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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
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka 2016 metais tęsė
projekto „Biblioteka be sienų“ transliacijas. Pagrindinis šio projekto tikslas - sukurti informacinį tinklą,
suteikiantį galimybę ugdyti jaunimo ir senjorų asmenines kompetencijas, padėsiančias prisitaikyti
informacinėje visuomenėje. Siekiant sumažinti Klaipėdos rajono gyventojų socialinę atskirtį, Jono
Lankučio viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su Klaipėdos rajono švietimo centru, transliavo
paskaitas, užsiėmimus ir 24 bibliotekos filialuose. Biblioteka kvietė rajono žmones dalyvauti projekto
renginiuose.
Klaipėdos

rajono

savivaldybės

Jono

Lankučio

viešojoje

bibliotekoje

įkurtoje

„Multimedijos kodo“ saviraiškos erdvėje, 2016 metais toliau plėtojamos projekto „Bendruomenės
„Hub‘as“ „Atrask savo saviraiškos kodą“, veiklos: „Kūrybiškumo kodas“, „Žinių kodas“. Viešųjų
bibliotekų padaliniuose vykdoma „Žinių kodo“ veikla. Įkurtoje naujoje kūrybinėje-informacinėjetechnologinėje erdvėje kvietė žmonės susitikti, eksperimentuoti, kurti idėjas ir jas įgyvendinti, dalintis
žiniomis, mokytis ir mokyti, daryti tai, kas jiems labiausiai patinka. Biblioteka tampa neformalaus ir
dalinai formalaus švietimo ugdymo centru, diegianti naujoves.
2016 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka plėtė
teikiamų paslaugų spektrą, gerino prieigą prie interneto, elektroninių ir kitų dokumentų, teikė tradicines
ir naujas darbo formas, stiprino materialinę bazę, organizavo kompiuterinius mokymus rajono žmonėms,
iniciavo projektinę veiklą, literatūrinius, informacinius, kraštotyrinius, skaitymo skatinimo ir kitus
literatūrinius, meninius renginius.
Rajono bibliotekos 2016 m. funkcionavo besikeičiančioje politinėje, ekonominėje,
socialinėje bei technologinėje aplinkoje. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka ir
filialai sudarė palankias sąlygas rajono žmonėms plėtoti prasmingo gyvenimo ir laisvalaikio
perspektyvas – atnaujinant žinias, skaitant naujausią literatūrą, skatinat siekti geresnės karjeros,
dalyvaujant rajono visuomenės gyvenime. Viešoji biblioteka ir kaimo filialai Klaipėdos rajono
miesteliams, kaimams ir mažoms gyvenvietėms tapo pagrindiniais prieigos prie interneto plačiajai
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visuomenei tiekėjais ir informacijos centrais. Bibliotekų skaitytojai, naudodami interneto prieigos
taškus:
 tobulino darbo su kompiuteriais įgūdžius;
 naudojosi informacijos šaltiniais internete bei duomenų bazėmis;
 350 rajono gyventojų, kurie naudojasi bibliotekos teikiamomis paslaugomis, buvo
mokomi

kompiuterinio raštingumo

pagrindų,

supažindinami

su

interneto

teikiamomis galimybėmis;
2016 metais bibliotekų lankytojai buvo kviečiami elektroniniu būdu naudotis bibliotekų
paslaugomis. Portalas ibiblioteka.lt vienija daugiau nei 70 Lietuvos viešųjų, valstybinės ir nacionalinės
reikšmės bibliotekų ir kiekvienam atveria patogesnes galimybes pasiekti reikalingą informaciją ar
paslaugą „vieno langelio" principu. Pagrindinės paslaugos:


dokumentų paieška: intelektuali (semantinė) ir personalizuota;



el. knygų skaitymas, rezervavimas, įvertinimas, komentavimas;



el. knygų skaityklės užsakymas arba rezervavimas pasirinktoje bibliotekoje;



dokumentų (knygų) užsakymas arba rezervavimas pasirinktoje bibliotekoje;



dokumento ar jo dalies skaitmeninės arba popierinės kopijos užsakymas;



naujienų apie bibliotekų veiklą, apie gautus naujus dokumentus prenumerata;



registracija portale arba pasirinktose bibliotekose, skaitytojo pažymėjimo užsakymas;



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

skaitytojo pažymėjimu.
Klaipėdos rajono bibliotekose 2016 metais skaitė 11248 vartotojai, jiems išduoti 303283
dokumentai, iš viso rajono bibliotekose užregistruoti 235204 lankytojai. Sutelkta 599 vartotojais daugiau
nei 2015 m. Klaipėdos rajone liepos 1 dienai deklaruoti 53459 gyventojai, 628 gyventojais daugiau nei
2015 metais. Vartotojų sutelkimas siekia 21 % nuo bendro gyventojų skaičiaus (2015 m. – 20%).
2016-aisiais buvo organizuojami įvairūs renginiai: transliacijos, mobilios transliacijos,
knygų pristatymai, literatūriniai-muzikiniai vakarai, viktorinos, fotografijų, tapybos, tautodailės bei
leidinių parodos, įvairios akcijos. 2016 m. viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose organizuota 1307
renginiai, kuriuose apsilankė 36298 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 ir jų tėvelius užsiimti savo mėgstama veikla,
realizuoti savo pomėgius bei poreikius. Mažieji skaitytojai mielai lankosi žaislotekoje: piešia, žaidžia
stalo žaidimus, žiūri filmus, naudojasi interneto prieiga. 2016 metais Vaikų literatūros skyriuje toliau
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vykdomos veiklos pagal projektą „Bendruomenės „Hub‘as“ „Atrask savo saviraiškos kodą“. Įkurta
nauja kūrybinė-informacinė-technologinė erdvė, diegianti naujovę – penkių savaitės dienų ciklą nuo
pirmadienio iki penktadienio, kai kiekviena diena turi vis kitokį ugdymo veiklos kryptį.
Biblioteka aktyviai užsiėmė savo veiklos viešinimu. 2016 metais vietinėje ir respublikinėje
spaudoje apie biblioteką, jos veiklą, darbuotojus buvo publikuotas 101 straipsnis (respublikinėje spaudoje
4, žurnale „Tarp knygų“ - 1, 11 straipsnių savaitraštyje „Gargždų kraštas“, 60 straipsnių rajoniniame
laikraštyje „Banga“). Virtualioje erdvėje apie bibliotekos veiklą buvo rašyta 161 publikacijoje. Spauda
informavo apie bibliotekose vykstančius renginius, projektus, naujas paslaugas, apie rajono bibliotekų
vykdomą veiklą. Rugsėjo mėnesį J. Lankučio biblioteka dalyvavo LRT radijo laidoje, reportažų cikle,
skirtame Bibliotekų metams, informacinė kompanija „Bibliotekoje kuria bendruomenės“, kur pristatė
Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos BP2 projektą „Biblioteka be sienų“.
Dalyvauta radijo stoties „RadijoGAMA“ FM 99 laidoje. Reportažas: „Šiuolaikinė biblioteka ir
bibliotekininkas, projektinė veikla, projektas „Biblioteka be sienų“. Nuolatinė informacija taip pat buvo
teikiama viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.gargzdaivb.lt ir socialinio tinklo Facebook
paskyroje

