renginys vyko balandžio 23 d. Jono Lankučio viešojoje
bibliotekoje. Europos vartotojų centro atstovės, teisės specialistė Miglė Akulevičienė ir teisininkė
patarėja Jaunė Dalinkevičiūtė, visuomenei

pristatė pranešimą tema „Vartotojų teisės Europos

Sąjungoje“. Renginio svečiai buvo informuoti apie Jų, kaip vartotojų, teises ir galimybes, supažindinti
su ES ir nacionalinės teisės pagrindais, ginančiais vartotoją. Gegužės 6 dieną Vaikų literatūros skyriuje
15 val. vyko edukacinė paskaita „Augu drauge su Europa“, kurios metu vaikai buvo supažindinti su
Europos Sąjungos piliečių teisėmis, piešė piešinius, kurie eksponuojami bibliotekoje. Visus popietės
dalyvius su tarptautine švente – Europos diena pasveikino ir apie Europos sąjungą papasakojo vaikų
literatūros skyriaus vedėja Daiva Ringienė. Dar daugiau apie Europos sąjungą skaitytojai sužinojo
viktorinoje „Pasitikrink, ką žinai apie Europos sąjungą ir Lietuvos narystę joje“. Viktorinos klausimai
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privertė pasukti galvas ne tik mažesniuosius, bet ir vyresniųjų klasių skaitytojusDidžiausią šurmulį ir
gerą nuotaiką sukėlė popietės linksmiausia dalis „Keliaukime po Europą“. Vaikai susipažino, kokie
žaidimai populiariausi kitose šalyse, kokių žaidimų dar nežino ir kokių norėtų išmokti. Kitoje rungtyje
vaikai pagal savo pomėgius pasidalino į komandas. Vieni
rungtyniavo žaisdami stalo žaidimus, kiti piešė piešinius
apie Europą. Popietės pabaigoje „Minijos“ progimnazijos
jaunieji dailininkai ir jų vadovė Viktorija Dargužienė
pristatė savo piešinių „Augu drauge su Europa“ parodą ir
pakvietė ja pasidžiaugti bibliotekos lankytojus dar visą
mėnesį. Visi popietė dalyviai buvo apdovanoti atminimo
dovanėlėmis: suvenyrais ir knygutėmis apie Europos sąjungą.Gegužės 9-ąją, Europos dienos šventės
metu gargždiškius bei miesto svečius biblioteka kvietė rinktis Vaikų literatūros skyriuje. Pirmieji
šventės dalyviai rinkosi jau iš karto po pietų. 14 val. organizuota žaidybinė ekskursija „Europos šaknys
mano mieste“, kurios esmė - skatinti moksleivius domėtis Lietuvos, Europos šalių kultūra ir parodyti,
kad kiekvienas miestas ir jo gyventojai yra neatskiriama Europos bendruomenės dalis. Iškilmingai
suskambėjus Europos Sąjungos himnui, sveikinimo žodį susirinkusiems renginio svečiams tarė
Klaipėdos rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė. Po
sveikinimo bei įteiktų padėkų, Vaikų bibliotekos lauko erdvėse pradėjo veikti turgelis „Bluselė iš
Europos“, kuriame buvo galima įsigyti įvairiausių daiktų: suvenyrų, knygų, rūbų, papuošalų ir t.t.
Gargždų Socialinių paslaugų centro darbuotojai drauge su ugdytiniais pradžiugino šventės svečius
suteikdami galimybę nusipirkti jų pačių gamintų originalių keramikos, medžio ir tekstilės dirbinių. Visos
šventės metu vaikai ir jaunimas turėjo galimybę išbandyti jėgas daugelyje veiklų: grafitti piešimą
Europos teisių tema „Aš – dalis Europos savo mieste“; stendinio modeliavimo dirbtuvėse kurti
žinomiausias Europos paminklus,
vėliavas;

pastatus bei pilis; iš karoliukų gaminti Europos sąjungos šalių

dalyvauti estafetėse ar viktorinoje. Abejingų nepaliko breiko šokėjų „G-town breakers“,

Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro dainavimo ir instrumentinės studijos ir avangardinių rūbų
modeliavimo studijos pasirodymai. Svarbiausias šventės renginys - Jaunimo erdvių atidarymas bei ES
lentynos pristatymas. Pirmieji jaunimo erdves išbandyti buvo pakviesti Multikultūrinio savanorystės
centro atstovai, kurie pristatė projektą - Gyvoji biblioteka. MSC organizuojama Gyvoji biblioteka
paremta moksleivių ir afrikiečių pokalbiu bei afrikiečių muzikinės grupės pasirodymu, kurio metu
jaunimui bus sudarytos sąlygos pažinti Afrikos kultūrą per įvairias tarpusavio sąveikas: mokantis groti
būgnais, šokant, dainuojant ir kita. Tai - neformalaus ugdymo metodas, skatinantis tarpusavio supratimą,
toleranciją, pagarbą vienas kitam, žmogaus orumo bei teisių išsaugojimą ir užtikrinimą.
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Daug

dėmesio

sulaukė

ES

lentyna,

studentai joje rado informacijos apie Erasmus programą,
vyresni – informacijos apie savo teises (kelionių draudimą,
sveikatos priežiūrą ir t.t.). Patys mažiausi taip pat neliko
nuskriausti – jiems lentynoje skirta atskira dalis, kurioje
knygos, padedančios susipažinti su Europos Sąjunga.
Tikimąsi, kad artimiausiu metu ši jaunimo erdvė taps
Jaunimo

Europos

komandos

būstine,

kurioje

bus

diskutuojama, kalbamasi, vykdomi filmų, žaidimų vakarai.
Širdingai norime padėkoti prisidėjusiems prie organizuojamos šventės t.y. Gargždų vaikų
ir jaunimo laisvalaikio centrui, Socialinių paslaugų centrui, Gargždų krašto muziejui, Klaipėdos rajono
turizmo informacijos centrui, Gargždų kultūros centro Teatro studijai „Kėdės“, Klaipėdos rajono
laikraščiui „Banga“ ir Multikultūriniam savanorystės centrui. Taip pat dėkojame savanoriams,
prisidėjusiems prie Europos dienos šventės: Edenui Pociui, Kristinai Kazlauskaitei-Kažukauskienei,
Vilhelmui Simėnui, Akvilei Montrimaitei, Augustei Jasaitei, Eglei Giraitei, Salomėjai Pociūtei,
Tautvydui Vaičiuliui.
Gražiausių emocijų atspindys – foto albumas. Paskutinėmis pavasario ir pirmosiomis
vasaros dienomis Gargždų mieste nestigo šurmulio. Gargždiškius bei miesto svečius džiugino renginių,
skirtų miesto 760-ajam jubiliejui, gausa. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje gegužės 31 dienos popietę
vyko fotografijų albumo „Gargždai“ pristatymas ir kraštiečių susitikimas.
Gargždų 760-ies metų gimtadienio progai skirtame fotografijų albume sudėtos svarbiausios miesto ir
mūsų rajono gyvenimo akimirkos, atspindinčios gyventojų nuotaikas, emocijas bei reprezentuojančios
mūsų mylimą kraštą. Renginio metu buvo trumpai pristatyta albumo leidybos, kuri buvo patikėta
bibliotekai, eiga. Renginio svečiai supažindinti su įdomiausiais skaičiais, per projektorių parodytos
gražiausios albume esančios nuotraukos. Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta
Cirtautaitė džiaugėsi, kad albumas spalvingas, nuotaikingas bei drauge su Klaipėdos rajono savivaldybės
meru Vaclovu Dačkausku padovanojo po albumą kiekvienam,
atėjusiam į renginį. Po pristatymo visi rinkosi bibliotekos
skaitykloje, kurioje vyko jau gražia tradicija tampantis kraštiečių
susitikimas. Susirinkusiuosius smagiai nuteikė Sigito Stalmoko
dovanojami saksofono garsai. Direktoriaus pavaduotoja Diana
Ciparienė pasidžiaugė, kad kraštiečiai visada noriai dalyvauja
tokiuose susitikimuose, tačiau šį kartą daugumai atvykti
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sutrukdė darbo diena. Jaukioje aplinkoje susirinkusieji turėjo puikią progą pabendrauti, išsamiau
apžiūrėti naują fotografijų albumą ir smagiai praleisti popietę.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė džiaugėsi, kad
ši skaitymų tradicija gyva: „Tokios popietės mus skatina bendrauti, džiaugtis. Tai puiki galimybė
literatams sutikti senai matytus bičiulius, pasidalinti kūryba, mintimis bei planais. Džiugu, kad kasmet
sulaukiame ir naujų veidų: šiemet „Vasaros skaitymuose“ pirmą kartą dalyvavo Šilalės „Versmės“
literatų klubo atstovai, kuriuos atlydėjo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė
Astutė Noreikienė ir Šilalės rajono literatų klubo „Versmė“ prezidentė Stefa Minutaitė“.
Po renginio pakalbinus vieną iš ilgamečių šio renginio dalyvių B. Statsaitienę, ji
paatviravo, jog ši šventė ne tik suteikia galimybę praturtinti savo kūrybiškumą bei išgirsti kitų kūrybos,
bet ir padeda susirasti naujų draugų ir bendraminčių. Literatų klubo „Potekstė“ narė neslėpė, kad šventę
gaubianti senovinė sodybos aplinka, įdomūs ir talentingi žmonės, kasmet “pakrauna“ ja pozityvia
energija, todėl su vis didesniu užsidegimu norisi kurti ir laukti tradicinės šventės ir kitąmet.
Gargždiškis, literatų klubo „Potekstė“ narys Antanas Žemgulis taip pat pasidalino savo
mintimis: „Esu dalyvavęs

kone visuose „Vasaros skaitymuose“, šiemet popietė buvo ypač gerai

suorganizuota, jai buvo puikiai pasiruošta. Džiugu, kad nepamiršta ir atsižvelgta į tai, jog šie metai –
Tarmių metai. Iš tiesų, kūryba skambėjo įvairiausiomis tarmėmis. Skuodiškis, grojęs akordeonu, dainų
tekstais kėlė šypsenas visiems susirinkusiems, taip pat iš skaitančių kūrybą įsiminė J. Šikšnelis, kurio
tekstuose daug rimto, taiklaus humoro“. A. Žemgulis paminėjo, kad visos popietės metu tvyrojo puiki
atmosfera ir akcentavo, kad tokie renginiai – svarbi kultūrinio gyvenimo dalis, padedanti kūrėjams
atsiskleisti. Renginio pabaigoje skambėjo padėkos rėmėjams, be kurių susitikimai nebūtų tokie gražūs.
Projektą iš dalies finansavo LR Kultūros ministerija, rėmė Klaipėdos rajono savivaldybė, Agluonėnų
seniūnijos seniūnė Laimai Tučienė, UAB „Omnitel“, UAB „Print-it“. Dėkojame nuolatiniam
informaciniam rėmėjui laikraščiui „Banga“. Organizatoriai taip pat dėkoja Agluonėnų etnografinės
sodybos vadovei Gabijai Šutkienei ir pagalbinei darbininkei Danutei Šutkienei už svetingumą ir
nepakartojamo skonio mėtų arbatą.
Gražia tradicija jau tapo Agluonėnų etnografinėje sodyboje rengti literatūrinį renginį
„Vasaros skaitymai“. Šią iniciatyvą puoselėja Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji
biblioteka kartu su rajono literatų klubu „Potekstė“. Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos Seimas
2013-uosius metus paskelbė Tarmių metais, buvo nutarta, jog renginyje kūrėjų tekstai skambės
tarmiškai. Susirinko kūrėjai iš kelių regionų. „Greitesni už vėją / Skuba literatai / Jų pilni krepšeliai /
Nuobodžiaut neleis“ – štai tokiais Birutės Stasaitienės posmais prasidėjo jauki popietė „Tarmiškos
kūrybos dirbtuvės ir vasaros skaitymai“. Į skaitymus sugūžėjo literatai iš Kretingos, Klaipėdos,
Veiviržėnų, Agluonėnų, Rietavo, Skuodo bei Gargždų. Ramybe dvelkiančioje Agluonėnų etnografinėje
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sodyboje

eilės

buvo

skaitomos

ir

žemaitiškai,

ir

dzūkiškai,

ir

aukštaitiškai.

Savo apsilankymu visus pagerbė ir pradžiugino Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus
pirmininkas Juozas Šikšnelis, kuris svečius maloniai nustebino savo tekstus skaitydamas gimtąja dzūkų
tarme, tikram žemaičiui dažai skambančia tarsi melodinga daina. Prie renginio prisidėjo ir savo kūrybą
skaitė veivirženiškė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, poetė Elena Skaudvilaitė. Norinčių savo proza,
poezija pasidalinti su kitais buvo apie tris dešimtis. Savo eiles skaitė Rietavo „Mūzos“, Kretingos „Trijų
mūzų blyksniai“, Klaipėdos „Brandumos“, Šilalės „Versmės“, Skuodo „Nojaus“ literatų klubų nariai,
Žemaitijos rašytojų bendrijos atstovai. Nuostabiais akordeono garsais ir humoristine poezija lepino
Žemaitijos bardu vadinamas skuodiškis Napoleonas Reimontas-Laumiškis, kuris savo eilėse
saviironijos, sarkazmo pagalba nebijo gvildenti rimtų, gyvenimiškų problemų („Pamata straini –
nusėšipsa, / Baguotam – labas pasakis. / Vo mon, nabagou, kas belėka? / Eso tuoks biednos, tuoks
kvailis.“). Graži tradicija skatina ne tik kūrybiškumą, bet ir bičiulystę. Jono Lankučio viešosios
bibliotekos direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė džiaugėsi, kad ši skaitymų tradicija gyva: „Tokios
popietės mus skatina bendrauti, džiaugtis. Tai puiki galimybė literatams sutikti senai matytus bičiulius,
pasidalinti kūryba, mintimis bei planais. Džiugu, kad kasmet sulaukiame ir naujų veidų: šiemet „Vasaros
skaitymuose“ pirmą kartą dalyvavo Šilalės „Versmės“ literatų klubo atstovai, kuriuos atlydėjo Šilalės
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Astutė Noreikienė ir Šilalės rajono literatų klubo
„Versmė“ prezidentė Stefa Minutaitė“. Po renginio pakalbinus vieną iš ilgamečių šio renginio dalyvių
B. Statsaitienę, ji paatviravo, jog ši šventė ne tik suteikia galimybę praturtinti savo kūrybiškumą bei
išgirsti kitų kūrybos, bet ir padeda susirasti naujų draugų ir bendraminčių. Literatų klubo „Potekstė“
narė neslėpė, kad šventę gaubianti senovinė sodybos aplinka, įdomūs ir talentingi žmonės, kasmet
“pakrauna“ ja pozityvia energija, todėl su vis didesniu užsidegimu norisi kurti ir laukti tradicinės
šventės ir kitąmet. Gargždiškis, literatų klubo „Potekstė“ narys Antanas Žemgulis taip pat pasidalino
savo mintimis: „Esu dalyvavęs kone visuose „Vasaros skaitymuose“, šiemet popietė buvo ypač gerai
suorganizuota, jai buvo puikiai pasiruošta. Džiugu, kad nepamiršta ir atsižvelgta į tai, jog šie metai –
Tarmių metai. Iš tiesų, kūryba skambėjo įvairiausiomis tarmėmis. Skuodiškis, grojęs akordeonu, dainų
tekstais kėlė šypsenas visiems susirinkusiems, taip pat iš skaitančių kūrybą įsiminė J. Šikšnelis, kurio
tekstuose daug rimto, taiklaus humoro“. A. Žemgulis paminėjo, kad visos popietės metu tvyrojo puiki
atmosfera ir akcentavo, kad tokie renginiai – svarbi kultūrinio gyvenimo dalis, padedanti kūrėjams
atsiskleisti. Renginio pabaigoje skambėjo padėkos rėmėjams, be kurių susitikimai nebūtų tokie gražūs.
Projektą iš dalies finansavo LR Kultūros ministerija, rėmė Klaipėdos rajono savivaldybė, Agluonėnų
seniūnijos seniūnė Laimai Tučienė, UAB „Omnitel“, UAB „Print-it“. Dėkojame nuolatiniam
informaciniam rėmėjui laikraščiui „Banga“. Organizatoriai taip pat dėkoja Agluonėnų etnografinės
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sodybos vadovei Gabijai Šutkienei ir pagalbinei darbininkei Danutei Šutkienei už svetingumą ir
nepakartojamo skonio mėtų arbatą.