www.facebook.com/J.LankučioVB,

www.mano-gargždai.lt,

www.gargzdietis.lt,

www.facebook/vakaivb.lt, www.facebook/infotakas.lt.
Metinėje 2016 metų ataskaitoje analizuojama visa bibliotekos veikla, prieinamumas,
pateikiami bibliotekos uždaviniai, jų vykdymo seka, vartotojų aptarnavimas, fondo būklė, kraštotyrinėinformacinė, ūkinė-techninė, metodinė veikla, finansavimas, mokymai, bibliotekos teikiamos paslaugos,
renginiai.
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2. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
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2. 1. Tinklo pokyčiai
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos kaimo filialų – padalinių
tinklas išliko nepakitęs. Naujai atidarytų, uždarytų ar sujungtų filialų nebuvo. Dėl netinkamų patalpų
Kalotės padalinys nebedirba nuo 2015 rugsėjo 30 dienos.
Vadovaudamasis Savivaldybės tarybos 2015-09-24 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus tvirtinimo, pakeitimo“ bei J. Lankučio viešosios
bibliotekos nuostatais, patvirtintais Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d.
sprendimu Nr. T11 – 46 „Dėl J. Lankučio viešosios bibliotekos pakeistų nuostatų tvirtinimo“
patvirtintais J. Lankučio bibliotekos struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo nuo 2015 m. gruodžio 1
dienos, bei nustatyta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimu Nr. T11-89 J.
Lankučio viešosios bibliotekos filialai ir jų adresai.
2.2. Nestacionarinis aptarnavimas
 Išdavimo punktų nėra;
 bibliobusų nėra;
 knygnešių skaičius 220.
Nestacionarus aptarnavimas padeda pasiekti nuo aptarnaujančios bibliotekos nutolusiuose
kaimuose gyvenančius skaitytojus. Jis ypač reikalingas vyresnio amžiaus bei turintiems negalią
žmonėms, kurie neturi galimybių savarankiškai nuvykti į juos aptarnaujantį filialą, miesto biblioteką.
Tolimesnėse gyvenvietėse ar vienkiemiuose įsikūrusiems, ypač pagyvenusiems ir neįgaliesiems
žmonėms, knygas nuneša moksleiviai, patys bibliotekininkai, giminaičiai. Tokių vartotojų, kuriems
knygos nešamos į namus, kiekviena biblioteka turi nuo 10 iki 20.
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 1 - 2 kartus per mėnesį.
Kiti lanko po darbo, iš anksto pranešę apie savo atvykimą, nes lankant šiuos vartotojus kartais tenka
atlikti ir įvairias socialines paslaugas. Kaimo filialų darbuotojai aplanko savo mikrorajono neįgalius ir
senyvo amžiaus skaitytojus, dalyvauja seniūnijų organizuojamuose labdaringuose renginiuose skirtuose
neįgaliesiems. Klaipėdos rajono bibliotekos palaiko glaudžius ryšius su Klaipėdos rajono savivaldybės
Socialinės paramos skyriumi, seniūnijose esančiais socialiniais darbuotojais, bei įvairią paramą
teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis.
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2. 3. Bibliotekų skaičius ir tinklas
Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešoji biblioteka

24 kaimo filialai

Priekulės miesto filialas
Priekulės seniūnija
Agluonėnų filialas
Agluonėnų seniūnija

Dauparų filialas
Dauparų-Kvietinių seniūnija
Dovilų filialas
Dovilų seniūnija
Endriejavo filialas
Endriejavo seniūnija
Girkalių filialas
Kretingalės seniūnija
Judrėnų filialas
Judrėnų seniūnija
Kretingalės filialas
Kretingalės seniūnija
Lapių filialas
Vėžaičių seniūnija
Plikių filialas
Kretingalės seniūnija
Šalpėnų filialas
Veiviržėnų seniūnija

Daukšaičių filialas
Veiviržėnų seniūnija
Dituvos filialas
Priekulės seniūnija
Drevernos filialas
Priekulės seniūnija
Girininkų filialas
Vėžaičių seniūnija
Jakų filialas
Sendvario seniūnija
Kalotės filialas
Sendvario seniūnija
Kvietinių filialas
Dauparų-Kvietinių seniūnija
Pėžaičių filialas
Veiviržėnų seniūnija
Slengių-Gindulių filialas
Sendvario seniūnija
Tilvikų filialas
Vėžaičių seniūnija

Veiviržėnų filialas
Veiviržėnų seniūnija

Venckų filialas
Priekulės seniūnija

Vėžaičių filialas
Vėžaičių seniūnija

Žadeikių filialas
Endriejavo seniūnija

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

Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešoji biblioteka

ADMINISTRACIJA

DIREKTORIUS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA

SKYRIAI
Vyr. buhalterė
Buhalterė
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
Vedėja
Vyr. bibliotekininkė 3
Vyr. bibliotekininkė kraštotyrai

Vyr. bibliotekininkė
Darbui su personalu

Vyr. bibliotekinių procesų
automatizavimo inžinierius

Komplektavimo skyrius
Vedėja
Vyr. bibliotekininkė 2

Metodinis skyrius
Vedėja
Vyr. bibliotekininkė-dailininkė
Vyr. bibliotekininkė-knygrišė

ŪKINIS PERSONALAS
Ūkvedys

Informacinis skyrius
Vedėja

Valytoja 3
Darbininkas(sezoninis)

Vyr. bibliotekinių procesų automat. inžinierius
Vyr. bibliografė informacijai
Vyr. bibliotekininkė projektinei veiklai

Vaikų literatūros skyrius

Priekulės miesto filialas
Vyr. bibliotekininkė
Bibliotekininkė

Kaimo filialai
23/24 bibliotekininkai

Vedėja
Vedėjos pavaduotoja informac. ir edukacijai
Vyr. bibliotekininkė 2
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3. FONDO FORMAVIMAS
3.1. Fondo būklė
2016 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos fonde iš viso
buvo 251935 fiz. vnt. dokumentų, 38778 pavadinimų:
Dokumentas

Fiz. vnt.

Knygos

238276

Serialiniai leidiniai

13023

Garsiniai dokumentai

171

Regimieji dokumentai

101

Vaizdiniai dokumentai

39

Kartografiniai dokumentai

22

Spausdintiniai natų dokumentai
Elektroniniai dokumentai

227
73

Kiti dokumentai

3

Viso

251935

Klaipėdos rajono viešosios bibliotekos fondą daugiausia sudaro kaimo filialų dokumentai.
Viešosios bibliotekos kaimo filialų dokumentų fondai sudaro 67,32% bendro centralizuotos sistemos
fondo, atitinkamai viešosios bibliotekos (centro) dokumentai sudaro 25,92%, o Priekulės miesto filialo
fondas 6,76% bendro centralizuotos sistemos fondo.
Fondo dydis

Grožinė literatūra

Įvairių mokslo
šakų literatūra

Periodiniai
leidiniai

Fiz.vnt. Pavad.

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

251935 38778

160477

63,70

79577

31,59

11881

4,72

SVB

61853

35078

35749

57,79

24071

38,92

2033

3,29

PMF

17405

13016

10320

59,29

6403

36,79

682

3,92

KFB

172677 16026

114408

66,25

49103

28,44

9166

5,31

RVB sistemoje
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Didžiąją dalį bibliotekos fondo sudaro grožinė literatūra, ji skaitomiausia tarp rajono
vartotojų. Gerokai mažiau yra įvairių mokslo šakų literatūros. Ši literatūra sudaro 31,59% visos
centralizuotos sistemos fondo ( be periodinių leidinių ). Įvairių mokslo šakų literatūra daugiausiai
naudojasi tiek dieninių, tiek neakivaizdinių studijų studentai. Naujausia ir reikalingiausia moksline
literatūra stengiamės aprūpinti nors centrinę biblioteką. Joje įvairių mokslo šakų literatūra sudaro
38,92% visos literatūros (be periodinių leidinių).
Lyginant su praėjusiais metais bibliotekos centralizuotoje sistemoje fondas padidėjo 135 fiz. vnt.
Fondas vis mažėja, nes nusirašo susidėvėjusi ir aktualumą praradusi literatūra, o naujiems leidiniams
įsigyti lėšų vis dar nepakanka.

3.2. Aprūpinimas dokumentais
Vienam rajono gyventojui tenka dokumentų:

Pavadinimas

2015 metais

2016 metais

RVB sistemoje

4,77 fiz. vnt.

4,71 fiz. vnt.

SVB

3,92 fiz. vnt.

3,71 fiz. vnt.

PMF

5,53 fiz. vnt.

5,65 fiz. vnt.

KFB

5,12 fiz. vnt.

5,12 fiz. vnt.

Vienam rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:

Pavadinimas

2015 metais

2016 metais

RVB sistemoje

0,26 fiz. vnt.

0,27 fiz. vnt.

SVB

0,12 fiz. vnt.

0,14 fiz. vnt.

PMF

0,28 fiz. vnt.

0,28 fiz. vnt.

KFB

0,32 fiz. vnt.

0,34 fiz. vnt.
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Vienam bibliotekos vartotojui tenka dokumentų

Pavadinimas

2015 metais

2016 metais

RVB sistemoje

23,65 fiz. vnt.

22,40 fiz. vnt.

SVB

23,15 fiz. vnt.

17,44 fiz. vnt.

PMF

23,89 fiz.vnt.

23,89 fiz.vnt.

KFB

25,89 fiz. vnt.

24,74 fiz. vnt.

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

DOKUMENTŲ GAVIMAS EGZ.

2596
925

2112
716

2001875

14421
11351
2261
855

2013m

2014m

2015m

2016m

RVB

11231

13469

10642

14421

KFB

8403

9948

13517

11351

SVB

2112

2596

2001

2261

PFB

716

925

875

855

RVB

Gauta iš viso

RVB
sistemoje
SVB

13517
10642

13469
9948

11231
8403

KFB

SVB

PFB

Grožinė
literatūra
(be periodikos)
Fiz. vnt.
%

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

Periodiniai
leidiniai

Fiz. vnt.

Pavad
.

Fiz.
vnt.

%

14421

1565

7401

51,32

1257

8,72

5763

39,96

2261

1037

1281

56,65

366

16,19

614

27,16
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PMF

855

474

361

42,22

133

15,56

361

42,22

KFB

11305

1222

5759

50,94

758

6,70

4788

42,36

1222

5780

50,92

783

6,90

4788

42,18

46
Perdavimai

11351

2016 m. Agluonėnų filialas bei analogiškai visa kaimo filialų sistema perdavimo būdu iš
viešosios bibliotekos saugyklos gavo 46 fiz. vnt. už 206,53 Eurus.
2016 m. gauta 14421 fiz. vnt. dokumentų (1565 naujų pavadinimų ) už 59829,09 Eur (Su
prenumeruojama spauda). Lyginant su 2015 m. gauta 904 fiz. vnt. daugiau.
Iš jų inventorintų dokumentų gauta 8658 fiz. vnt. ( 1555 naujų pavadinimų) už 45440,36 Eur.
Lyginant su 2015 m. naujai gautų dokumentų egzempliorių skaičius padidėjo 101 fiz. vnt.
Formuojant bibliotekos fondus atsižvelgiama į vartotojų poreikius. Stengiamės nupirkti kuo
įvairesnės literatūros ir daugiau įvairių pavadinimų.

Prenumeruojamų periodinių leidinių 2016 m. gauta 5763 fiz. vnt. arba 803 fiz. vnt. daugiau
negu 2015 m. Iš Klaipėdos rajono savivaldybės skirtų lėšų spaudai 14388,73 Eur užprenumeruoti 67
pavadinimai periodinių leidinių ( 54 žurnalų ir 13 laikraščių pavadinimų).

Prenumeratos paskirstymas mokslo šakomis

Pavadinimas

Gauta
periodinių
leidinių fiz. vnt.

Mokslo šakomis
fiz. vnt.

Grožinės
fiz. vnt.