Bibliotekoje – S. Kausteklienės pirštinių ir riešinių paroda. Jono Lankučio viešosios
bibliotekos skaitykloje rinkosi visi, norintys pasislėpti nuo rudeninės darganos ir savo akimis pamatyti
Staselės Kausteklienės sukurtų pirštinių ir riešinių parodą. Prieš daugiau nei šimtą metų buvusi populiari
garderobo dalis – riešinės – šiandien tapo vėl itin madingos. Riešinės nešiojamos ne tik kaip tautinio
kostiumo dalis, bet ir kaip puošiantis madingas aksesuaras prie bet kokių drabužių.

Karoliukais

tviskantys mezginiai ne tik puošnūs, bet ir maloniai šildo, esant žvarbiam orui. Vienomis iš tokių
puošnių riešinių pasipuošė bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė, kuri visiems
susirinkusiems pristatė darbų autorę ponią Staselę. Autorė prisimena, jog labai dailiai mezgė jos
močiutė, vėliau - mama. Gailisi, kad močiutė išėjo dar tada, kai nesidomėjo mezgimu, o jos darbų
išsaugoti nepavyko. S. Kausteklienė megzti išmoko penktoje klasėje per darbelių pamoką. Už perteiktas
žinias ir įkvėptą meilę mezgimui ji dėkinga savo gabiai mokytojai. Meistrės megztos riešinės abejingų
nepalieka: stebina raštų gausumas, kūrybingas spalvų derinimas, mezgimo preciziškumas. Rankdarbių
kūryba susijusi su skirtingais spalvų ir ornamentų eksperimentais. Staselė idėjų dažniausiai semiasi iš
aukštaičių, žemaičių raštų ar tautinių motyvų, daug informacijos randa senovinėse knygose. Parodos
pristatymo vedėja pavaduotoja D. Ciparienė nesiliovė grožėtis autorės kūriniais, tačiau susirinkusiuosius
dar labiau nustebino, jog autorė mezga ne tik pirštines, bet ir pagalvėlių užvalkalus, drabužius. Vienu iš
jos kurtų rūbų pasidabinusi renginio dalyvė sulaukė garsių publikos ovacijų. Darbų autorę sugūžėjo
pasveikinti didelis gerbėjų ratas, darbais džiaugėsi dukra, „Vaivorykštės“ gimnazijos technologijų
mokytoja Joana Lukienė, kuri atvirai prisipažino, jog mamai pavydi neišsenkančios kantrybės. Draugai
bei giminaičiai: Janina Lukauskienė, Genutė Vaitkienė su dukra Eva, Stasytė Žiliuvienė nestokojo
gražių žodžių autorei, linkėjo kūrybinio polėkio ir neišsenkančios vaizduotės. Renginio metu Šarūnės
Petruškevičienės ir „Cyrulelis" retro grupė atliekamos dainos sušildė svečių širdis.
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„Ant saulelė vėl nuo mūs atstodama ritas
Irgi palikusi mus greita vakarop nusileidžia“.
K. Donelaitis (ištrauka iš poemos „Metai“)
Ruduo jau apgaubė gamtą, medžiai pasipuošė ryškiomis spalvomis, paukščiai palieka
namus ir išskrenda į šiltesnius kraštus. Tačiau
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio
viešają biblioteką ši rudens melancholija aplenkė,
nes rugsėjo 26 d. čia vyko „Rudenio gerybių“
skaitymai ir fotografijų parodos pristatymas.
Renginio svečius pasitiko bibliotekos direktoriaus
pavaduotoja Diana Ciparienė, kuri žemaičių tarme
pasveikino kiekvieną renginio dalyvį ir jam įteikė
po simbolinį rudeninį obuolį su K. Donelaičio
poemos ištraukomis. Pavaduotoja pasakojo apie K. Donelaičio kūrybos unikalumą, tarmės bei žodžių
išskirtinumą, linksmai paragino „nepykti“ ant jaunųjų skaitovų, kurie galbūt ne taip ištars žinomo
grando žodžius. Kiek netikėtai bibliotekai savo dovaną įteikė skaitytojų klubo „Potekstė“ narė Birutė
Stasaitienė, kuri padovanojo derlių simbolizuojančią „Rudens bobą“. Pasidabinusi rudeniškais rūbais
(skrybėlėmis ir botais), pirmąją ištrauką išraiškingai ir nuotaikingai skaitė lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė, režisierė Rasa Rusteikienė. Išraiškinga intonacija bei K. Donelaičio kūrybiniai žodžių
„perliukai“ prajuokino susirinkusius. Vėliau skaitymus pratęsė teatro studijos "Kėdės" aktoriukai:
Kamilė Mackevičiūtė, Dominykas Ivanauskis, Neda Varnelytė, Vilhemas Simėnas ir Deimantė
Venckutė. Muzikinius intarpus bibliotekai dovanojo jaunosios dainininkės Eglė Bagdonavičiūtė ir Greta
Andrejauskaitė, kurios skambant gitaros akordams atliko tris lyrinius kūrinius.
Jono Lankučio biblioteka taip pat organizavo fotografijų konkursą. Visą mėnesį iš viso
rajono kampelių buvo siunčiamos nuotraukos, atspindinčios rudenėjančio gamtos pasaulio vaizdus,
derlio nuėmimo akimirkas, miško gėrybes ir kitus rudeniškus vaizdus. Nuotraukų buvo gauta per šimtą,
todėl vieną laimėtoją išrinkti buvo sudėtinga, juo tapo trys konkurso dalyviai: Regina Kernagienė buvo
apdovanota už geriausiai konkursą „Rudenio gėrybės“ atspindinčią fotografiją; Stasys Šeštauskas už
meniškiausią konkurso fotografiją, o Jolita Latakienė už rudens ženklus įamžinančią konkurso
fotografiją. Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti simboliniais prizais, kuriuos įteikė bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė. Bibliotekoje buvo pristatyta knyga apie prezidentą A. Brazauską
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Spalio 22-ąją Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka kvietė į
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos organizuotą projektą „Literatūrinis
furšetas“. Renginio metu Leonido Donskio,
Rolando Rastausko, Kęstučio Navako, Marijono
Mikutavičiaus sudarytus literatūros meniu pristatė
aktorius Sigutis Jačėnas, kuris susirinkusiems
skaitė eiles ir skambant akordeono muzikai, kuria
džiugino Andrius Beržonskis, kvietė drauge
dainuoti

visiems

puikiai

žinomas

dainas.

Netradicinė, tačiau labai jauki renginio atmosfera
pradžiugino

visus,

atėjusius

į

renginį.

Susirinkusieji džiaugėsi gavę žymių žmonių
sudarytus rekomenduojamus knygų sąrašus, vartė knygas, šnekučiavosi, džiaugėsi laimėtais prizais,
kuriuos gavo teisingai atspėję S. Jačėno skaitomų ištraukų autorius, knygų pavadinimus. Viso renginio
metu sklido šiluma bei šypsenos, puiki nuotaika tvyrojo ore, o renginio svečiai sutartinai kartojo, kad
tokie renginiai – penas sielai, ausims ir mintims.
Spalio 16 d. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje ir Veiviržėnų filiale
buvo pristatyta žinomo žurnalisto Viliaus Kavaliausko sudaryta knyga „Žmogus laiko taikinyje.
Algirdas Brazauskas draugų ir aponentų akimis“. Buvęs prezidento Algirdo Brazausko patarėjas Vilius
Kavaliauskas ėmėsi sudėtingos užduoties - iš prezidento artimųjų, oponentų ir bendražygių sužinoti tai,
ko Lietuvos visuomenė apie buvusį prezidentą nėra girdėjusi. Išklausęs 400 žmonių, tarp jų ir užsienio
šalių prezidentus, 146 žmonių liudijimus jis sudėjo į šią knygą. V. Kavaliausko knygą pristatė artimai su
prezidentu bendravęs Lietuvos žurnalistas ir politinis veikėjas, vienintelis Lietuvos Respublikos Seimo
narys, buvęs išrinktas visoms šešioms kadencijoms Česlovas Juršėnas ir inžinierius, Lietuvos sporto ir
politikos veikėjas, Klaipėdos miesto garbės pilietis Valentinas Greičiūnas. Su garbiais svečiais
gargždiškius supažindino Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas ir Jono Lankučio
viešosios bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas. Susitikime svečiai pasakojo daug įdomių
prisiminimų ir nuotykių iš A. Brazausko gyvenimo ir jo veiklos. Tuos prisiminimus dar labiau praturtino
ir paryškimo politikas Česlovas Juršėnas. Pasak jo, tai buvo daugelio Lietuvos žmonių gerbiama
išskirtinė asmenybė, kuri sugebėdavo rasti bendrą kalbą su paprastais žmonėmis, mokslo vyrais,
atskirais vadovais ir savo pavaldiniais. Č. Juršėnas ir V. Greičiūnas pasidalino linksmais pasakojimais ir
juokingais nuotykiais įvykusiais medžioklėje. Į susitikimą gausiai susirinkę gargždiškiai dalijosi
asmeniniais prisiminimais apie prezidentą. Buvusi Klaipėdos rajono apylinkės teisėja, visuomenininkė
Donata Leketienė turėjo ne tik pastebėjimų dėl A. Brazausko biografijos, bet ir pačiam Č. Juršėnui.
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Gargždų garbės pilietis V. Stasaitis ir V. Griušys pasidalino savo pastebėjimas apie prezidento būdą ir
teigė, jog jis visuomet būdavo „žodžio“ žmogus.
Antano Žemgulio knygos „Paskui laiką“
sutiktuvės. „Gyvenime reikia būti oriam, liūdnam, aistringam,
nustebusiam, bet tik ne rimtam, ne! Kai tampam rimtais,
numiršta dalelė mūsų“. Šiais Žiuljetos Greko žodžiais spalio
10 d. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos

direktoriaus

pavaduotoja

Diana

Ciparienė

pasveikino visus, atvykusius į Gargždų miesto garbės
piliečio, rašytojo, ornitologo knygos „Paskui laiką“ sutiktuves. Anot pavaduotojos, šie žodžiai nusako
Antano Žemgulio būdą: „jam netinka būti rimtam, jis visur ir visada gyvena kartu su humoru, saviironija
ir sveiku sąmoju, kuris padaro jį tokį išskirtinį“ – teigė D. Ciparienė. Vakaronės metu buvo peržvelgta
rašytojo biografija, senose nuotraukose buvo galima pamatyti ne tik praeities, jaunystės, šeimyninio bei
kūrybinio gyvenimo akimirkas, bet ir jo paties pieštų knygos iliustracijų, kurios nustebino ir
pralinksmino susirinkusiuosius. Literato bičiulė poetė, LR rašytojų sąjungos narė, Kelmės rajono garbės
pilietė Elena Skaudvilaitė pasidžiaugė A. Žemgulio naujausia knyga, kurios rankraštį ji patobulino savo
pastabomis. Poetė atskleidė, jog jų ilgametės bičiulystės pagrindas – literatūra, todėl abu turi ko
pasimokyti vienas iš kito.
A.Žemgulio kūryba skambėjo endriejaviškių lūpomis. Susirinkusieji galėjo ne tik pabendrauti su pačiu
knygos autoriumi, bet ir išgirsti jo kūrybos fragmentų. Dešimtokė Vitalija Vainiūtė supažindino svečius
su esės „Diagnozė“ ištrauka, kurioje narpliojami kaimo moterėlių tarpusavio santykiai. Moksleiviai
Gintaras Jokubauskas ir Orinta Lengvinaitė pristatė išrauką „Žaidimai“ apie europinio laiko įvedimą, o
Endriejavo mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Laima Kazragienė ir mokyklos direktorė (buvusi A.
Žemgulio mokinė) Vilma Ugintienė perskaitė ištraukas apie kalbos užterštumą ir mokytojų darbą.
Endriejavo filialo bibliotekininkė Rita Žadeikytė visus susirinkusiuosius kvietė pasisvečiuoti į mišką ir
išgirsti autoriaus minčių apie gamtos ir miško naikinimą.
Antaną Žemgulį su naujausios knygos išleidimu suskubo pasveikinti daugybė žmonių.
Gerbėjų rate – artimieji, draugai bei gargždiškiams puikiai pažįstami veidai. Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos nariai Albinas Klizas ir Voldimara Jasmontaitė pasidžiaugė rašytojo gebėjimu
suintriguoti ir sudominti skaitytoją, tarybos nariai įteikdami simbolinį paveikslą su akmenimis palinkėjo,
jog autoriaus kūrybinis kelias visada būtų tiesus. Endriejavo seniūnė Laimutė Šunokienė pasidžiaugė,
jog jų bendruomenėje gyvena nuostabus, talentingas ir šiltas žmogus, kuris savo kūryba garsina mūsų
kraštą ir visą Lietuvą. Tarp sveikintojų buvo literatų klubo „Potekstė“ narė Birutė Stasaitienė, kuri A.
Žemguliui įteikė simbolinį akmenį su gintarais, ir Diana Jusčienė, negailėjusi šiltų žodžių autoriaus
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knygai. Rašytoją suskubo sveikinti visas pulkas artimųjų ir draugų linkėdami kuo didžiausios sėkmės ir
kūrybinio polėkio.
Lapkričio 14 dieną, vakarėjant, į Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešąją
biblioteką visus sukvietė renginys iš literatūrinės šventės „Proza skaitoma rudenį“. Šis pavadinimas
pakeitė jau nuo seno klaipėdiečius bei Klaipėdos regiono gyventojus džiuginusį „Novelės rudenį“.
Lietuvos rašytojų sąjungos (LRS) Klaipėdos skyriaus pirmininkas,
prozininkas Juozas Šikšnelis, „Proza skaitoma rudenį“ įvardijo ne
kaip teiginį, o kaip prielaidą, kadangi vis ilgėjančius vakarus norisi
praleisti su gera knyga, na, o pavasarį širdis linksta link poezijos. J.
Šikšnelis, trumpai pristatęs visą savaitę vykusius renginius, įteikė
bibliotekos direktoriui Juozui Gutauskui literatūrinį-kultūrinį
almanachą „Baltija“ bei paskaitė šypseną keliantį savo tekstą apie
žinojimą bei nežinojimą. Ne pirmą kartą Jono Lankučio bibliotekoje svečiavosi ir savo kūrybą skaitė
poetė, prozininkė Daiva Molytė – Lukauskienė bei novelistė Rita Latvėnaitė – Kairienė. Knygos
„Reportažas iš kiaušinio“ pradžią ir pabaigą įrėminančius tekstus paskaitė prozininkas, poetas, vertėjas
Vidas Morkūnas. Renginio svečių susidomėjimą sukėlė Lietuvos rašytojų sąjungos vicepirmininkės,
Antano Jonyno pavaduotojos Birutės Jonuškaitės kūryba. Pristačiusi romaną „Baltų užtrauktukų tango“,
paskaitė ištrauką iš novelių knygos „Užsagstyk mane“, suintriguoti klausytojai, išgirdę vienos novelės
pradžią, pareikalavo sužinoti, kas gi vyko toliau. Autorė išlaikė paslaptį – trumpai papasakojo apie
pabaigą, tačiau, kaip pati sakė, „visą įdomumą“ paliko tiems, kurie skaitys knygą.Renginio „Proza
skaitoma rudenį“ metu kūryba skambėjo ne tik lietuvių, bet ir rusų kalba. Svečiai iš Karaliaučiaus
Olegas Gluškinas ir Viačeslav Karpenko. Juozas Šikšnelis pabrėžė, kad V. Karpenko tekstai įprasmina
šalių bendradarbiavimą – jis rašo apie pačių lietuvių mažai pažįstamą rašytoją Leonidą Jacinevičių.
Susirinkusiesiems laikas neprailgo – buvo išties įdomų išgirsti, kaip patys kūrėjai skaito savo tekstus.
Kadangi ši literatūrinė šventė biblioteką aplanko nebe pirmą kartą, tradicija tampa, kad savo kūryba su
susirinkusiais pasidalina rašytojas Albinas Klizas, kuris šį kartą savo novelę „Ant mašinos ratų“ paprašė
paskaityti Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojos
Dianos Ciparienės. Albinas Klizas tarė sveikinimo žodį kaip Tarybos narys, padėkojo už gražų, jaukų
vakarą ir paprašė, kad renginio organizatoriai ir toliau neaplenktų Gargždų.
Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešojoje bibliotekoje įvyko Tarmiškų skaitymų
šventė konkursas „Tarmė – spalvinga versmė“, skirtas Tarmių metams paminėti. Jame dalyvavo per 20
skaitovų viso rajono, išsaugojusių ir puoselėjančių savo tarmę. Po skaitymų Rietavo teatro artistai
suvaidino B. Sruogos „Pagunda“. Visas pasirodymas buvo atliktas žemaičių tarme.
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Gruodžio 12-ąją dieną visus ramiam ir jaukiam pasibuvimui kvietė Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė. Renginyje
dalyvavo Dovilų etninės kultūros centro direktorė Lilija
Kerpienė, meno vadovas Donatas Bielkauskas, folkloristė
Jolita Vozgirdienė, Lietuvos šviesuolio vardą pelnęs istorikas
- etnografas Helmutas Lotužis, pasidalinęs savo prisiminimais
apie švenčių tradicijas bei parodęs senovines šeimos
maldaknyges. Vakaro metu pritariant kanklėms skambėjo
nuostabios dainos, o pagal senąsias tradicijas buvo buriama
ateitis. Vakaro viešnios (V. Kaubrienė, I. Norvilienė, A. Tumėnienė, B. Dambrauskienė, A.
Vyšniauskienė, B. Stasaitienė, A, Žvirblytė, V. Bernotienė, J, Varanauskienė su dvyne sese Jadvyga)
pristatė savo gamybos rankdarbius. Tarp gausybės gražių ne tik rankomis, bet ir širdimis kurtų darbelių
buvo galima pamatyti nertų angelų, vainikų, šventinių atvirukų, megztų skraisčių, unikalių temari
bumbulų, skanios duonos, papuošalų, vaistažolių pagalvėlių, dekupažo suvenyrų ir kitų nuostabių darbų.
Visus šiuos rankdarbius kūrė gargždiškės ir rajono gyventojos, kurios kukliai juokavo, jog negali savęs
vadinti diplomuotomis tautodailininkėmis: viską daro iš širdies, bet be mokslo. Be šių rankdarbių
viešnios dalinosi ir savo vaišėmis: pyragai, duona, bandelės ir sausainiai - viskas pagaminta su meilė ir
dideliu atsidavimu.

Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialų renginiai ir parodos
Bibliotekos renginiai – ne tik bibliotekos, bet ir knygos reklama. Renginių dėka biblioteka
tampa kultūros židiniu, kuriame renkasi dvasinio bendravimo džiaugsmo ieškantys žmonės. Renginiai
yra ne tik laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir priemonė, padedanti skleisti naujausią informaciją apie
gaunamus naujus leidinius.
Filialų darbuotojos renginius organizuoja bendradarbiaudamos su mokyklomis, kaimo
bendruomenėmis, kultūros centrais, Jono Lankučio viešosios bibliotekos skyrių specialistais. Filialų
bibliotekose visus metus buvo organizuojami įvairūs renginiai: parodos, kraštiečių pagerbimo šventė,
susitikimai su rašytojais, tautodailininkais, menininkais, savo krašto kūrėjais. Buvo rengiami
literatūriniai vakarai, minimi rašytojų jubiliejai, valstybinės ir kalendorinės šventės.
Vaizdiniai renginiai mažiausiai kainuojanti ir skaitymą populiarinanti priemonė. 2013 m.
rajono bibliotekose veikė spaudinių, įvairaus meno dirbinių parodos, vyko jų pristatymai, aptarimai.
Buvo organizuojami renginiai skirti žymių rašytojų jubiliejams paminėti: Sigito Gedai -70, Monikai
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Mironaitei – 100, Janinai Degutytei – 85, Kazui Binkiui – 120, Pranui Mašiotai- 150, V. Palčinskaitės –
70, A. Matučio -90, V. Kudirkai – 155, S. Daukantui – 220, A. Maceinai – 105, A. Bieliauskui -85 ir kt.
2013 m. organizuoti renginiai, skirti: Tarmių metams, Didžiųjų netekčių dienai, Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai, Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, Pasaulinei poezijos dienai, Tarptautinei
rašytojų dienai, , Knygnešių dienai, Tarptautinei teatro dienai, Tarptautinei vaikiškos knygos dienai,
Nacionalinei bibliotekų savaitei, Spaudos atgavimo, Kalbos ir knygos dienai, Gedulo ir vilties dienai,
Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai, Knygų Kalėdoms,
Lietuvių liaudies tradicijoms ir papročiams ir t.t.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialai ne tik
bendruomenės kultūros ir švietimo židinys, bet ir renginių bei laisvalaikio praleidimo vieta. 2013 –ieji
filialams buvo kupini renginių, popiečių bei susitikimų su Lietuvos bei rajono šviesuoliais.
Priekulės miestelio bibliotekoje buvo eksponuojama kilnojamoji paroda „Spauda
Priekulėje XIX – XX a.“. Įvadinėje parodos dalyje lankytojai susipažino su spaustuvių plėtra,
organizacija, įranga, naudotomis medžiagomis Mažojoje Lietuvoje ir Priekulėje. Likusioje parodos
dalyje lankytojai peržvelgė istorinę medžiagą apie Priekulės spaustuvininkus J. F. F. Šrėderį (Schroeder)
ir J. Traušį, jų pagalbininkus, leistus spaudinius, spaudos platinimą ir kitus reikšmingus dalykus. Paroda,
keičiant eksponatus, veikė gegužės-rugpjūčio mėnesiais. Parodą parengė Laisvės kovų ir tremties
istorijos muziejus (Gargždų krašto muziejaus filialas). Filialo vadovė Sabina Vinciūnienė ta pačia tema
pravedė dvi edukacines valandėles: pažintis su gotišku šriftu ir tekstų šifravimas. Agluonėnų filiale buvo
parengta Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos moksleivių fotografijos darbų paroda, Endriejavo filialas
parengė parodą „Knyga gyvena savo gyvenimą“, skirtą J. Erlicko kūrybai ir rašytojo jubiliejinei datai
paminėti. Dovilų filialas organizavo tautodailininkės J. Buožėnės tekstilės darbų parodą pristatymą
„Dingę prūsai“. Pristatyme dalyvavo rajono tautodailininkai P. Normantas, G. Rudys, pagarbos
tautodailės menininkams ir kūrėjams tarė Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja R.
Cirtautaitė. Didelio susidomėjimo susilaukė Dovilų filiale eksponuota paroda
„Išsaugokime kalvystės istoriją – liuteronų kryžius“, parodos kuratorius
liuteronų bažnyčios Vyskupo visuomeninis patarėjas A. Švetkauskas. Lapių
filialas organizavo ir eksponavo parodą „Butkų Juzė: esu paprastas kaimo
dainius, skirta poeto 120 – osioms gimimo metinėms. Parodoje buvo
eksponuojama sukaupta apie rašytoją kūrybinė, biografinė, rašytinė medžiaga.
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2013 metais daugelyje kaimo bibliotekėlių aplankė R. Balsevičienė, kuri pristatė knygą
„Gyvenk be vaistų“. Sveikos gyvensenos puoselėtoja, visų žolių žolelių žinovė, savo patyrimu noriai
pasidalijusi su bibliotekų lankytojais Sveikuoliška gyvensena,
ekologiškas ūkis, ekologiškas maistas domina ne vieną rajono
skaitytoją. Vis didesni populiarumą susilaukia literatūrą apie sveiko,
ekologiško ūkio vystimą ir ekologiškų produktų auginimą ir
realizavimą. Susitikimai vyko Priekulės miestelio, Kalotės, Vėžaičių,
Daukšaičių, Girkalių, Endriejavo, Veiviržėnų kt. filialuose.

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2013 metų balandžio 23-29 dienomis, tryliktą kartą
skelbia Nacionalinę bibliotekų savaitę, kurios šūkis „Nežinai? Pėdink į biblioteką!”.
2013 metų Nacionalinės bibliotekų savaitė skirta

jauniesiems bibliotekų lankytojams:

vaikams, paaugliams, jaunimui ir buvo išskirtinė, nes buvo vykdomas bendras Lietuvos bibliotekininkų
draugijos ir LIONS klubų projektas „SKAITYMAS: sėkmė ir džiaugsmas“. Jo tikslas – atkreipti
visuomenės dėmesį į vaikų, jaunimo neskaitymo socialinę problemą ir skatinti mokyklinio amžiaus
vaikus bei jaunimą skaityti, eiti į bibliotekas, jose siekti žinių, mokytis ir bendrauti su bendraamžiais.
Bibliotekose organizuoti įvairūs renginiai: Aglonėnų filiale popietė „Užaugintas skaitymo medis“,
paroda Daukšaičių filiale „Tai gražiai mane augino knyga“, popietė Dauparų filiale „Skaitome lietuvių ir
užsienio šalių rašytojų kūrybą“. Naujų knygų pristatymus ir jų eksponavimus organizavo Drevernos,
Girininkų, Jakų, Judrėnų, Kvietinių, Pėžaičių, Veiviržėnų ir kiti.
Kelinti metai Gargždų socialinio vaikų paslaugų centras rengia kilnojamas parodas
Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio bibliotekoje ir jos filialuose. 2013 metais rajono bibliotekose
eksponavosi centro paroda „Kaktusų trilogija“. Tai tapyba ant šilko, puikuojasi globotinių užauginti ir
įmantriai pateikti kaktusai. Žavi tiek vyresnio, tiek mažuosius lankytojus išskirtinumu, spalvingumo ir
išskirtiniu parodos pristatymu.
Kas metai bibliotekų lankytojus žavi organizuojamos ir eksponuojamos vietos bendruomenės narių
kūrybiniai, meniniai, kulinariniai ir kiti gebėjimai. Prisimenami vietos aptarnaujamo bibliotekų
mikrorajono šventės, tradicijos, paročiai, dalijamasi gerąją patirtimi.
2013 metai –Tarmių metai. Dauparų filialas suorganizavo pasakorių vakarą „Mano tarmė
pati gražiausia“. Vakarą vedė Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato specialistė Mažosios Lietuvos
regionui Regina Jokubaitytė. Bibliotekininkė Ilona Vaitkutė organizavo ir pristatė apklausos „Dauparų
bendruomenės tarmės“ rezultatus. Buvo apklausti 122 gyventojai, 83 respondentam žemaičių tarmė yra
gimtoji. Renginio metu gimtąja tarme istorijas pasakojo aukštaitė R. Kernagienė, žemaitė J. Mikutienė,
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zanavykė R. Fetingienė, aukštaitis R. Dunauskas. Renginį dainomis ir šokiais praskaidrino folkloro
ansamblis „Kveitys“ iš Kvietinių.
Popietę „Populiarinkime savo gimtosios kalbos tarmes“ organizavo Endriejavo filialas.
Didelis bendruomenės būrelis susirinko pabendrauti žemaitiškai į Endriejavo miestelio biblioteką.
Dalyvavo tiek suaugę, tiek vaikai, kurie ne tik klausėsi kitų: savo draugų, vaikų ir anūkų kalbančių savo
senolių gimtąja žemaitiška tarme, bet ir kartu pabendravo, žemaitiškų dainų padainavo. Visi buvo labai
patenkinti girdėdami žemaitiškai deklamuojant, pasakojant, skaitant, vaidinant ir žaidžiant mokyklos
mokinukus. Taip pat smagu buvo klausyti ir suaugusiųjų eilių bei kalbų, linksmų žemaitiškų dainų.
Popietėje išgirdo ne tik žemaitiškos tarmės, bet ir dzūkiškos, suvalkietiškos, svečiavosi svečiai iš Šilalės,
Kretingos, Rietavo, su kuriais buvo smagu pabendraut ir parokuot.
Įdomiai ir neįprastai skambėjo tarmiška kalba ir dainos, Veiviržėnų filialo organizuotoje popietėje
„Tarmių kaleidoskopas“. Renginyje dalyvavo žmonės, atstovaujantys pagrindinius Lietuvos regionus:
Žemaitiją, Aukštaitiją, Dzūkiją ir Suvalkiją. Savo melodijomis
džiugino

folklorinis

ansamblis

„Veiviržėlė“, vadovaujamas

mokytojos Jolantos Kudabienės, birbyne grojo Marius Klumbys,
vadovaujamas mokytojo Alvydo Vozbuto. Kiekvienai tarmei jie
buvo pritaikę po smagų kūrinėlį, papasakojo apie muzikos
instrumentus, kuriais buvo grojama Dzūkijoje, Aukštaitijoje ar
Žemaitijoje. Renginyje girdėjome linksmas, dzūkiškas istorijas, žemaitiškus eilėraščius, deklamuojamus
Vidos Venckienės, skambančius labai neįprastai. Kaip „paslaptį“ sužinojome aukštaitiško alaus
gaminimo receptą, kuriuo su mumis noriai pasidalino Daiva Daugėlienė, kilusi iš Panevėžio. Smagiai
pasijuokėme iš suvalkiečiams nustikusių istorijų, pasakojimų daukšaitiškio Algio Šliaužio. Nuotaikingų
pasakojimų pynę užbaigė ištrauka iš Žemaitės kūrinio „Marti“, kurį mums noriai perskaitė Jurgita
Rudienė.
2013 metai – Europos piliečių ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai metai.
Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos kaimo filialų darbuotojos organizavo
susitikimus, rengė parodas, organizavo reklaminius pristatymus. Tilvikų filialo darbuotoja D.
Jurevičienė organizavo savo skaitytojams susitikimą su Europarlamento atstove, Komunikacijos
skyriaus darbuotoja ir Tilvikų kaimelio žemiete Jolanta Zubrickaite. Smalsu buvo išgirsti iš pirmų lūpų
apie Europarlamento struktūrą, veiklos kryptis, finansavimo galimybes. Praėjęs laiko tarpas, kai Lietuva
įstojo į Europos Sąjungą, tačiau dar atokesnių kaimelių žmonėms iškyla neatsakytų teiginių į klausimus,
kas yra Europos Parlamentas, koks jos tikslas, kokia jo veikla? Susitikimo metu viešnia atsakinėjo į jai
pateiktus klausimus. Bibliotekos renginio dalyvius domino švietimo, kultūros, socialinių garantijų,
smulkaus verslo, euro – piniginio vieneto įvedimo ir kt. klausimai. Gerb., J. Zubrickaitė susitikime
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dalyvavo su savo šeimos nariais: dviem dukrelėm, mama, tėčiu ir broliu. Drauge su renginio dalyviais
pasiklausyta Žemaitiško parokavimo gerb., ponaičio A. Alšausko “Apie pelėdos dideles akis”,
sudainuotos Klaipėdos krašto, žemaičių, dzukų dainos, kurias atliko Kulių vidurinės mokyklos ir dainų
dainelės lauriatė M. Pieškutė. Savo išmoktomis dainomis žydų ir prancuzų kalbomis, padainavo J.
Zubrickaitės dukros.
2013 metais organizuota netradicinių renginių, priskiriant juos vienai ar kitai žymiai
kalendorinei, valstybinei datai paminėti, įsiliejam į miestelių aikščių, skverelių atidarymus,
populiarindami knygą. Organizuojamose vaizdiniuose ir masiniuose renginiuose atspindim senosios

Lietuvos tradicijas, dirbamus darbus. Pasakojama ką mūsų senoliai veikė gūdžiais žiemos vakarais, ką
kepė, kaip virė, kaip audė, kaip pynė, kaip šluotražį rišo. Kas metai vis didesnė dalis kaimo filialų
organizuoja ar kitais būdais prisideda prie kaimo bendruomenių organizuojamų Užgavėnių. Didėjantis
vaizdinių ir masinių renginių organizavimas, skatina bendruomenes narius turiningiau leisti laisvalaikį,
naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis, domėtis bibliotekose sukauptais įvairiais dokumentais.

5.4. Darbas su vaikais

2013 m. rajono bibliotekos darbui su vaikais, vis didesnis dėmesys vaikų užklasinei
veiklai, knygų skaitymo skatinimui, edukaciniams užsiėmimams. Vaikai bibliotekose galėjo ne tik
rinktis knygas, bet ir ruošti pamokas, naudotis interneto paslaugomis, žaisti, kurti, piešti, klausyti
muzikos, pasakų įrašų. Visos paslaugos mažiausiems – nemokamos. Įvairių ugdymo įstaigų mokytojai
kartu su bibliotekų darbuotojais rengia bendrus projektus, eksponuoja vaikų meno darbų parodas,
minimos literatūrinės, valstybinės, kalendorinės datos, organizuojami susitikimai su žymiais, įdomiais
žmonėmis. Edukaciniai veikla skatina moksleivius imtis aktyvesnės veiklos, įsisavinti naują informaciją
ugdyti asmens socialumą, individualumą, savarankišką interesų ir sprendimų paiešką, atsakomybę.
Skaitydami knygas ir žaisdami žaidimus vaikai mokosi. Bibliotekos įsitraukia į
popamokinę veiklą, kur vyksta mokyklų, darželių ir bibliotekų bendradarbiavimas, kas skatina
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problemiškus vaikus ir paauglius lankytis bibliotekose įsitraukti į organizuojamus renginius ir gerinti
laisvalaikio užimtumo kokybę..
5.4.1. Skaitytojų vaikų aptarnavimo rodikliai
2013 metai

SVB vaikų
skyrius
PMF
KFB
RVB

Vaikų
Vaikų
skaičius
vartotojų
(mikrorajone)
2686
1168

Sutelkimo %

43,5

20096

23372

668
5601
8955

41
38
40

4152
66485
90733

6772
59961
90105

276
2109
3553

Išduotis

Lankytojų
skaičius

VAIKŲ VARTOTOJŲ SKAIČIUS
2011 m

2012 m

2013 m

SVB
PFB
KFB
RVB
RVB

KFB

PFB

SVB

2013 m

3553

2109

276

1168

2012 m

3394

2039

271

1084

2011 m

3834

2331

293

1228

Rajono bibliotekose per 2013 m. sutelkta 40 % rajono vaikų. Klaipėdos rajone bibliotekų
paslaugomis naudojosi 3553 vaikai, jiems išduoti 90733 dokumentai, skaitytojai vaikai bibliotekose
lankėsi 90105 kartus. Jono lankučio bibliotekos vaikų literatūros skyriuje lankosi ne tik moksleiviai, bet
ir studentai, suaugę žmonės. Nuo 2012 metų Vaikų literatūros skyriuje įdiegta automatizuota skaitytojų
aptarnavimo posistemė (LIBIS). Lyginant rodiklius vaikų sutelkimą, išduotį, lankomumą skaičiai
nežymiai padidėjo 2013 metais. Vaikų skaitytojų padidėjo 159 vartotoju (2012 m. – 3394 vartotojai),
dokumentų išduotis padidėjo 8566 fiz. vnt. (2012 m. – 82167 fiz. vnt.), vaikų lankytojų skaičius
padidėjo 9654 (2012 m. – 80451 lankytojas). Vaikų sutelkimas padidėjo 0,3% ( 2012 m. – 3,7%).
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Per 2013 metus vaikų literatūros skyriuje apsilankė:
Pagal dienoraščio registraciją 25 suaugę skaitytojai;
140 ikimokyklinio amžiaus vaikai;
576 – 1-4 klasių mokiniai;
439 – 5-8 klasių moksleiviai;
išduoti 307 elektroniniai bibliotekos vartotojų bilietai.
Vis didesnio dėmesio kas metai susilaukia internetinis tinklalapis www.facebook.lt, kurį
ypatingai pamėgo jaunimas. Čia buvo nuolat reklamuojami organizuojami renginiai, gautos naujos
knygos, skaitytojų pageidaujama literatūra, bei raginami bibliotekos skolininkai atnešti paimtas ir ilgą
laikotarpį negrąžintos bibliotekos knygos.
Pačių mažiausių skaitytojų labiausiai mėgstamos šios knygos bei knygų serijos: K.
Kasparavičiaus „Mažoji žiema“, „Trumpos istorijos“, „Baltasis dramblys“, „Kiškis Morkus didysis“, V.
V. Landsbergio „Rudnosiuko istorijos“, „Tinginių pasakos“, „Arklio Dominyko meilė“, S. Kozlovo
„Ežiukas rūke“, lietuvių liaudies pasakos, L. Žutautės „Du paršeliai“, knygų serija „Kakė makė“, Z.
Miler ir H. Doskočilovos knygų serija „Kurmio nuotykiai“, J. Grogan knygų serija apie šuniuką, Marlį,
J. Wieslander, knygų serija apie Mamulę Mū. Jaunesnio amžiaus skaitytojai pageidavo ir skolinosi į
namus garso pasakų įrašus: pasakos „Čipolinas“, „Pagrandukas“, „Gražiausios pasakos mažiesiems“, V.
V. Landsbergio pasakų įrašai, „Geltonų plytų kelias“, G. Beresnevičiaus muzikinę pasaką „Kaukučiai ir
varinis šernas“, multfilmus „Mažylis ir Karlsonas“, „Bitės gyvenimas“, meninius filmus „Lesė“,
„Padaužų kaimo vaikai“.
1 – 4 klasių skaitytojų tarpe daugiausia populiarumo sulaukė šios knygos ir knygų serijos:
V. Račicko „Nipė“, „Nipė nori namo“, „Zuika padūkėlis“, „Baltos durys“, D. King – Smith „Mano
mažasis Monstriukas“, Simon „Blogiukas Henris“, J. Kinney „Nevykėlio dienoraštis“, , A. SommerBodenburg „Mažasis vampyras“, I. Korschunov „Nauji vavušelių nuotykai“, D. Meadows knygų serija
„Mėlynoji vaivorykštė“, C. Funke „Šiurpiomis vaiduoklių pėdomis“, J. Frey knygų serija „Patrakėlė
klasė“, B. Park knygų serija „Džunė B. Džouns“, knygų serijos „Mažoji klasika“, “Iliustruota didžioji
klasika“, „Jaunimo klasika“.
5 – 8 klasių skaitytojų ypatingo populiarumo susilaukusios knygos.
Fantastika: Paul van Loon trilogija „Siaubų autobusas“; Kathryn Lasky „Pelėdų karalystės sargai“
serija; Sylvia Waugh knygos „Žmogonai“; Rick Riordan ciklas„Persis Džeksonas ir Olimpo dievai“;
Aprilynne Pike serija „Sparnai“; Lauren Kate serija „Puolusieji“; Pittacus Lore „Šešių galia“ knygos;
Lauren Oliver trilogija „Delirium. Meilės karštinė“; Jonathan Stroud „Bartimėjaus“ trilogija; Ally
Condie knygos „Parinktieji“; Cynthia Hand trilogija „Nežemiškoji“; L. J. Smith ciklas „Slaptoji
vampyrė“; L. J. Smith trilogija „Medžiotojas“; Cassandra Clare serija „Mirtinieji įrankiai“; Michael
Grant serija „Išnykę“; Michael Scott ciklas „Nemirtingojo Nikolo Flamelio paslaptys“; Veronica Roth
serija „Divergentė“; Andrea Cremer ciklas „Nakties šešėlis“; Aimee Agresti trilogija „Auksiniai
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sparnai“; L. J. Smith „Vampyrės dienoraštis“ ciklas; pavienės Isabel Abedi knygos „Lučianas“,
„Kuždesys“ bei „Izola“; pavienės fantastinės knygos: Maggie Stiefvater „Skorpiono lenktynės“, James
Dashner „Bėgantis labirintu“, Ursula Poznanski „Erebas“, Lauren Oliver „Kai aš žuvau“, Mats
Strandberg „Ratas“, Laini Taylor „Kaulū dūmų duktė“, Carmes Rodrigues „34 tavo dalys“.
Gyvenimiško turinio knygos: Cat Clarke „Pinklėse“; Louis Sachar „Berniukas mergaičių tualete“; Sara
Zarr „Kaip išsaugoti gyvenimą“; Sara Shepard serija „Mielos mažos melagės“; Jodre Blanco „Prašau,
liaukitės iš manęs tyčiotis...“; Jennifer Echols „Deginant tiltus“; Huntley Fitzpatrick „Mano gyvenimas
šalia“; Jay Asher „Trylika priežasčių kodėl“; Cecily von Ziegesar serija „Liežuvautoja“; Jennifer Echols
„Tave pamiršus“; Sara Zarr „Mergaitės istorija“; Sarah Dessen „Nakties klajūnai“; knygų serijos
„Beveik suaugę“, „Iliustruota Didžioji Klasika“, „N-14“ bei „10+“.
Dienoraščio tipo knygos: Rachel Renee Russell serija „Prietrankos dienoraštis“; Jeff Kinney serija
„Nevykėlio dienoraštis“; Ruta Skrebele knyga „Janio B. dienoraštis“; Vytautas Račickas „Nebaigtas
dienoraštis“; Feldhaus „Pešėlusios atostogos“; Sabine Zett „Hugo pasaulis“; Ana Frank „Dienoraštis“.
Pavieniai mėgstami autoriai: Jana Frey, Melvin Burgess, Jacqueline Wilson, Meg Cabot, Stephenie
Meyer, Lauren Oliver, L. J. Smith.

5.4.2. Renginiai vaikams
Renginių
Renginių skaičius skaičius
vaikams rajono
277
bibliotekose

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius

129

148

6809

 Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko 61 renginiai:
30 žodinių renginių;
31 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 7;
Renginiuose dalyvavo 2449lankytojai.
 Priekulės miesto filiale vyko 11 renginiai vaikams:
6 žodiniai renginiai;
5 vaizdiniai renginiai;
Renginiuose dalyvavo 143 lankytojai.
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 Kaimo filialuose suorganizuotas 205 renginys vaikams:
93 žodiniai renginių;
112 vaizdiniai renginiai;
Renginiuose dalyvavo 4217 lankytojų.
Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose nuolatinis dėmesys skiriamas vaikams, jų
pomėgiams, skaitymo skatinimui bei užimtumui. 2013 m. jiems buvo organizuojami įvairūs renginiai,
parodos, vaikų literatūros skyriuje veikė vasaros meninio užimtumo vaikų stovykla. Renginių pagalba
rajono bibliotekos padėjo vaikams formuoti ir plėtoti vaikų pomėgius, skatino susidomėjimą literatūra ir
menais, lavino vaikų vaizduotę ir kūrybingumą. Mažieji lankytojai randa sau mielų užsiėmimų: kuria
mini lėlių teatro pasirodimus, skaito savo kūrybos ir poetų eiles, ieško informacijos enciklopedijose,
žodynuose, žinynuose, dalyvauja akcijose, talkina „knygelių taisykloje“.
Didelį populiarumą vaikų tarpe susilaukia Vaikų literatūros skyriuje veikianti žaisloteka.
Vaikai žaislotekoje susipažįsta su jiems skirta naujausia informacine literatūra, skaito naujausius
periodinius leidinius, žaidžia žaidimus, susipažįsta su nuolat veikiančiomis parodomis-ekspozicijomis.
Jau tampa tradicija, kai Vaikų literatūros skaitytojai dovanoja bibliotekai žaislų, popieriaus, knygų ar
piešimo reikmenų.
Renginiai Vaikų literatūros skyriuje
2013 metais patys ištikimiausi bibliotekos bičiuliai- Gargždų miesto ikimokyklinių įstaigų
auklėtiniai ir jų vadovai. Buvo suorganizuota popietė „Draugystė
- tai jėga, tai geras jausmas“, kurios metu kūrė, piešė, dalijosi
patarimais apie draugystę. Renginyje dalyvavo ir pedagogai: E.
Girijotienės, D. Paškauskienės, G. Grykšienės, V. Martyšienės, J.
Ložienės, E. Stonkuvienės, A. Jankauskienės, D. Kuprelienės. Jos
pristatė draugystės plakatus, įvairius kūrybinius darbelius.
Skambėjo dainelės, eilėraščiai, pasakėčios, ugdytinių mintys apie draugystę.
Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla trečius metus mokiniams sudaro puikias sąlygas
žiemos ir pavasario atostogų metu ugdyti savo gabumus ir kompetencijas per pasirinktą veiklą
„Žiniuko“ mokyklėlėje. Puikios nuotaikos ir kupini gerų emocijų mažieji klausytojai rinkosi į pirmąją
paskaitą „Knygų kelias“, kuri vyko J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje.
Edukacinį užsiėmimą parengė ir vedė J. Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana
Ciparienė. Vaikai susidomėję klausėsi pasakojimo ir žiūrėjo filmuką apie raidžių, rašto, knygos
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atsiradimo įvairovę. Užsiėmimo metu vaikai ne tik susipažindinti su knygų atsiradimo keliu, bet ir
pasidalino mintimis kaip reikia jas saugoti ir tinkamai elgtis.
Vaikų literatūros skyriuje įvyko netradicinė popietė, kurioje svečiavosi Petras Dabišius.
Jis kuris pristatė savo knygą „Vilko kailyje“. Petras Dabrišius daugeliui žinomas kaip Telšių miškų
urėdijos Eigirdžių girininkijos vilkų globėjas. Rinkosi vaikai ir paaugliai, kuriems buvo svarbu ir įdomu
susipažinti su knygos autoriumi, paklausyti pasakojimų apie vilkus, išgirsti šamano būgno garsų. P.
Dabrišius jau keliolika metų gyvena savo sukurtame Žvėrinčiuje ir globoja laukinius gyvūnus.Eigulys,
medžiotojas ir filosofas Petras Dabrišius nuoširdžiai bendravo su vaikais, aiškindamas žmogaus ir
gamtos filosofiją, kaip gyventi santarvėje su gamta, protėvių dvasiomis, saugoti savo namus, aplinką.
Jau kelinti metai vaikų literatūros skyriuje vyksta Lietuvos mokinių meninio skaitymo
konkursas „Išrinkime geriausius jaunuosius skaitovus“. Klaipėdos rajono etape tarpusavyje varžėsi
17 dalyvių, iš kurių išrinkti raiškingiausi, artistiškiausi
skaitovai.

Susirinkusių

skaitovų

pasirodymas

vertino

kompetentinga komisija, kuriai pirmininkavo Klaipėdos
universiteto

lektorė

Salomėja

Burneikaitė.