RVB sistemoje

5763

5393

370

SVB

614

547

67

PMF

361

349

12

KFB

4788

4497

291
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Dėka spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo kaip ir 2015 m. biblioteka gavo 52 pavadinimų
periodinius leidinius – 7 laikraščių ir 45 žurnalų pavadinimų. Dovanoti periodiniai leidiniai buvo
padalinti viešosios bibliotekos skyriams ir filialams. Per 20156 metus buvo gauta ir daugiau periodinių
leidinių prenumeratos dovanų, tačiau kas juo užprenumeravo liko neaišku. 2016 m. iš viso gavome 135
pavadinimus periodinių leidinių (25 laikraščių ir 111 žurnalų pavadinimų).
Naujai gautų dokumentų (su prenumeruota periodika) procentas visame rajono fonde sudaro
5,72% - palyginimui 2015 m. 5,49%, 2014 m. 5,27%, 2013 m. 4,3% , viešosios bibliotekos (centro) –
3,66% ( 2015 m. 3,07%, 2014 3,95%, 2013 m. 3,2% ), Priekulės miesto filialo – 4,91%, (2015 m. 5,14
%, 2014 m. 5%, 2013 m. 4,1% ), kaimo filialų – 6,57% (2015 m. 6,28%, 2014 m. 5,74%, 2013 m.
4,7% ).
Dokumentams įsigyti biblioteka buvo sudariusi dokumentų pirkimo-pardavimo sutartis su UAB
„Jotema“, UAB „VIP supply“ (Obuolio leidyklos dokumentams įsigyti), UAB „Alma littera
sprendimai“, UAB „Tyto alba“, UAB „Nieko Rimto“, UAB „Versus aureus“, UAB „Baltų lankų“
leidyba, UAB „Leidykla Vaga“, UAB „Sofoklis“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklomis ir pirko
leidinius tiesiogiai iš leidėjų. Biblioteka, darydama atranką tarp leidyklų, atkreipia dėmesį į leidinių
aktualumą, įsigijimo kainą, pristatymo operatyvumą. Iš šių leidyklų dokumentai buvo perkami iš
Lietuvos respublikos Kultūros ministerijos skirtų lėšų.
2016 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė

40260,00

Eurų . Už šias lėšas nupirkta 6225 fiz. vnt. spaudinių (819 pavadinimai). 676 fiz. vnt. daugiau negu
2015 m.
Vidutinė vieno spaudinio, pirkto už Kultūros ministerijos skirtas lėšas kaina 6,47 Eurai.
Paramos būdu 2016 m. gauta 728 fiz. vnt. dokumentų už 595,01 Eur. Paramą gavome iš UAB
„Alma littera“ – 56 fiz. vnt. už 145,13 Eur iš labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ – 650 fiz. vnt,
už 374,50 Eur, UAB „Jotema“- 22 fiz. vnt. už 75,38 Eur

2016 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka gavo ir dovanų iš skaitytojų, knygų autorių,
įvairių įstaigų, organizacijų, leidyklų, spaustuvių ir kitų įvairių tiekėjų. Fizinių ir juridinių asmenų
dovanos yra nepastovus, kintantis, neprognozuojamas, bet vienas iš svarbiausių papildomo
komplektavimo šaltinių.
2016 m. iš viso padovanota 1307 fiz. vnt. spaudinių (355 fiz. vnt. daugiau negu 2015 m.) už
1703,30 Eur
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Skaitytojai per metus padovanojo 1029 fiz. vnt. už 1171,06 Eur, knygų autoriai 54 fiz. vnt. už
73,40 Eurus. Iš knygas dovanojusių norisi paminėti Klaipėdos rajono veiklių moterų klubą, UAB
„ScandBook“, Juozą Šikšnelį ir Margaritą Lankutytę-Dautartienę.
246 fiz. vnt. už 2273,49 eurus biblioteka neatlygintinai gavo iš įvairių tiekėjų, kurie leido
leidinius pagal LR KM finansuojamus projektus.
Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2016 m. biblioteka gavo 2 fiz. vnt.
Ronne E. Poezye i prace dramatyczne už 30,00 Eur.
2016 m. vietoj skaitytojų pamestų leidinių priimta 141 fiz. vnt. už 516,16 Eur, už surinktus
delspinigius 62,40 Eur – nupirkta 9 fiz. vnt. vartotojų pageidaujamų spaudinių. I
Spaudiniams įsigyti 2016 m. Klaipėdos rajono savivaldybė skyrė 14388,73 Eur. Jie skirti
periodinių leidinių prenumeratai.

Vienam rajono gyventojui tenka lėšų leidinių (be periodikos) įsigijimui:

Visos lėšos

0,85 Eur

0,77 Eur

3,2 Lt

2015 m.
skirtos lėšos
Eur
40590,36

Kultūros
ministerijos
lėšos

0,75 Eur

0,67 Eur

2,3 Lt

35327,00

40260,00

Kitų šaltinių

0,10 Eur

0,10 Eur

0,87 Lt

5263,36

5180,36

2016 m. lėšos 2015 m. lėšos 2014 m. lėšos
1 gyventojui 1 gyventojui 1 gyventojui

2016 m.
skirtos lėšos
Eur
45440,36

lėšos

3.4. Dokumentų nurašymas
2016 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje nurašyta 14286 fiz. vnt. dokumentų
157 pavadinimų (2015 m. 17078 fiz. vnt., 2014 m. 21416 fiz. vnt., 2013 m. 16736 fiz. vnt.). Inventorintų
dokumentų nurašyta 10157 fiz. vnt., o periodinių leidinių – 4129 fiz. vnt.
Savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje (centre) 2016 m. nurašyta 5670 fiz. vnt.
leidinių, 802 pavadinimų. Iš jų 575 fiz. vnt. - aktualumą praradę periodiniai leidiniai. Lyginant su
2015 m. centre leidinių nurašyta 3230 fiz. vnt. daugiau.
Iš šio skaičiaus 46 fiz. vnt. perduoti Agluonėnų filialui.
15
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Jono Lankučio viešosios bibliotekos Priekulės miesto filialas 2016 m. nurašė 485 fiz. vnt., o
kaimo filialai nurašė 8177 fiz. vnt. dokumentų. Iš jų 3311 fiz. vnt. – aktualumą praradę periodiniai
leidiniai. Kaimo filialai nurašė 6211 fiz. vnt. mažiau, negu 2015 m.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos kaimo filialuose 2016 m. daugiausia nurašyta aktualumą
praradusių periodinių leidinių 3311 fiz. vnt., susidėvėjusių ir skaitytojų sugadintų dokumentų - 3286 fiz.
vnt., dėl kitų priežasčių – 1544 fiz. vnt.
2016 m. buvo atliktas Plikių kaimo filialo fondo patikrinimas ir perdavimas naujai darbuotojai.
Visos sistemos nurašymo priežastys ir kokį procentą jos sudaro visų nurašytų dokumentų
atžvilgiu atsispindi žemiau pateiktoje lentelėje.