Konkursą

organizavo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
švietimo ir Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyrius. Renginio metu savo programą pateikė
Gargždų muzikos mokyklos ugdytiniai. Buvo eksponuojami „Vaivorykštės“ gimnazijos dailės būrelio
darbai (mokytojas G. Našlėnas), „Kranto“ pagrindinės mokyklos pradinukų karpiniai (mokytojos: V.
Monstavičienė , L. Petrošienė).
Popietę „Tarmių metai“ buvo organizuota kartu su „Minijos“ progimnazijos pradinių
klasių mokiniais (mokytojos Vanda Majauskienė ir Laima Gruzdienė) ir „Kranto“ mokyklos 3 a klasės
auklėtiniais (mokytoja L. Petrošienė). Renginio metu vaikai turėjo galimybę įsitikinti, kokios skirtingos
tarmės mūsų Lietuvoje. Žemaitiškais rūbais pasipuošusi renginio vedėja atstovavo Žemaitijai. Ji
papasakojo, jog yra ir kiti etnografiniai regionai: Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija. Pateikė žinių, kuo
išskirtinis kiekvienas regionas. Gargždiškiams geriausiai pažįstama žemaičių šneka, nes dar turi kas ja
kalba artimoje šeimoje.Tai buvo akivaizdu išgirdus „Kranto“ pagrindinės mokyklos trečiokėlius
dainuojant, skaitant eilėraščius, tarmiškai skaitant tekstą. Renginyje dalyvavo keli gargždiškiai, kurie
atvykę gyventi iš kitų regionų. Jie pristatė savo regiono tarmę. Vaikai turėjo galimybę pajusti, kokios
skirtingos šios tarmės. Mūsų gimtoji kalba yra seniausiai gyvuojanti indoeuropiečių kalba. Jos tarmės,
pratarmės ir šnektos – svarbi kultūros paveldo dalis.
Lapkričio mėnesį

„Kranto“ ir „Minijos“ pagrindinės mokyklos antrokai dalyvavo

popietėje „Ką žinai apie Šiaurės šalis“. Pristatyta šiaurės šalių rašytojų populiariausias knygas
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vaikams.

Mokiniai pristatė skaitomiausias knygas, kalbėdami A. Lindgren, H. K. Anderseno, J.

Wiestler personažų vardais. Geroji Coliukė, išdykėlis Emilis, Mažylis su Karlsonu, Pepė Ilgakojinė,
Mamulė Mū su Varna. Žaidė patys ir kitus išmokė šiaurės šalių vaikų žaidimų. Mokiniai plačiau
susipažino su Danija, H. K. Anderseno biografija, sėkmingai sprendė kryžiažodį. Buvo surengta
,,Minijos“ pradinukų pieštų ant akmenėlių šiaurės šalių vėliavų ekspozicija. Renginyje svečiavosi
Klaipėdos rajono mero pavaduotoja R. Cirtautaitė.
2013 metais Vaikų litertūros skyriuje meno darbų parodas pristatė net aštuoni autoriai.
Veikė „Kranto“ pagrindinės mokyklos 5 A klasės mokinio Ugniaus Gabšio darbų paroda. Bibliotekos
parodos lentynoje sėlina lapė, striksi kiškis, linguoja pingvinas, skleidžiasi gėlės. Jo rankose atsidūręs
popieriuas lapas virsta žmogeliukais, gėlėmis, drakonais. Parodos autorius juokavo, kad lentynose vos
telpa jo darbai. Mat, vos tik randa laiko, čiumpa popierių ir atsiduoda origamiui. Ugniaus širdį pavergė
ne tik origamis, bet ir piešimas, muzika, sportas.
Šiltą ir nuotaikingą parodos „Šilko kelias“ pritatymą surengė sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrijos „Gargždų viltis“ auklėtiniai.

Parodos

iniciatorė Vida Gečiene papasakojo apie šilko atsiradimo
kelią, padėkojo dailininkams už puikius darbus, o visiems
susirinkusiems už dalyvavimą. Jaunieji muzikantai, drauge
su muzikos vadove Jolanta Laurinavičienė, visiems dovanojo
puikų koncertą, gerą nuotaiką, ir net savo gamybos
dovanėles. Eksponuoti Klaipėdos moksleivių saviraiškos
centro keramikos studijos „Žiezdrė“ darbų parodos „Velykų rytą visa pražydo“ atidarymas.
Keramikos būrelio vadovė Vida Daukšienė susirinkusiems pasakojo, kaip vaikai išmoksta lipdyti iš
molio, žiesti puodus, piešti bei džiaugtis kūrybiniais pasiekimais. Kiekviena šventė turi savo tradicijas,
papročius, ir simboliką. Norėdami Velykų šventėms suteikti daugiau spalvingumo bei žaismingumo,
centras pakvietė rajono mokyklų mokinius sukurti linksmus rankdarbius, kuriais galėtų papuošti savo
namus, artimiesiems padovanoti ką nors velykiškai gero. Keramikos studiją „Žiezdrė“ lanko 8 – 19
metų amžiaus vaikai. Parodai buvo eksponuoti apie 100 darbelių. Visi susirinkusieji žavėjosi vaikų
kūrybingumu, išradingumu, linkėjo sėkmės ir aktyvaus dalyvavimo sekančiose parodose.
Ritos Gudės – Špokauskienės fotografijų paroda „Mylimiausia knyga ir aš“ - didžiulė ir maloni
staigmena – bibliotekai. Fotografė bendravo su bibliotekos lankytojais, dalijosi savo prisiminimais ir
patirtimi. Parodos pristatymo metu literatė, fotografė Rita Gudėnaitė- Špokauskienė padėkojo
drąsiausiems , sumaniausiems skaitytojams, jų tėveliams už gražią kūrybinę draugystę ir palinkėjo, kad
knygos visada liktų patys mylimiausi draugai.
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2013 metų lapkričio ir gruodžio mėnesiais vaikų literatūros skyrius kartu su VĮ „Meno
menė“ įgyvendino projektą „Per kūrybą – į šiuolaikinę literatūrą“. Projekto metu buvo
organizuojamos literatūrinės popietės, kurios suteikė galimybę susipažinti su šiuolaikinės lietuvių
literatūros kūriniais. Vyko susitikimai su šiuolaikinės lietuvių literatūros kūrinių autoriais, naujausių
kūrinių pristatymai. Jaunieji skaitytojai ir jų tėveliai dalyvavoliteratūrinėje-kūrybinėje popietėje „Vieną
kartą“, kur dalyvavo vaikų rašytojas Sigitas Poškus ir

dailininkė Dalia Čistovaitė. Autorius,

bendraudamas su mažaisiais skaitytojais atskleidė savo kūrybos paslaptis. Kūrybos pasaulis kartais
keistas, neįtikėtinas, bet visada šviesus ir jaukus – mažam ir dideliam. Rašytojo S. Poškaus kūriniuose
sudėtos žaismingai ir meniškai parašytos istorijos, žadinančios
vaizduotę, skatinančios įsižiūrėti į šalia esančių „mažųjų
padarėlių“ pasaulį. Rašytojas tartum žaidžia žodžių reikšmėmis ir
sąskambiais, sąmojingai ir šmaikščiai supindamas lietuvių
tautosakos, pasaulio literatūros, šių dienų, ypač pamario krašto,
realijų nuotrupas. S. Poškus yra pelnęs premiją už svarbiausią
metų vaikų literatūros debiutą, jo knygas „Vieną kartą“ (2003m) ir „Amalgama“ (2007m) Tarptautinės
vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius, pripažino geriausiomis Metų poezijos
knygomis vaikams. Tapybos ant šilko užsiėmimo metu dailininke Dalia Čistovaite kartu su vaikais ir
tėveliais improvizavo ir kūrė S. Poškaus literatūros kūrinių motyvais. Visi norintieji susipažino su šios
unikalios technikos subtilybėmis, išmoko pasigaminti originalią interjero detalę ir praktiškai išbandyti
tapydami ant šilko vitražų. Betarpiško bendravimo su dailininke metu įsitikino, kad tapyba ant šilko –
ypatingų įgūdžių nereikalaujantis ir puikiai atpalaiduojantis užsiėmimas.
Lapkričio mėnesį vyko literatūrinė-kūrybinė popietė „Povandeninė istorija“, kurioje
dalyvavo rašytojas, dailininkas, vaikiškų knygelių iliustratorius
Kęstutis Kasparavičius iš Vilnius, leidykla „Nieko rimto“. Rašytojas
kartu su vaikais nupiešė

piešinį, kuriame pavaizdavo

šokančią

žirafą iš ankstesnės ir jau žinomos rašytojo pasakos „Kiškis Morkus
Didysis“.Mažiesiems skaitytojams rašytojas pasakojo, kad kurti
įkvepia žmonės, aplinka, muzika, sapnai – absoliučiai viskas.
Pasitelkęs vaizduotę gali sukurti savo pasaulį, ir kai reikia, į jį
pabėgti. Rašytojas prisipažįsta, kad kai piešia knygas, jis tuo metu jose gyvena.
Gruodžio mėnesį vyko literatūrinė-kūrybinė popietė „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir
kt.“ Popietėje dalyvavo vaikiškas knygas kurianti dailininke, rašytoja ir iliustratore: Ieva Babilaite
Ibelhaubtiene bei Ulą Šimulynaite. Rašytoja skaitė keletą ištraukų iš savo kūrinių, supažindino su pačios
animuotomis bei įgarsintomis elektroninėmis knygelėmis, kurias norintys gali išbandyti planšetiniame
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kompiuteryje. Dailininkė pakvietė nupiešti labiausiai patikusį personažą,

supažindino su keliomis

piešimo gudrybėmis. Parodė kaip taikliausiai perteikti herojų nuotaikas ir emocijas, bei kaip sukurti
tokius personažus, kaip avinas Liudvikas, kotonai Gilė ir Bijūnas, privatus Vaiduoklis. Ar šmaikštūs
komiksų herojai paklūsta vaikų norams ir įgyvendina jų kūrybinius norus. Naujausia knygelė rašytojos
„Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“ 2013 m. „Knygos meno konkurse“, Vilniuje pelnė pirmos vietos
apdovanojimą.

Renginiai vaikams rajono filialų bibliotekose
Rajono filialų tikslas – sudominti vaikus ir jaunimą knyga, skaitymu, optimaliai tenkinti
informacinius, skaitymo ir kitus skirtingo amžiaus vaikų informacinius poreikius. Vaikai rajono
bibliotekose turi sąlygas tobulėti, lavinti kūrybiškumą, tenkinti skaitymo poreikį, turiningai leisti
laisvalaikį. Vaikai yra aktyviausi bibliotekų lankytojai ir renginių dalyviai.
Renginiai vaikams bibliotekoje – ypatinga darbo dalis. Tai ne tik pramoga, bet ir ugdomoji
priemonė, skatinanti mylėti knygą. Organizuodamos renginius bibliotekos žadina įgimtą vaikų
smalsumą ir kūrybingumą, skatina juos daugiau skaityti, lavinti skaitymo įgūdžius, saviraišką. Renginių
formos 2013 metais buvo įvairios – viktorinos, konkursai, rytmečiai, popietės, knygų aptarimai,
teatralizuoti knygų pristatymai, garsiniai skaitymai, literatūros parodos ir jų aptarimai, piešinių
konkursai, įvairių darbelių parodų pristatymai, etnokultūros renginiai, šventės, pokalbiai, pramogos,
susitikimai su rašytojais ir žymiais žmonėmis, renginiai skirti kalendorinių ir valstybinių švenčių
paminėjimui, liaudies meno sklaidai.
Tarptautinė vaikiškos knygos diena švenčiama kartu su pasakų kūrėjo H. K. Anderseno
gimtadieniu – baladžio 2-ąją. Šią dieną rajono bibliotekos mini įvairiais renginiais ir šventėmis, kur
suteikiama galimybė vaikams susipažinti su nuostabiu knygos pasauliu.
Endriejavo filialo bibliotekoje surengta literatūrinė popietė
pradinukams „Knygų ir pasakų pasaulyje“. Kad renginys būtų
prasmingesnis, suruošta knygų paroda, dalyvavę trečiokai ir
ketvirtokai

supažindinti

su

naujausiomis

knygomis,

enciklopedijomis, mokslo šakų knygomis. Atsižvelgiant į popietės
temą buvo pristatyta ir daugybė pasakų knygelių. Girkalių filialas
organizavo popietė vaikams „Mano pasakų lobynas“, kur buvo skaitomos H.K.Anderseno pasakos:
„Coliukė“, „Mergaitė su degtukais“. Kretingalės bibliotekoje vyko popietėje. Jos metu pristatytos gautos
naujos knygos, kurias vaikai vienas kitam skaitė ir dalijosi mintimis apie skaitymo svarbą.. Saldumynais
buvo paskatinti tie vaikai, kurie per kelis mėnesius nuo metų pradžios buvo perskaitę daugiausiai knygų.
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Šventė „Tarp knygų“ (1-4kl mok.), skirta tarptautinei vaikiškos knygos dienai, vyko Lapių filiale.
Popietės metu pradinių klasių mokiniai dalyvavo skaitovų konkurse, buvo užduota atlikti įvairių
užduočių, susijusių su pasaulio pasakomis. Visi atlikę užduotis buvo apdovanoti prizais ir saldainiais, o
geriausi bibliotekų skaitytojai apdovanoti Lapių bibliotekos padėkos raštais.
Pats brangiausias žmogus pasaulyje yra MAMA. Gražiausi žodžiai, posmai, dainelės,
piešiniai, darbeliai skiriami Mamai. Rajono bibliotekos ta proga organizuoja daug renginėlių, kuriuose
kartu vaikai ir mamytės praleidžia nuostabių akimirkų. Pėžaičių, Tilvikų, Slengų, Šalpėnų, Vėžaičių,
Veiviržėnų filialuose vyko popietės, rytmetėliai, kurių metu mažieji skaitytojai pačius gražiausius
piešinukus, eiles, darbelius, savo kūrybines veikas skyrė MAMAI.
Rajono bibliotekos siekia užsiauginti skaitytojus. 2013 metais, kaip
ir kiekvienais metais filialai organizavo eskursijas po biblioteką.
Stengiamasi

kuo anksčiau rūpintis

vaikų skaitymu,

padėti

susigaudyti knygelių gausoje, pratinti prie skaitomo teksto, ugdyti
knygų skaitymo įprotį, ugdyti vaikų saviraišką ir kūrybines galias.
Dauparų filialas paruošiamosios klasės mokiniams suorganizavo
ekskursija į biblioteką „Pirmoji pažintis su biblioteka“. Nors didžioji dalis jų jau lankėsi bibliotekoje ir
iki tol, bet visiems buvo įdomu sužinoti, kokios knygelės yra skiriamos mažiausiems, kaip išdėliotos
knygos bibliotekoje, kaip elgtis bibliotekoje, kaip išsirinkti įdomią knygą, kaip ją tausoti ir saugoti. Jie
susipažino su naujausiomis knygelėmis , klausėsi garsiai skaitomų knygelių ištraukų. Aglonėnų, Dovilų,
Girininkų, Jakų, Kvietinių, Plikių, Slengių ir kt. bibliotekos tradiciškai organizuoja renginius-eskursijas
po biblioteką, kur kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai. Lapių
filialas organizavo teatralizuota eskursiją „Ten, kur gyvena knygutės“. Jos metu vaikai susipažino su
biblioteka, knygomis bei susitiko su pasakų bobute. Vaikai klausėsi bobutės išraiškingai skaitomos
pasakos „Mikė melagėlis“, spėjo mįsles, žaidė nuotaikingą žaidimą su prizais. Bibliotekos darbuotoja
įteikė vaikams dovanėles - knygos skirtukus.
Tilvikų filialas organizavo savo skaitytojams popietę vaikams ,,Burbulų šventė“, skirta
Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Patys gamino įrankius burbulams pūsti, patys virė ir burbulų skystį.
Kiekvienas vaikas stengėsi išpūsti kuo didesnį burbulą.
Klaipėdos rajono filialai 2013 metų Valstybinių švenčių paminėjimus organizavo kitaip –
netradiciškai. Renginio metu buvo pristatoma Valstybinių švenčių istoriniai aspektai, parengtos
vaizdinės parodos. Aglonėnų filialas organizavo „Rankų lenkimo varžybas“, skirta Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai. Juk augantis šalies pilietis turi būti stiprus. Vėžaičių filialas
Valstybinės Mindaugo karūnavimo dienos proga parengė „Margaraštis takas“, tautinių juostų parodą,
Judrėnų filiale vyko linksma sueiga Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti „Švęskim kitaip“.
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2013 metų lapkričio mėnesį rajono bibliotekos organizavo renginius šešioliktajai Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei, kuri skatina puoselėti skaitymą balsu, šiaurietiško pasakojimo tradicijas ir literatūrą. Visą
savaitę buvo organizuojami skaitymai balsu, parodos, žaidimai ir kt. renginiai Žadeikių, Veiviržėnų,
Pėžaičių, Lapių, Kretingalės, Judrėnų, Jakų ir kituose filialuose. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė yra
Šiaurės šalių asociacijų "Norden" federacijos kuruojamas projektas, kuriuo siekiama skatinti skaitymą,
domėjimąsi Šiaurės šalių literatūrą ir propaguoti švietimo idealus Šiaurės bei Baltijos šalyse
ir kaimyniniuose regionuose. „Kai į mūsų šalis ateina pats tamsiausias metų laikas, mes uždegame
žvakes ir skaitome knygą“. Tai pagrindinė Šiaurės šalių bibliotekų savaitės mintis.
2013 metais rajono bibliotekos dalyvavo projekte „Augu skaitydamas“. Šis projektas
įgyvendinamas įmonių grupės „Alma litera“iniciatyva, kuria siekiama įgyvendinti viziją „Lietuva –
daugiausiai skaitanti šalis Europoje“. Visą vasarą vaikai ir tėveliai buvo kviečiami skaityti knygas ir
rašyti jų pavadinimus ant knygų medžio lapelių ir taip prisidėti prie Lietuvos, kaip daugiausiai
skaitančios šalies Europoje kūrimo. Į šią akciją įsijungė visos rajono bibliotekos. Pritrūkus knygų
medžių ir lapelių, vaikai savo iniciatyva piešė knygų medžius ir lapus, ir taip augino skaitymo medį.
Geriausius ir daugiausiai perskaičiusius knygų, vaikus bibliotekų darbuotojai apdovanojo atminimo
dovanomis, padėkos raštais. Užauginti knygų skaitymo medžiai eksponuojami informaciniuose
bibliotekų stenduose.
2013 metais jau trečią kartą surengta Lietuvos Respublikos
Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų
kalėdos“.

Rajono

bibliotekoms

knygas

dovanojo

įstaigos,

organizacijos, bendruomenės, verslo atstovai, pavieniai žmonės. Ta
proga Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji Jono Lankučio
biblioteka ir filialai organizavo įvairius renginius: popietes,
viktorinas, garsinius skaitymus, piešinių konkursus, knygų lentynas, parodas ir kt. Popietes organizavo:
Dauparų filialas „Knyga kviečia į Kalėdų šventę“, Endriejavo filialas „Knyga mus šildo ir ramina“, Jakų
filialas „Knygos kalba ir pasakoja“, Pėžaičiai „Uždekime Kalėdų žvakelę“, garsinius skaitymus
Agluonėnų filialas „Atrieda knygų Kalėdų traukinukas“, Lapių, Judrėnų filialai „Eželio Kalėdos“, knygų
lentynos Girininkų ir Kalotės filialas „Pasidalink knyga!“, piešinių konkursai vyko Žadeikių,
Veiviržėnų, Girkalių filialuose. Knyga išlieka didele vertybe. Ji mus moko, sutelkia, įkvepia dalintis
gerumu, rūpintis savo aptarnaujamo mikrorajono bendruomenės narių kultūrine ir dvasine gerove,
puoselėti gimtąją kalbą ir mokyti mylėti Lietuvą.
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5.5. Mokamos paslaugos
2013 m. Klaipėdos rajono J. Lankučio viešojoje bibliotekoje mokamos paslaugos buvo
teikiamos vadovaujantis patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl Klaipėdos
rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.
2013 m. mokamos paslaugos teikiamos:
Elektroninio vartotojo pažymėjimo išdavimas ir jo pakeitimas pametus ar sugadinus;
Lokalaus vartojo pažymėjimo išdavimas;
Dokumentų kopijavimas;
Dokumentų spausdinimas;
Dokumentų nuskaitymas;
Dokumentų įrišimas;
Informacijos įrašymas į elektronines laikmenas;
Dokumentų laminavimas;
Dokumentų išsiuntimas ir priėmimas faksu;
Leidybinės produkcijos maketavimas;
Bibliotekos patalpų nuoma;
Prieiga prie duomenų bazių.
Per metus rajono bibliotekų vartotojams padarytos 165115 leidinių fragmentų kopijos:
viešojoje bibliotekoje padaryta 160462 fragmentų kopijų, Priekulės miesto filiale – 1760 kaimo
filialuose – 2893. Už mokamas paslaugas rajono bibliotekose per 2013 m. surinkta 18,2 tūkst. Lt.
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje surinkta 17,1 tūkst. Lt., Priekulės miesto filiale surinkta 0,4 tūkst.
Lt. Kaimo filialuose surinkta 0,7 tūkst. Lt.
5.6. Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
Šių laikų bibliotekos nebėra tik tradicinė erdvė, kurioje išduodami įvairūs spaudiniai.
Bibliotekos modernėja, plečia savo paslaugų bei funkcijų spektrą. Ne išimtis ir Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka, aktyviai viešinimu užsiimanti ne tik jau įprastomis
priemonėmis, bet ir virtualioje erdvėje. 2013-aisiai metais rajoninėje ir nacionalinėje spaudoje buvo
publikuoti 50 straipsnių, susijusių su biblioteka bei jos veikla. 33 iš jų buvo Klaipėdos rajono laikraštyje
„Bangą“, „Gargždų krašte“ – 10, „Vakarų eksprese“ – 1, „Vakarų Lietuvoje“ – 2, žurnale „Tarp knygų“
– 4. Straipsniai taip pat buvo talpinami įvairiuose internetiniuose portaluose. Bibliotekos svetainėje
www.gargzdaivb.lt publikuotas 21 straipsnis, Facebook paskyroje www.facebook.com/J.LankucioVB 59 publikacijos, portale www.mano-gargzdai.lt – 11, www.gargzdietis.lt – 18.
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Biblioteka aktyviai bendrauja su kolegomis iš kitų miestų, dalijasi patirtimi. 2013-aisiais
metais Jono Lankučio bibliotekoje svečiavosi kolegos iš Panevėžio miesto bibliotekos, taip pat
bibliotekoje lankėsi Kaliningrado apskrities mokslinės bibliotekos direktorė Nina Rūzova ir
Kaliningrado bibliotekų asociacijos vykdomoji direktorė Jana Skurikhina. Šio susitikimo iniciatorius Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas. Būdamas Viešųjų bibliotekų
asociacijos tarybos nariu, direktorius siekia skatinti bendradarbiavimą ne tik su kitomis Lietuvos
bibliotekomis, bet ir užmegzti glaudžius partnerystės santykius su artimiausiais kaimynais.
Biblioteka palaiko glaudžius partnerystės ryšius su Klaipėdos rajono ir Gargždų miesto
organizacijomis: Gargždų kultūros centru ir jo filialai, Gargždų muzikos mokykla, Gargždų vaikų ir
jaunimo laisvalaikio centru, Gargždų miesto bendruomene, Gargždų socialinių paslaugų centru, Vaikų
dienos centru „Pastogė“, Gargždų krašto muziejumi, Klaipėdos rajono seniūnijomis, Klaipėdos rajono
laikraščiu „Banga“ – nuolatiniu partneriumi bei pagalbininku organizuojant šventes bei rengiant
projektus.
Taip pat biblioteką palaiko ir remia vietos verslininkai, organizacijos. Bibliotekininkų
bendruomenė džiaugiasi Gargžduose sėkmingai dirbančia spaustuve PRINT-IT. Vien praėjusiais metais
skaitytojams dovanojo 646 egzempliorius knygų už 6895 litų. „Knygų Kalėdos“ akcijos metu PRINT-IT
administracija bibliotekai skyrė du tūkstančius litų, už kuriuos buvo nupirkta 116 vnt. vaikiškų knygų.
Biblioteką rėmė S. Jokužio spaustuvė, UAB „Edvonis“, knygų dovanojo akademiko Jono
Lankučio žmona Janina ir dukra Margarita Lankutytė – Dautartienė. Viešosios bibliotekos bei filialų
renginius remia Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros ir švietimo skyrius, rajono seniūnijos, baras
„Bastilija“.

6. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA

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

LIBIS įdiegta 2003 metais birželio 1d.

Elektroniniame kataloge atsispindi naujai gauti visos sistemos bibliotekų spaudiniai (nuo 2003 m. II
pusmečio), suvesti (rekataloguoti) viešosios bibliotekos skaityklos, muziejaus, abonemento bei Vaikų
literatūros skyriaus spaudiniai. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje 2013 m. pabaigoje, elektroniniame
kataloge iš viso buvo 124753 įrašai, o per metus parengti 10005 įrašai. Nacionalinei bibliografijos
duomenų bazei rengiami bibliografiniai įrašai iš rajoninio laikraščio „Banga“. 2013 m. sukurti 2787
įrašai.
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje yra centrinis abėcėlinis katalogas, atspindintis
viešosios bibliotekos ir jos filialų fondus. Kaimų filialų bibliotekose ir Priekulės miesto filiale taip pat
55

2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

yra abėcėliniai katalogai. Fondų komplektavimo ir tvarkymo skyrius bibliotekiškai apipavidalino virš 8
tūkst. kataloginių kortelių. 2013 metais visuose kaimo filialuose įdiegta LIBIS programinė įranga. LIBIS
SPA (skaitytojų aptarnavimo posistemis).
6.2. Informacinis fondas, bibliografinis, informacinis vartotojų aptarnavimas
Viešosios bibliotekos misija - saugoti informaciją ir suteikti galimybę ja pasinaudoti.
Greita informacinių technologijų plėtra skatina naujų paslaugų galimybes. Skaityklos fonde
komplektuojami įvairių mokslo šakų leidiniai. Praėjusiais metais skaityklos fondas pasipildė 172 egz.
knygomis, nurašyta 649 egz. informacinio fondo dokumentų. 2014 m. pradžiai fonde 9769 egz.
dokumentų. Kaip ir anksčiau, fondas pildomas leidiniais, kurie reikalingi studijuojantiems. Praėjusiais
metais ieškojome ankstesnių metų leidimo leidinių, kurių neturėjome savo fonde, bet kurie buvo labai
reikalingi studijuojantiems. Čia kaupiami žodynai, žinynai, enciklopedijos, kiti informaciniai leidiniai.
Trūksta leidinių socialinio darbo, turizmo klausimais. Stengiamasi tenkinti vartotojų poreikius, ugdyti jų
informacinius įgūdžius. 2013 metais Nacionalinės bibliotekų savaitės metu „Kranto“ pagrindinės
mokyklos dešimtokams surengta pažintinė ekskursija po biblioteką. Moksleiviai supažindinti kaip
naudotis elektroniniais katalogais, kaip išsirinkti knygų, kaip naudotis bibliotekoje esančiu informaciniu
fondu ir kitomis teikiamomis paslaugomis.
Interneto skaitykloje yra 5 ir 5 kompiuterizuotos darbo vietos su prieiga prie interneto
periodikos skaitykloje. Bibliotekoje kasmet vis didesnio populiarumo sulaukia elektroninės paslaugos:
paieška internete, paieška duomenų bazėse, informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas,
kopijavimas, skenavimas, spausdinimas spausdintuvais, mokymai ieškantiems informacijos internete ir
duomenų bazėse. Vartotojams teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos. 2013 m. vartotojams
suteiktos 52 individualios konsultacijos įvairiomis temomis. Kompiuteriai naudojami raštvedybos
darbams. Pageidaujant informacija įrašoma į skaitmenines laikmenas, kopijuojama, skenuojama.
Atrankinė informacija teikiama 3 vartotojams – Gargždų muzikos mokyklai, Gargždų kultūros centrui
bei Gargždų ligoninei. 2013 m. skaitykloje atsakyta į 567 užklausas. Elektroninėmis priemonėmis
gautos 8 užklausos Jono Lankučio bibliotekoje, 8 Priekulės miesto filiale, 143 – kaimo filialuose.
Atsakyta užklausų: faktografinių -17, tikslinamųjų – 1, adresinių – 110, teminių – 438. Dominuoja
teminės užklausos. Paieška buvo vykdoma LIBIS elektroniniame kataloge, NBDB (Nacionalinės
bibliografijos duomenų bankas), INFOLEX. Praktika (teisės aktų paieška), EBSCO Publishing (anglų
kalba), Oxford Referenxce Online – Premium (anglų kalba), Oxford Art Online (anglų kalba), Oxford
Music Online (anglų kalba) duomenų bazėse. Užklausoms atsakyti 2013 m. panaudota 5706 egz.
leidinių. Aktualiausios temos – vadyba, ekonomika, teisė, turizmas.
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Informacinės užklausos:
Informacinės
užklausos