Nurašymo priežastys

Fiz.vnt.

%

Susidėvėję dokumentai

7717

54,02

Praradę aktualumą dokumentai

4855

33,98

Vartotojų prarasti dokumentai

170

1,19

Kitos priežastys

1544

10,81

Periodiniai leidiniai

4129

28,90

10157

71,10

Inventorinti dokumentai

3.5. Fondo panaudojimas
2016

2015

2014

RVB

1,2

1,16

1,2

SVB

1,35

1,25

1,2

PMF

1,05

1,07

1,1

KFB

1,16

1,13

0,9
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3.6. Bibliotekos saugyklos fondas
Saugyklos fondo bendrosios apskaitos knygoje 2017 metų pradžiai yra 2239 fiz. vnt. už 3595
Eur 52 ct. 2016 metais iš saugyklos fondo nurašyta 1722 fiz. vnt. iš jų 46 fiz. vnt. už 206 Eur 53 ct
perduoti Agluonėnų filialui.
3.7. Savivaldybės Viešosios bibliotekos mainų fondas
2016 m. visas mainų fondas buvo nurašytas, nes dėl netinkamų saugojimo sąlygų buvo
sugadintos pelėsio.
3.8. Savivaldybės Viešosios bibliotekos atsarginis fondas
2017 m. pradžiai šiame fonde buvo 2488 fiz. vnt. už 150 Eur 81 ct.

17
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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 2016 m. liepos 1 d. Klaipėdos rajone
deklaruojama 53459 (52831-2015 m. 07.01) gyventojų, tai yra 628 gyventojais daugiau nei deklaruota
2015 metais. 16662 gyventojai gyveno Gargždų mieste, 3078 gyventojai Priekulės miesto filialo
aptarnaujamame mikrorajone. Kaimuose deklaruota 33719 (33091 – 2015 m.) gyventojas, tai yra 63 %
visų rajone gyvenančių gyventojų. Lentelėje pateikiama 2016 metais sutelktų vartotojų skaičius rajono
bibliotekose bei gyventojų sutelkimo procentas nuo bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono gyventojų
skaičiaus.
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16 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Rajono bibliotekų 2015 m., 2016 m. vartotojai ir vartotojų susitelkimas %
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas

2015 m.
10649
3388
713
6548
444

2015 m. %
20%
20%
23%
20%
25

2016 m.
11248
3547
722
6979
432

2016 m. %
21%
21%
23%
21%
24

Daukšaičių filialas

186

30

187

31

Dauparų filialas

315

21

338

22

Dituvos filialas

230

11

517

22

Dovilų filialas

369

12

379

11

Drevernos filialas

311

31

310

31

Endriejavo filialas

381

28

376

27

Girininkų filialas

160

17

193

21

Girkalių filialas

151

14

165

15

Jakų filialas

187

15

315

25

Judrėnų filialas

305

30

306

30

Kalotės filialas

213

16

0

0

Kretingalės filialas

310

17

345

19

Kvietinių filialas

312

23

311

23

Lapių filialas

316

30

317

30

Pėžaičių filialas

302

30

305

30

Plikių filialas

246

21

266

23

Slengių filialas

216

12

345

19

Šalpėnų filialas

188

31

173

29

Tilvikų filialas

129

34

125

33

Veiviržėnų filialas

415

20

416

20

Venckų filialas

212

21

229

23

Vėžaičių filialas

455

15

479

16

Žadeikių filialas

195

24

150

18
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Daugiausia vartotojų nuo gyventojų mikrorajono procentaliai sutelkta Agluonėnų (432
vartotojai - 24%), Daukšaičių (187 - 31%), Dituvos (517 - 22%), Dreverna (310 - 31%), Endriejavo (376
- 27%), Jakų (315 - 25%), Judrėnų (306 - 30%), Lapių (317 - 30%), Tilvikų (125 - 33%), Veiviržėnų
(416 - 20%), Venckų (229 - 23%) vartotojų. Vartotojų skaičiaus ir jų sutelkimo didėjimui reikšmės turėjo
naujų nupirktų dokumentų gausa, vykdomų projektų, renginių gausa. Didelis aktyvumas ir lankomumas
vyksta Dituvos sodų bendrijoje atidarytoje bibliotekoje. Vartotojų skaičiaus ir vartotojų sutelkimo
procento didėjimui įtakos turėjo naujų dokumentų gausa, įgyvendintų projektų vykdymas.

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:

Bibliotekos

Gyventojų skaičius

Gyventojų skaičius

1 bibliotekai
rajone

2015 m.

2016 m.

SVB

16662

16662

PMF

3078

3078

KFB

1378

1405

4.2. Vartotojų skaičius
Klaipėdos rajono bibliotekose vartotojų sutelkimo skaičius 2015 m. padidėjo 599 žmonėmis
(2015

VARTOTOJŲ SKAIČIUS

m.

-10649).

Jono

Lankučio viešojoje bibliotekoje
sutelkta 159 vartotojais daugiau
(2015 m. – 3388), KFB 431
2013m
2014m

RVB

KFB

PFB

SVB

2015m

2013m

9693

5890

695

3108

2016m

2014m

10093

6162

702

3229

2015m

10649

6548

713

3388

2016m

11248

6979

422

3547

vartotoju daugiau (2015 m.- 6548). Priekulės miesto filiale
sutelkta 9 vartotojais daugiau
(2015 m. – 713). Analizuojant
diagramą,

atskleidžiančią

registruotų vartotojų skaičių
Klaipėdos rajono bibliotekose, vartotojų skaičius bibliotekose ženkliai didėja kas metai. Rodiklių
20
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didėjimui įtakos turėjo didesnis finansavimas naujų dokumentų įsigijimui, gausi ir įvairi periodinių
leidinių prenumerata, įvairių projektų, programų

VARTOTOJŲ SUDĖTIS 2015 M.
722; 6%
3547; 32%

įgyvendinimas, bibliotekų renovacijos, įvairūs
renginiai ir kt.

3547; 32%

6979; 62%

KFB

PFB

SVB

Skaitytojų sutelkimo didėjimo tendencijos:


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



naujos, paklausios literatūros gavimas;



naujų informacinių technologijų populiarėjimas, naujų programų diegimas;



patalpų ir techninės bazės gerėjimas;



interneto prieiga ir paslaugos;



organizuojamų renginių gausa ir įvairovė;



projektinė veikla.