RVB

SVB

3405

866

PMF
83

KFB
2456

Norint plačiau supažindinti vartotojus su informaciniais leidiniais, rengiamos parodos.
Praeitais metais jų paruošta Jono Lankučio bibliotekoje -12, Priekulės miesto bibliotekoje- 4, kaimo
bibliotekose -16. Tai „Tautosaka – mūsų lobynas“ (etnokultūrai), „Drausta, vežta, slėpta, ir slapta
skaityta“, „Kalbėkim protėvių kalba“, „Tėvo vaidmuo ir atsakomybė“, „Ką mena senosios fotografijos“,
ir kt.
Teikiama atrankinė informacija – kultūros, medicinos bei muzikos mokyklos
darbuotojams. Skelbimų lentoje rajono vartotojai informuojami apie naujai gautą grožinę ir šakinę
literatūrą. Bibliotekininkai nuolat vartotojams teikia konsultacijas įvairiausiais informaciniais
klausimais. Paruošiamas „Įžymių datų ir jubiliejų kalendorius“ ir „Klaipėdos rajono įžymių datų
kalendorius“ ateinantiems metams, kuriuo gali naudotis ne tik darbuotojai, bet ir vartotojai.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu buvo miesto vidurinių mokyklų dvyliktokams
suorganizuotos ekskursijos – pamokos bibliotekoje. Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų bei
rajono mokyklų bibliotekininkams suorganizuotas seminaras „Paauglių aptarnavimo bibliotekoje
ypatumai“.
Viešosios bibliotekos ir kaimo filialų informacinių leidinių fonduose kaupiama universali
ir įvairių mokslo sričių literatūra: enciklopedijos, žodynai, žinynai, oficialieji dokumentai, teisės aktai ir
kt. Kas metai didėja gyventojų poreikis informaciniams leidiniams. Lėšų stygius neleidžia sukurti
tinkamos informacinės bazės, kuri užtikrintų tinkamą informacinių poreikių veiklą. Informacinės
literatūros ypač trūksta kaimo filialuose. Siekiant patenkinti rajono skaitytojų poreikius, informacijos
ieškoma elektroniniuose ištekliuose.
6.3. Kraštotyros veikla
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono lankučio viešosios bibliotekos kraštotyros darbo
kryptys 2013 metais buvo: kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida, gimtojo krašto pažinimas, jo
tradicijų populiarinimas, kraštiečių jubiliejų paminėjimas, kraštotyros fondo ir kraštotyros darbų
pildymas. Bibliotekose buvo komplektuojamos kraštiečių, vietinių poetų, rašytojų knygos, knygos su
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autografais, viskas, kas susiję su rajonu, įžymiomis rajono vietomis. Buvo kaupiami ir smulkieji
spaudiniai (lankstinukai, bukletai, reprodukuoti dokumentai, kopijos, fotografijos).
2013 metais SVB kraštotyros fondas pasipildė 21 egz. kraštotyrinių leidinių. Šiuo metu
kraštotyros fonde yra 529 egz. knygų ir kitų dokumentų, įtrauktų į bibliotekos fondo bendrosios
apskaitos knygą. Čia galima rasti medžiagos apie Gargždus, Klaipėdos rajoną, istoriją, įžymius
kraštiečius, jų darbus. 2013 metais kraštotyros fondas papildytas šiais vertingais leidiniais : „Mažosios
Lietuvos žemė“, „Nuo Meškalaukio piemens iki akademiko“, „Vilniaus žemaičių kultūros draugijos
dvidešimtmetis“, „Lietuvos muziejų rinkiniai“, XX amžiaus Lietuvos fotografijos antologija“ ir kt.
Didelio susidomėjimo susilaukė mūsų kraštiečio Roberto Petrausko istorinė knyga „Lemtingi
sprendimai“ (Antrasis pasaulinis karas Europoje). Reikšmingi ir vietos kūrėjų leidiniai gauti praėjusiais
metais : Tai Editos Barauskienės „Karūna žalčių karaliui“ bei Klaipėdos rajono savivaldybės išleisti
spaudiniai : fotoalbumas „Gargždai“, ir rinkinys „Lietuvininkų (klaipėdiškių) portretai“.
2013 m. kraštotyros darbų pildymas:
rinkta medžiaga, pildyti aplankai apie Gargždų miesto garbės piliečius, rajono tautodailininkus,
kūrėjų klubo „Potekstė“ narius ir jų kūrybą, „Biblioteka spaudoje“, „Aldonos Vareikienės
straipsniai“ ir kt.;
rinkta medžiaga ir sudarytas sąrašas „2013 metais Gargžduose surengti renginiai“;
surinkta medžiaga ir sudaryti aplankalai: „Kraštiečiai“, „Gargždams 760“, „Dariaus ir Girėno
skrydžio per Atlantą 80 – osioms metinėms“;
Sudaryta medžiaga apie buvusį skaitytojų klubą „Gabija“, surengtas prisiminimų vakaras;
parengtas 2014 m. Klaipėdos rajono įžymių žmonių bei atmintinų datų kalendorius.

Klaipėdos rajono viešosios J. Lankučio bibliotekos ir filialų rašytinio paveldo kaupimas,
saugojimas ir sklaida vienas iš svarbiausių darbo veiklos barų. 2013 m. Agluonėnų, Dovilų, Endriejavo,
Judrėnų, Girininkų, Plikių, Šalpėnų ir kt. filialų bibliotekos rinko senas savo aptarnaujamo mikrorajono
nuotraukas, darė aprašus apie žymias vietas, žymius žmones. 2013 metais tradiciškai Agluonėnų
biblioteka organizavo Etnografinių kapinaičių tvarkymą.
Kalotės biblioteka kaupia spausdintinę, rašytinę medžiagą apie unikalų Kalotės
gyvenvietės ir mikrorajono gyvenimą ir jo žmones, buvusias ano meto tradicijas ir papročius. Šiais
metais šis filialas suorganizavo unikalų, teatralizuotą renginį, garsinius skaitymus pagal L. Dovydėno
„Knygnešio lazda“, skirtą Knygnešio dienai paminėti.
Šalpėnų filialo bibliotekininkė J. M. Tamkienė organizavo netradicinėje aplinkoje poezijos
skaitymus Klaipėdos rajone, Veiviržėnų seniūnijoje, Kurmių kaime, gimusio ir augusio a. a. rašytojo
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Antano Ramono gimtinėje prie atidengto memorialinio akmens. Dovilų filialas tęsė kraštotyros darbų
papildymą. Papildytas aplankas „Dovilai spaudos puslapiuose“ (1998 – 2012 m.), kur surinkta vietinės,
respublikinės spaudos bei knygų straipsniai apie Dovilų seniūniją. Priekulės miesto filialas tęsė parodų
ekspoziciją „Spaudos žodis Priekulėje“, tai šešių parodų ciklas apie spaustuves, asmenybes, žymius
leidinius. Lapių filialo bibliotekoje paminėtas to krašto literatūros kūrėjas - Butkų Juzė.
2013 metai – Tarmių metai. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio biblioteka ir kaimo
filialai didelį dėmesį skyrė renginių, projektų, parodų organizavimui, kad paminėtų tarmių reikšmę,
svarbą, autentiškumą. Visai smagiai su Plikių bibliotekos renginio dalyviais pavyko bendrauti viešniai iš
Šilutės krašto – Šilutės muziejaus etnografei Indrei Skablauskaitei. Ji žaismingai supažindino su
lietuvininkų tarme tuos, kurie jos nežinojo ir mielai pasitikrino savo surinktas tiesas priimdama
pastebėjimus iš gyvų čia pat tarmiškai prakalbusių šišioniškių. Su malonumu buvo sutikta ištrauka iš
filmo ,, VĖLIJU JUMS GERĄ GILIUKĮ , DIDELĮ STUKĮ ‘‘ ( Linkiu Jums laimės didelį gabalą ).
Panašių susitikimų vyko ir kituose rajono bibliotekose. Tarmių vakarai, popietės, parokavimai vyko
visuose rajono bibliotekose.
2013 metais Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka ir kaimo filialų
bibliotekos tęsė pradėtus kraštotyros darbus: rinko medžiagą apie kaimus, žymius kaimo gyventojus,
pildė bendruomenės metraščius, bibliotekos istorijas, kraštotyros kartotekas, užrašė kraštiečių
atsiminimus, papildė kraštotyros aplankalus fotografijomis, prisiminimų aprašais ir kt.

59

2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

7. METODINĖ VEIKLA
Metodinė veikla: kryptys ir uždaviniai
Metodinio darbo esmę sudaro bibliotekoms teikiama profesinė pagalba, padedant diegti
efektyvesnius darbo metodus, rūpinamasi bibliotekininkų dalykinio lygio ir meistriškumo kėlimu.
Vienas iš pagrindinių uždavinių – rūpintis kaimo bibliotekų veiklos organizavimu ir tobulinimu, veiklos
planų ir ataskaitų rengimas. 2013 metais Metodinio skyriaus darbo kryptys buvo:
pranešimų rengimas ir pristatymas, bibliotekos darbuotojų seminarų, metodinių
pasitarimų metu;
išvažiuojamieji metodiniai patikrinimai kaimo filialuose;
naujai priimtų darbuotojų mokymai, konsultacijos;
informacinės medžiagos kaupimas apie Klaipėdos rajono bibliotekų veiklą;
pasiūlymų ir konsultacijų teikimas darbuotojams bibliotekinėje veikloje;
įvairių renginių, parodų iniciavimas;
dalyvavimas bibliotekų organizuojamuose renginiuose bei projektuose;
filialų darbuotojų konsultavimas projektų ir programų ruošime;
metinės darbo apskaitos žiniaraščių pildymas kaimo bibliotekų darbuotojams;
metinės rajono bibliotekų veiklos žodinės ir statistinės ataskaitos rengimas;
metinės veiklos programos rengimas;
aktualijų rengimas iš bibliotekinės veiklos, profesinės literatūros;
meninis, estetinis ir kultūrinis bibliotekų įvaizdžio kūrimas.
Projektų įgyvendinimas, metodinės rekomendacijos:
2013 metais įvyko 8 metodiniai pasitarimai. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio
viešosios bibliotekos Metodinis skyrius rajono bibliotekininkams parengė ir pristatė seminarų,
metodinių pasitarimų pranešimus:
2013 m. vasario mėn. parengtas pranešimas „Statistinių ataskaitų duomenys“;
2013 m. kovo mėn. parengtos trumpos nuorodos „Atvirų fondų problemos: apsauga, išdėstymas
ir apipavidalinimas.
2013 m. balandžio mėn. parengtos nuorodos visiems filialams apie „Spaudinių nurašymo
priežasčių grupavimas“
2013 m. gegužės mėn. organizuotas seminaras Dovilų etnokultūros centre „Tarmės šioj ir anoj
gadynėj“;
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2013 m. rugsėjo mėn. parengtas ir pristatytas pranešimas „2012 – 2013 m. rugsėjo mėn.
statistinių duomenų palyginimas“.
Pasinaudojus LNB bibliotekininkystės centro metodine medžiaga „Šiandien aktualu“,
parengta ir paruošta informacinė medžiaga:
„Periodinių leidinių įtraukimas į apskaitą“, „Šiandien aktualu“ 2012 m. I pusm.;
„Paaugliams rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašai“, „Šiandien aktualu“ 2012 m. I pusm.;
„Bibliotekos veiklos apskaita: fondas, vartotojai, dokumentų išduotis“.
Metodinis skyrius inicijavo naujos gaunamos literatūros pristatymus, iniciavo filialų
bibliotekų fondų apipavidalinimą naujais užrašais. Teikė metodinę pagalbą eksponuojamų informacinių,
vaizdinių, stendinių parodų organizavimui ir eksponavimui. Pasikeitus darbuotojams Dovilų, Kvietinių,
Vėžaičių filialuose, darbuotojams suteikta metodinė pagalba ir parengtos metodinės darbo nuorodos.
Atlikta ir pateikta statistinė ir tekstinė ataskaita už 2013 metus elektronine ir rašytine forma
M. Mažvydo nacionalinės bibliotekos Bibliotekų vadybos skyriui ir I. Simonaitytės apskrities viešosios
bibliotekos Bibliotekų ir kultūros vadybos skyriui. Parengta 2014 metų rajono bibliotekų veiklos
programa. 2013 m. gegužės mėnesį įgyvendintas projektas „„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“(seminaras
kultūros ir bibliotekos darbuotojams) finansuojamas iš Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 20122014 metų programos
Praktinės pagalbos teikimas
Per metus aplankyti Vėžaičių, Tilvikų, Priekulės, Jakų, Kvietinių, Veiviržėnų, Girininkų,
Endriejavo filialai. Tikrinta bibliotekinio darbo apskaita, teikta metodinė pagalba fondų, katalogų ir
kartotekų tvarkymui. 2013 metais teikta metodinė pagalba fondų tvarkymui pagal UDK Kvietinių ir
Dovilų ir Vėžaičių filialų bibliotekose. Dalyvavau bibliotekų fondų patikrinimuose. Konsultuoti kaimų
filialų darbuotojai, rašantys, teikiantys ir įgyvendinantys projektus.
Kaimų filialų bibliotekos neprenumeruoja profesinio žurnalo „Tarp knygų“, todėl
Metodinis skyrius bibliotekų darbuotojams parengė elektronines straipsnių apžvalgas.
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8. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PROJEKTŲ RENGIMAS
2013 metais buvo finansuoti ir įgyvendinti keturi projektai, kuriems panaudota 7300 Lt.
„Esame piliečiai! Vakar, šiandien ir rytoj“, skirtas Europos dienai, finansuojamas Europos
atstovybės.
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“ seminaras, skirtas rajono bibliotekų, mokyklų bibliotekų, kultūros
centrų darbuotojams. Finansuotas Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2012-2014 metų programos,
vykdė Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka Metodinio skyriaus vedėja Laima
Damulienė.
„Mano tarmė pati gražiausia“ pasakorių vakaras, skirtas Dauparų-Kvietinių seniūnijos
gyventojams bei plačiajai rajono bendruomenei besidominčiai tarmėmis. Finansuotas Klaipėdos rajono
etninės kultūros plėtros 2012-2014 metų programos, vykdė Dauparų filialo bibliotekininkė Ilona
Vaitkutė
„Tarmė – spalvinga versmė“ rajoninis tarmiškų skaitymų šventė – konkursas, skirtas plačiajai
Klaipėdos rajono visuomenei ir visiems besidomintiems lietuvių tarmėmis. Finansuotas Klaipėdos
rajono etninės kultūros plėtros 2012-2014 metų programos, vykdė Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešoji biblioteka direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė.
„Kalendorinės šventės – gyvosios kultūros dalis“ edukaciniai užsiėmimai, skirta Endriejavo
seniūnijos gyventojams ir visiems besidomintiems švenčių papročiais, tradicijomis, organizavimo
svarba. Finansuotas Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2012-2014 metų programos, vykdė
Žadeikių filialo bibliotekininkė Vida Paleckienė.
J. Lankučio viešosios bibliotekos vaikų skyrius bendradarbiaudamas su VĮ „Meno menė“
įgyvendino

Kultūros ministerijos Skaitymo skatinimo projektą „Per kūrybą – į Šiuolaikinę

literatūrą“.
VIPT asociacija 2012 spalio – 2013 vasario mėnesiais įsijungė rajono bibliotekos į projektą
„Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius , Vėžaičių, Endriejavo, Veiviržėnų filialai
kvietė mokytis trijuose neformalaus ugdymo programose: skaitmeninė fotografija su planetiniais
kompiuteriais, kompiuterinė grafika, internetinių svetainių kūrimas. Plikių filialas vykdė teatrinės
raiškos studijas, kur dalyvavo 14 vaikų. Penkis mėnesius vaikai teatrinio ugdymo priemonėmis mokėsi
išreikšti save, bendrauti ir bendradarbiauti, susipažino su teatrine abėcėle, mokėsi kurti, improvizuoti.
Galutinis užsiėmimų rezultatas – spektaklis pagal Juditos Vaičiūnaitės pjesę „Dingusios natos“, buvo
parodytas Plikių bendruomenei.
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9. PERSONALAS
Darbuotojų
skaičius

Etatų skaičius

Profesionalūs
Visą darbo
bibliotekininkai laiką

Ne visą darbo
laiką

RVB

55

54

42

41

14

SVB

26

26

18

17

1

PMF

3

3

2

3

-

KFB

26

25

22

15

11

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose dirba
55 darbuotojai, iš viso 54 etatai. Iš jų rajone bibliotekininkų etatų yra 42,5 ir dirba 42 bibliotekininkai.
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje bibliotekininkų etatų 18 ir dirba 18 bibliotekos darbuotojų, Priekulės
miesto filiale bibliotekininkų etatų 2, darbuotojų 2. Kaimo filialuose 22,5 etato ir dirba 22
bibliotekininkai, iš jų 8 bibliotekininkų dirbo ne pilną darbo dieną. 2013 metais laikinai nėra darbuotojų
Venckų ir Dituvos filialuose, dėl nesamų tinkamų patalpų.
9.1. Kvalifikacijos kėlimas
2013 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos 12 ir filialų 22
specialistai kėlė kvalifikaciją, mokymuose bibliotekos darbuotojai dalyvavo 708 akademines valandas.
2013 m. mokėsi 22 filialų bibliotekininkės, 292 akademinių valandų. Naujai priimtos specialistės:
Dovilų, Vėžaičių, Veiviržėnų filialų, dalyvavo seminare-studijuose „Bibliotekininkystės pagrindai”, kur
buvo supažindintos su pagrindinėmis bibliotekų veiklos kryptimis, uždaviniais, tikslais, bibliotekų
veiklos metodais, darbu su bibliotekos vartotojais, fondo apskaita ir kt. Filialų bibliotekų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas pateikiamas lentelėje.

Eil.
Nr. Filialas
1.
Priekulės m.

Mokymai
Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

Akademinių valandų
skaičius
6
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2.

Agluonėnai

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

3.

Daukšaičiai

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

4.

Dauparai

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

5.
6.

Dituva
Dovilai

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

VU ir LNB „Bibliotekininkystės
pagrindai

40

7.

Dreverna

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

8.

Endriejavas

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

9.

Girininkai

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

10.