4.3. Apsilankymų skaičius
2016 metais vartotojai Klaipėdos rajono padaliniuose-bibliotekose lankėsi 235204 kartus,
vidutiniškai vienas bibliotekos lankytojas apsilankė bibliotekoje 20 -25 kartus per metus. Lyginant su
2015 metų rodikliais vartotojų lankomumas padidėjo 23282 kartus. Jono Lankučio bibliotekoje
lankytojų skaičius padidėjo 5951 karto, Priekulės miesto padalinyje – 144 kartais. Lankytojų rodiklių
augimui didelę įtaką turėjo tiek 2015 metais, tiek 2016 metais projektas „Biblioteka be sienų“. Šio
projekto įgyvendinimo metu buvo transliuojamos įvairios ir aktualios tematikos transliacijos, skaitomos
paskaitos, organizuojami diskusijų sambūriai. Lankytojų rodiklių pakėlimą aktualūs ir patrauklūs
bibliotekose organizuojami renginiai, įgyvendinti literatūriniai projektai, atnaujinta kompiuterinė įranga,
informacinė sklaida. 2016 metais kaimo filialų bibliotekų lankomumas padidėjo 144 kartus.
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Rajono bibliotekų 2015 m., 2016 m. lankytojai, lankomumas
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas

2015 m.
211922
58732
13295
139895
7447

Kartų
20
20
23
20
17

2016 m.
235204
64683
13439
157082
7288

Kartų
20
20
23
23
17

Daukšaičių filialas

4578

25

4626

25

Dauparų filialas

6446

21

6794

20

Dituvos filialas

1545

7

7657

15

Dovilų filialas

8600

23

7637

20

Drevernos filialas

6390

20

7406

24

Endriejavo filialas

10746

28

11254

30

Girininkų filialas

2942

18

2838

15

Girkalių filialas

3732

25

3445

21

Jakų filialas

5436

29

8142

26

Judrėnų filialas

6430

21

6805

22

Kalotės filialas

3561

16

0

0

Kretingalės filialas

5526

18

6306

18

Kvietinių filialas

5110

16

6236

20

Lapių filialas

5822

18

6217

20

Pėžaičių filialas

5544

18

6963

23

Plikių filialas

5550

22

7369

28

Slengių filialas

5689

26

10384

30

Šalpėnų filialas

4603

24

3036

18

Tilvikų filialas

2356

18

2469

20

Veiviržėnų filialas

15986

38

16808

40

Venckų filialas

4979

23

6318

28

Vėžaičių filialas

8414

18

9406

20

Žadeikių filialas

2463

13

1678

11
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APSILANKYMŲ SKAIČIUS

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

RVB

201767

218446

211922

235204

KFB

127233

149100

139895

157082

PFB

13065

13144

13295

13439

SVB

61469

56202

58732

64683

Analizuojant rajono bibliotekų lankomumo rodiklius, matome, jog lankomumo rodiklis 2016
metais kinta teigiama linkme visoje bibliotekų sistemoje. Lankomumas didėja J. Lankučio viešojoje
bibliotekoje, Priekulės miesto padalinyje,

APSILANKYMŲ SUDĖTIS 2015 M.

Dituvos, Dovilų, Endriejavo, Jakų, Judrėnų,

KFB;
157082;
67%

PFB; 13439;
6%
SVB;
64683;
27%

Lapių, Pėžaičių, Veiviržėnų ir kituose kaimo
bibliotekose.

Kita;
157082;
67%

SVB
PFB
KFB

Bibliotekos

lankytojas

vis

dažniau apsilanko bibliotekoje ne tik dėl
naujos literatūros, bet užeina pasinaudoti
teikiamomis

internetinėmis

paslaugomis.

Atokesniuose kaimo filialuose šalia bibliotekų buriasi kaimo bendruomenės, čia vyksta įvairus renginiai,
sueigos, mokymai. 2016 m. rajono 25 bibliotekose per 1 dieną vidutiniškai lankėsi 940 lankytojų,
viešojoje bibliotekoje per 1 dieną vidutiniškai lankėsi 245 lankytojai, Priekulės miesto padalinyje per 1
dieną sulaukė 51 lankytojo. Vienoje kaimo bibliotekoje per dieną vidutiniškai lankėsi 20-25 lankytojai.

4.4. Dokumentų išduotis
Dokumentų išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose, lyginant su 2015 metais, padidėjo 11869
fiz. vnt., kaimo filialuose dokumentų išdavimas padidėjo 9057 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale padidėjo
išduotis 256 fiz. vnt. Viešojoje bibliotekoje skaitytojams išduota 2556 fiz. vnt. daugiau dokumentų negu
2015 metais. 2016 metais buvo didelis naujos literatūros pasirinkimas, įvairios akcijos, informaciniai
stendai, skrajutės skatino skaitytojus apsilankyti bibliotekose, jaučiamas didėjantis rajono žmonių
poreikis skaityti šakinę ir grožinę literatūrą. Rodiklių, dokumentų išduoties didėjimui įtakos turėjo
bibliotekų atsinaujinimas, teikiamų paslaugų atsinaujinimas.
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Rajono bibliotekų 2015 m., 2016 m. dokumentų išduotis
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

2015 m.
291414
81354
18191
191869
13575
6841
10428
564
11706
6531
11090
3281
5395
8798
10016
4734
8823
10634
9814
9194
8309
5101
6812
4090
11214
5680
14797
4442

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

Skirtumas
+11869
+2556
+256
+9057
-248
+45
+20
+5248
-1632
+863
+650
-186
-93
+2708
+222
-4734
+1805
+1086
-194
+397
+234
+5251
-1227
-98
+44
+1144
-1059
-1189

DOKUMENTŲ IŠDUOTIS
RVB

KFB

PFB

SVB

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

RVB

279168

298446

291414

303283

KFB

178868

200371

191869

200926

PFB

17510

17756

18191

18447

SVB

82790

80319

81354

83910
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Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)
Fiz. Vnt.