Girkaliai

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

11.

Judrėnai

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

12.

Jakai

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

13.

Kvietiniai

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

14.

Kalotė

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

15.

Kretingalė

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6
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Jaunimo reikalų departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos „Jauno žmogaus
amžiaus tarpsnio (adolesencijos)
supratimas, siekiant stiprinti
socialines kompetencijas“

32

Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės viešoji biblioteka
„Edukacinių projektų, skirtų
visuomenei, rengimas ir
vartotojų poreikių analizė“

8

16.

Lapiai

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

17.

Plikiai

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

18.

Pėžaičiai

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

19.

Slengiai

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

20.

Šalpėnai

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

21.

Tilvikai

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

22.

Vėžaičiai

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

VU ir LNB „Bibliotekininkystės
pagrindai

40

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

VU ir LNB „Bibliotekininkystės
pagrindai

40

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

23.

24.
25.

Veiviržėnai

Venckai
Žadeikiai
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Dvylika SVB specialistų per 2013 m. iš viso mokėsi 416 akademinių valandų. Jų
kvalifikacijos kėlimas pateikiamas sekančioje lentelėje:
Eil.
Nr.
1.

Darbuotojas
Juozas Gutauskas

Mokymai
Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“
LNB

Akademinių valandų
skaičius
6
18

„Elgesys konfliktinėje
situacijoje, situacijos valdymas“
2.

Diana Ciparienė

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“
LNB „Kokybės vadyba ir darbo
teisė“

6

Lietuvos kultūros darbuotojų
profesinė sąjunga „Darbo teisės
pagrindai“

16

8

3.

Rima Raukaitė

Lietuvos kultūros darbuotojų
profesinė sąjunga „Darbo teisės
pagrindai“

16

4.

Marytė Jacikienė

6

5.

Marijona Ilginienė

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“
Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės viešoji biblioteka
„Oxford duomenų bazė“
Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“
Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės viešoji biblioteka
„Darbo su LIBIS programa
įgūdžių tobulinimas bei naujovių
pristatymas“

6

Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės viešoji biblioteka
„Rankraščių tvarkymas“

8

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

6.

7.

Nijolė Prižgintienė

Nijolė Rimavičienė

8

8

6
Dovilų etninės kultūros centras
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„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

8.

Lina Laurinavičiūtė

9.

Albina Žvirblytė

10.

Laima Damulienė

11.

Donata Liutikaitė

Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės viešoji biblioteka
„Rankraščių tvarkymas“

8

Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės viešoji biblioteka
„Darbo su LIBIS programa
įgūdžių tobulinimas bei naujovių
pristatymas“
Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės viešoji biblioteka
„Oxford duomenų bazė“

8

Jaunimo reikalų departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos „Savęs suvokimas
darbo su jaunimu kontekste“

32

Lietuvos jaunimo organizacijų
taryba „Įvadiniai mokymai“

40

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės viešoji biblioteka
„Edukacinių projektų, skirtų
visuomenei, rengimas ir
vartotojų poreikių analizė“

8

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“
Mokymo ir įgūdžių ugdymo
centras „Antidiskriminacijos,
tolerancijos ir pagarbos kitam“
mokymai

6

8

16

Jaunimo reikalų departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos „Savęs suvokimas
darbo su jaunimu kontekste“

32

Jaunimo reikalų departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos „Jauno žmogaus

32
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amžiaus tarpsnio (adolesencijos)
supratimas, siekiant stiprinti
socialines kompetencijas“

12.

Daiva Ringienė

Lietuvos jaunimo organizacijų
taryba „Įvadiniai mokymai“

40

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

Lietuvos kultūros darbuotojų
profesinė sąjunga „Darbo teisės
pagrindai“

16

Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės viešoji biblioteka
„Edukacinių projektų, skirtų
visuomenei, rengimas ir
vartotojų poreikių analizė“

8

Dovilų etninės kultūros centras
„Tarmės šioj ir anoj gadynėj“

6

Apskričių viešųjų bibliotekų
asociacija „Bibliotekos
jaunimui“

28

Rugpjūčio mėnesį Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir
Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos bibliotekininkai vyko į kvalifikacinę-pažintinę
kelionę. Bibliotekų specialistai aplankė Nacionalinį
muziejų

Lietuvos

valdovų

rūmus,

Didžiosios
kurie

Kunigaikštystės

nustebino

autentiškai

atkurtomis istorinėmis reprezentacinių interjerų bei
lobyno ekspozicijomis. Bibliotekininkai apsilankė
Vilniaus Universiteto bibliotekos ir Nacionalinio
atviros

prieigos

mokslinės

komunikacijos

ir

informacijos centre, nustebinęs savo modernumu ir
šiuolaikiškumu. Su kolegomis pasidaliję gerąja
patirtimi, aptarę bibliotekinio darbo specifiką bei naujoves, iškeliavo aplankyti Kernavės. Pirmojoje
Lietuvos sostinėje bibliotekų specialistai pasigrožėjo legendomis apipintais piliakalniais, neogotikine
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia bei unikaliais gamtos vaizdais: Kernavės kultūrinis
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rezervatas yra Unesco Pasaulio paveldo sąraše. Tą pačią dieną aplankyta Trakų savivaldybės viešoji
biblioteka, susipažinta su bibliotekos skyrių vykdoma veikla, diskutuota aktualiomis temomis: skaitymo
skatinimas, informacinės visuomenės ugdymas ir bibliotekų įvaizdžio formavimas.

9.2. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
VISO

Aukštasis
išsilavinimas

Aukštesnysis
išsilavinimas

Kitas išsilavinimas

RVB

42

22

19

1

SVB

18

12

6

-

PMF

2

2

-

-

KFB

22

8

13

1

Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose su aukštuoju išsilavinimu 2013 m. dirbo 22
darbuotojai (53%), su aukštesniuoju išsilavinimu dirbo 19 darbuotojai (45%), su kitu išsilavinimu – 1
darbuotojai (2%). Pasidžiaugtina, kad kaimo filialuose didėja specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą.
9.3. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2011 m.

2012 m.

2013 m.

RVB

236

206

230

SVB

166

155

172

PMF

348

350

347

KFB

286

236

267
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Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2011 m.

2012 m.

2013 m.

RVB

4292

3866

4804

SVB

2913

2943

3414

PMF

6079

6591

6532

KFB

5293

4408

5783

Vieno bibliotekininko dokumentų išduotis:
2011 m.

2012 m.

2013 m.

RVB

7021

5708

6646

SVB

4511

4194

4599

PMF

8869

8828

8755

KFB

8960

6709

8130

10. MATERIALINĖ BAZĖ

2012 metais Vėžaičių filialas- biblioteką įsikūrė renuvuotose buvusio Volmerio dvaro
pastate. 2013 metų liepos mėnesį Vėžaičių biblioteka ir Vėžaičių kultūros centras žmones pakvietė į
naujai rekonstruotas patalpas. Nenuostabu, kad atidarimo iškilmėse
persipynė modernumo ir istorinės dvasios motyvai. Renginyje
„Atkelkime

plačiai

vartus“

atvyko

ir

buvusios

ilgametės

bibliotekos darbuotojos Antanina Rudienė, Regina Žilienė.
Klebonas Kanauninkas J. Paulauskas pašventino atnaujintas
bibliotekos patalpas. Biblioteka vos talpino visus lankytojus.
Svečiai domėjosi paroda “Vėžaičių dvaro istorijos puslapiuose“.
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Klaipėdos

rajono

savivaldybės

J.

Lankučio

viešosios

bibliotekos

administracija

dalyvaudama įvairiuose projektuose, gautomis rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, toliau gerino
darbuotojų bei vartotojų poreikių tenkinimą.
2013 metais pradėta Drevernos kultūros namų pastato, kuriame yra ir biblioteka,
rekonstrukcija. Filialo fondas laikinai perkeltas į Drevernos pagrindinės mokyklos patalpas, bibliotekinis
aptarnavimas vyksta toliau.
Iš savivaldybės biudžeto skirtų 30000 Lt nupirkti 8 kompiuteriai bibliotekos darbuotojams,
darbo vietos gerinimui. Atnaujinta antivirusinė sistema, įsigyta moderni programinė įranga
fotografijoms ir vaizdo medžiagoms apdoroti. Iš nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos gauti
naujas serveris (už 20812 Lt) ir 7 kompiuteriai (už 16516,50 Lt).
Tačiau 2013 metais buvo ir kai nesklandumų. Slengių kaime įkūrus daugiafunkcinį centrą,
jo reikmėms paimtos čia sėkmingai gerose patalpose dirbusios bibliotekos patalpos. Bibliotekos filialas
perkeltas į avarinės būklės pastatą bei mažesnės kvadratūros patalpas Gindulių kaime, Liepos g. 15.
Sumažėjo bibliotekos naudojamas plotas ir Kvietinių kaime, Jaunimo g. 5. Čia turėtas 18 km² patalpas
pasiėmė šio kaimo bendruomenė. Savininkams, atsisakiusiems Venckų bibliotekai toliau nuomoti
patalpas – pastarosios veikla laikinai sustabdyta. Tikimasi 2014 metais šis filialas toliau tęs savo veiklą
suremontuotame buvusios pradinės mokyklos pastate. Dėl nesamų tinkamų patalpų, taip pat 2013 metais
nedirbo Dituvos filialas.
10.1. Patalpų plotas
2013 m. rajono bibliotekų patalpų plotai ir lentynų metrai kito. Slengių filialas persikėlė į
kitas patalpas, todėl bendras patalpų ir lentynų skaičius keitėsi. Kvietinių patalpų plotas koregavosi,
bendruomenei pasiėmus iš bibliotekos viena patalpą. Patalpų ploto sumažėjimui įtakos turėjo Dituvos ir
Venckų filialų tinkamų patalpų nebuvimas. Bendras patalpų plotas – 3076 m2, naudingas plotas
bibliotekos funkcijoms atlikti – 2328 m2. Viso fondo lentynų metrų skaičius – 6590 m. Atviro fondo
lentynų metrų skaičius – 5970 m.
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11. FINANSAVIMAS
Pajamos ir finansavimas (tūkst. Lt ):
Gauta lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje

1741.2(Tūkst.
Lt.)

Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos

1720.2

Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą)

2.8

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

18,2

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

1741,2 (Tūkst.
Lt.)

Darbo užmokesčiui

990.3

Komplektavimui (dokumentams įsigyti)

167.5

Automatizacijai: kompiuterinei programinei įrangai; jos
palaikymui ir kt.

29,0

Sklypams, pastatams, priestatams

0,0

Kitos išlaidos

554.4

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

167,5 (Tūkst.
Lt.)

Savivaldybės lėšos

35.4

Kultūros ministerijos

115

Parama

16.8

Kitos (vietoje pamestų, makulatūra ir kt.)

0.2
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IŠVADOS
Biblioteka šiandien yra svarbi ir lygiateisė partnerė valdžios institucijoms, verslininkams,
politikams, kuriuos kviečia į bendrus projektus, naudingus visuomenės ugdymui ir švietimui, ryšių
stiprinimui. Biblioteka tampa tikru bendruomenės traukos centru, kur gimsta originalios idėjos, vyksta
įdomios diskusijos, susitinka bendraminčiai, kur daug naujovių, naujų knygų, noro pasidalyti teksto
malonumais ar tiesiog pabūti tyloje ir vienumoje.
Sėkmės:
2013 metais rajono bibliotekose daug dėmesio skiriama kultūrinei veiklai, informacijos
technologijų plėtrai.
2013 metais J. Lankučio, Priekulės miestų bibliotekose ir 22 filialose vyko bibliotekų vartotojų
kompiuterinio raštingumo mokymai įvairaus amžiaus skaitytojams;
per 2013 m. didžioji dalis bibliotekos darbuotojų kėlė savo kvalifikaciją: dalyvavo mokymuose,
seminaruose, kursuose ir kituose profesiniuose renginiuose,išvykose;
2013 metais viešojoje bibliotekoje ir filialuose sėkmingai veikia LIBIS posistemė;
2013 m. sistemingai pildoma bibliotekos interneto svetainė www.gargzdaivb.lt, socialinio
tinklalapio Facebook paskyra www.facebook.com/J.LankučioVB, kuriose galima rasti daug naudingos
informacijos, skelbiamos bibliotekos naujienos;
viešosios bibliotekos vartotojai sėkmingai naudojosi elektronine knygų rezervavimo ir knygų
užsakymo nuotoline sistema. Jiems sudarytos sąlygos nemokamai naudotis prenumeruojamomis
elektroninėmis duomenų bazėmis – LITLEX, EBSCO, Oxford Referente Online, Oxford Art Online,
Oxford Music Online;
skatinant miesto ir kaimo filialų bibliotekų partnerystę ir bendradarbiavimą su bendruomenėmis,
organizacijomis, įvairiomis įstaigomis, bibliotekose buvo organizuojami įvairūs renginiai.
Sunkumai:
Siekiant užtikrinti aukštą interaktyvių paslaugų teikimo kokybę miestelių ir kaimo filialuose būtina
toliau diegti LIBIS;
nuolatinis knygų kainų didėjimas, suvaržymai naujų dokumentų įsigijimui iš kitų šaltinių;
bibliotekininkų užsienio kalbų nemokėjimas;
siekiant užtikrinti elektroninių paslaugų patikimumą, būtina atnaujinti kompiuterinę ir programinę
įrangą, operatyviai taisyti gendančią techniką. Technologijų atnaujinimas ir remontas reikalauja didelių
finansinių išlaidų;
nepakankamas finansavimas ūkinei ir techninei bazei gerinti;
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projektų rengimas užima daug laiko ir atitraukia nuo kasdieninio profesinio bibliotekininko darbo,
be to, ne visada būna sėkmingi: maža patirtis ir įdirbis tarptautinėje projektinėje veikloje.
Grėsmės:
Šakinės literatūros stoka kaimo bibliotekų filialuose;
didėjant informacinių technologijų plėtrai, ryškėja vaikų, jaunimo ir senjorų skaitomumo
problema;
kai kuriose kaimų filialų bibliotekose trūksta erdvės vystyti kokybišką bibliotekinę veiklą, steigti
kompiuterines skaityklas, atskiras zonas vaikų literatūrai.
Galimybės:
Plėsti LIBIS diegimą viešosios bibliotekos filialuose, rekataloguoti filialų fondus ir sukurti
vieningą apskaitą, mokyti vartotojus naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu;
skatinti bendruomenės narių tobulėjimą kultūriškai ir dvasiškai, suteikti jiems komfortą ir vidinį
pasitenkinimą, atliekant kultūrines ir rekreacines funkcijas bibliotekose;
gerinti bibliotekų materialinę bazę;
plėsti informacinių paslaugų spektrą viešosios bibliotekos kaimų filialuose, išlaikyti interneto
prieigos taškus kaimų bibliotekose;
sistemingai dirbti su skolininkais;
teikti kokybiškas paslaugas vartotojams, plėsti jų skaičių, populiarinant bibliotekų informacinius
resursus ir paslaugas;
dalyvauti įvairių projektų rengime ir įgyvendinime;
dalyvauti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose ir mokyti vartotojus kompiuterinio
raštingumo;
ieškoti naujų finansavimo šaltinių;
tirti ir analizuoti įvairių bendruomenės grupių skaitymo poreikius, pagal galimybes siekti įsigyti
naujų spaudinių, diegti naujas paslaugas.
Remiantis direktoriaus ruoštais raštais ir įsakymais, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir
kaimų filialų veiklos tekstinėmis ataskaitomis, metinę ataskaitą paruošė Metodinio skyriaus vedėja Laima Damulienė.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2013 metų tekstinė veiklos ataskaita aptarta ir patvirtinta 2014 metų balandžio 09 dienos
įvykusiame rajono bibliotekininkų metodiniame pasitarime.

Direktorius

Juozas Gutauskas
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