%

RVB

169843

56

SVB

48845

58

PMF

10156

55

KFB

110842

55

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

%

RVB

133440

44

SVB

35065

42

PMF

8291

45

KFB

90084

45

Vidutiniškai per dieną 2016 metais rajono bibliotekose buvo išduodama 1203 fiz. vnt.
dokumentų, viešojoje bibliotekoje – 332 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale – 73 fiz. vnt., kaimų filialuose
– 797 fiz. vnt., viename kaimo filiale – 34 fiz. vnt.
Grožinės, šakinės literatūros leidinių išduotis:

2015 metai

Grožinė literatūra
RVB
SVB
PMF
KFB
133340 42514 5996
84830

RVB
158074

Šakinė literatūra
SVB
PMF
38840
12195

KFB
107039

2016 metai

138625

42223

6099

90303

164658

51652

12348

110623

Skirtumas

+5285

-291

+103

+5473

+6584

+12812

+153

+3584

2016 metais rajono bibliotekos skaitytojų tarpe populiaresnė išlieka šakinė literatūra, jos
išduota 164658 fiz. vnt., išduota 6584 fiz. vnt. daugiau nei 2015 metais. Šakinės literatūros išduotis 2016
m. rajono bibliotekose sudarė 54 %, grožinės literatūros 138625 fiz. vnt. – 46% (2015 m. 158074 fiz.
vnt. – 54%, grožinės literatūros 133340 fiz. vnt. -46% ). Šakinės literatūros populiarumas išlieka.
Lyginant procentaliai su 2015 m. grožinės literatūros ir šakinės literatūros išduotįs išlieka stabili.
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Knygų, periodinių leidinių išduotis:
Periodiniai leidiniai

Knygos

2015 m.

RVB
144524

SVB
29089

PMF
10890

KFB
104545

RVB
146740

SVB
52122

PMF
7301

KFB
87317

Kt.doku
mentai
RVB
150

2016 m.

154205

32258

11058

110889

148990

51570

7389

90031

88

Skirtumas

+9681

+3169

+168

+6344

+2250

-552

+88

+2714

-62

Klaipėdos rajono bibliotekose periodinių leidinių išduota 154205 fiz. vnt., knygų išduotis 148990 fiz. vnt.. Lyginant su 2015 m., tiek periodinės spaudos, tiek knygų išduotis padidėjo. Kas metai
labai ženkliai didėja knygų skaitomumas, nes gaunamas pakankamas finansavimas, ko pasekoje
užsisakoma populiarios ir paklausios literatūros. 2016 metais skirtos lėšos periodinei spaudai
užprenumeruoti buvo pilnai panaudotos ir užsisakyta įvairių, pageidaujamų skaitytojų leidinių. 2016
metais periodinių leidinių išduotį sudaro 51 %, išduota 154205 fiz. vnt. (2015 m. – 50%, išduota 144524
fiz. vnt.) nuo visos išduoties. Knygų išduotį sudaro 49 %, išduota 148990 fiz. vnt. (2015 m. – 50%,
išduota 146740 fiz. vnt.) nuo visos išduoties. Kitų dokumentų išduota 88 fiz.vnt.: garsinių – 43 fiz. vnt.,
regimųjų – 3 fiz. vnt., mišrių – 3 fiz. vnt., spausdintinių natų – 24 fiz. vnt., tęstinių – 15 fiz. vnt..
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4.5. Dokumentų išduotis, 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

2015 m.
Išduotis
291414
81354
18191
191869
13575
6841
10428
564
11706
6531
11090
3281
5395
8798
10016
4734
8823
10634
9814
9194
8309
5101
6812
4090
11214
5680
14797
4442

2015 m.
Skaitomumas

27
24
26
29
31
37
33
2
32
21
29
21
36
47
33
22
28
34
31
30
34
24
36
32
27
27
33
23

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

2016 m.
Skaitomumas

27
24
26
29
31
37
31
11
27
24
31
16
32
37
33
0
31
38
30
31
36
30
32
32
27
30
29
22

Vidutiniškai 1 rajono skaitytojas per metus perskaitė 27-32 dokumentų. Vidutiniškai 1
savivaldybės J. Lankučio bibliotekos vartotojas perskaitė – 24 dokumentus. Priekulės miesto filialo
vartotojas perskaitė 26 dokumentus, kaimo filialo skaitytojas perskaitė – 29 dokumentus. Didžiausias
skaitomumas viršijantis 30 dokumento skaitymą šiuose filialuose: Agluonėnų, Daukšaičių, Dauparų,
Dovilų, Girkalių, Judrėnų, Jakų, Kretingalės, Kvietinių, Lapių, Pėžaičių, Plikių, Šalpėnų, Tilvikų,
Vėžaičių. Skaitomumo rodiklio didėjo, 6

kaimo bibliotekos pradėjo veiklą atsinaujinusios po

renovacijos remonto darbų.
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4.6. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
2016 metais Klaipėdos rajono bibliotekose buvo 386 (2015 m.- 403) vartotojams skirtos darbo
vietos. Savivaldybės viešojoje išliko 92 vartotojams skirtos darbo vietos, Priekulės miesto filiale išliko
19 darbo vietų, kaimo filialuose 275 (2015 m. -292). Vietų skaičius sumažėjo dėl laikinai uždaryto
Kalotės padalinio, laikinai dirbančių mažose ir nepatogiose patalpose Girkalių, Žadeikių filialų, dėl
vykstančių renovacijos darbų. Po renovacijos Kvietinių padalinyje sumažėjo vartotojams skirtos darbo
vietos.

4.7. Techninis aprūpinimas, internetas

Iš viso kompiuter. darb. viet.
2016 m.

Vartotojams

2015 m.

2014 m.

Iš viso

Internetas

Darbuotojams
Iš viso Internetas

Kopijavimo
aparatai

RVB
SVB

187
64

187
60

196
62

116
23

115
23

71
37

71
37

31
5

PMF
KFB

7
116

7
120

9
126

5
84

5
79

2
31

2
31

3
24

Visos rajono bibliotekos kompiuterizuotos. Viso kompiuterizuotų vietų 2016 m. – 187:
vartotojams - 116 darbo vietų, darbuotojams – 71. 2015 m./2016 m. finansuoto ir įgyvendinto LNB
BP2 projekto „Biblioteka be sienų“ metu, Agluonėnų, Dovilų, Drevernos, Endriejavo, Lapių, Priekulės,
Veiviržėnų, Venckų, Vėžaičių ir SVB darbuotojams skirtos papildomos kompiuterizuotos darbo vietos.
LNB BP2 projekto „Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“, Vaikų
literatūros skyriuje veikia interaktyvus ekranas-lenta su Interaktyvių pamokų paketais: Ikimokyklinio
amžiaus vaikams, pradinių klasių mokiniams, vyresnių klasių moksleiviams.

Pagal vartotojų registracijos ir statistikos sistemos (VRSS) duomenis:
 Unikalių viešosios interneto prieigos vartotojų skaičius iki 2016 m. gruodžio 31d. – 7578
vartotojai, Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje - 1307 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje
– 1118 vartotojai, Priekulės miesto filiale – 796 vartotojai, kaimų filialuose – 4357 vartotojai;
 per 2016 m. – naujai užregistruoti 525 unikalūs viešosios interneto prieigos vartotojai. Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje užregistruoti 35 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje – 170
vartotojai, Priekulės miesto filiale – 53 vartotojai, kaimų filialuose naujai užregistruoti 267
vartotojai;
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 internetu rajono bibliotekų vartotojai naudojosi 26409 val., iš jų: viešojoje bibliotekoje
internetu naudotasi 3311 val., Vaikų literatūros skyriuje – 3091 val. Priekulės miesto filiale
– 2080 val., kaimų filialuose – 17927 val.;
 interneto seansų skaičius rajono bibliotekose - 27467, viešojoje bibliotekoje – 3480, Vaikų
literatūros skyriuje – 3931, Priekulės miesto filiale – 3197, kaimų filialuose – 16859.

4.8. Vartotojų orientavimas ir mokymas
Informacinių technologijų naudojimas profesinėje, darbinėje ir kasdieninėje veikloje yra
efektyvi ir neatsiejama būtinybė. Vartotojų mokymai stiprina konkurencingumą, plečia bendravimo
galimybes, taupo laiką. Didesnė visuomenės dalis, ypač vyresnio amžiaus žmonės, atokesnių vietovių
gyventojai gali pasinaudoti bibliotekų teikiamomis naujųjų technologijų teikiamomis paslaugomis,
dalyvauti organizuojamose mokymuose. 2016 metais viena iš pagrindinė darbo krypčių - bibliotekos
vartotojų mokymai. Rajono žmonėms apsilankius bibliotekoje ir esant poreikiui buvo mokoma
kompiuterinio raštingumo pagrindų. Vartotojai buvo mokomi:
 Naudotis kompiuteriu;
 Tvarkyti informaciją ;
 Naudotis tekstų rengimo programa;
 Interneto pagrindų;
 E. pašto pagrindų;
 Paieškos ir naršymo internete;
 Bendravimo su giminaičiais ir draugais per internetines komunikacijas;
 Pirkti prekes bei paslaugas;
 Deklaruoti pajamas;
 Sumokėti mokesčius;
 Atsargumo priemonių naudojantis internetu ir kt.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka ir kaimo filialų darbuotojai
nuolat organizuoja mokymo valandėles darbui su kompiuteriu. Rajono bibliotekose nuolat
organizuojamos ekskursijos po biblioteką, kurių tikslas – supažindinti naujus vartotojus su biblioteka,
jos teikiamomis paslaugomis, naudojimosi tvarka. Nauji vartotojai yra mokomi surasti reikimą
informaciją, naudotis bibliotekos katalogais ir kartotekomis, aiškinamas fondų išdėstymas.
Per 2016 m. 955 valandas bibliotekų vartotojai buvo mokomi naudotis kompiuterine įranga,
bibliotekos teikiamomis paslaugomis, paieškos internete galimybėmis, iš jų: viešojoje bibliotekoje – 550
val., Priekulės miesto filiale – 40 val., kaimų filialuose – 365 val.
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5. PRIEIGA IR SĄLYGOS

5.1. Darbo dienos ir valandos
Jono Lankučio viešoji biblioteka vartotojus aptarnauja 6 dienas per savaitę nuo 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. Vasaros laikotarpiu (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais) skaitytojai aptarnaujami 5 dienas per
savaitę, poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.
Priekulės miesto filialas dirba 5 dienas per savaitę, skaitytojus aptarnauja pirmadieniais –
penktadieniais nuo 9.30 iki 18.00 val.
2016 metais 16 kaimų filialų dirbo 40 darbo valandų per savaitę, 6 filialai dirbo 30 val. per
savaitę, 1 kaimo bibliotekos padalinys dirbo 20 val. per savaitę.
2016 metais vartotojai aptarnauti:
 Skaitytojų aptarnavimo skyriaus lankytojai ir skaitytojai aptarnauti pirmadieniais-penktadieniais
nuo 8.00 iki 18.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 – 15.00 val., poilsio diena sekmadienis.
 Dituvos, Endriejavo, Pėžaičių filialuose lankytojai ir skaitytojai aptarnauti antradieniaispenktadieniais nuo 9.00 iki 18.00 val. šeštadieniais nuo 9.00 iki 15.00 val., poilsio dienos
sekmadienis ir pirmadienis.
 Priekulės m. filialo lankytojai ir skaitytojai aptarnauti pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.30 iki
18.00 val., poilsio diena šeštadienis, sekmadienis.
 Filialuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 1 etatu, lankytojai ir skaitytojai aptarnauti
pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.00 iki 17.30 val., poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis.
 Filialuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 0,75 etato, lankytojai ir skaitytojai aptarnauti
pirmadieniais-penktadieniais nuo 11.00 iki 17.30 val., poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis.
 Filialuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 0,5 etato, lankytojai ir skaitytojai aptarnauti
pirmadieniais-penktadieniais nuo 12.00 iki 16.00 val., poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis.
 Girkalių (dirbantys 0,75 etato) lankytojai ir skaitytojai aptarnauti antradieniais-penktadieniais nuo
11.00 iki 18.30 val., šeštadienį nuo 9.00 iki 15.00 val., poilsio dienos sekmadienis, pirmadienis.
Viešoji biblioteka 2016 m. skaitytojus aptarnavo 278 dienas per metus, Priekulės filialas ir
kaimų filialuose skaitytojai buvo aptarnaujami 240 dienų per metus.
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5.2. TBA

2016 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka ir filialų vartotojai nesinaudojo Tarptautiniu
skolinimosi šalies viduje.

5.3. RENGINIAI
Žmonėms įdomus tas menas arba ta kultūra, iš kurios gali ką nors sužinoti, kuri skatina
mąstyti, atrasti. Kuo daugiau tokios kultūros mūsų gyvenime bus, tuo gražesnės, turtingesnės ir
protingesnės asmenybės būsime. Biblioteka tai erdvė, kur žmogus gali pabėgti nuo rūpesčių, rutinos ir
bent šiek tiek laiko skirti sau. Ne veltui sakoma, kad kultūra – atgaiva kūnui ir sielai. Laisvalaikio
praleidimo būdai - tai kiekvieno bendruomenės nario pasirinkimo teisė. Todėl pagrindinis laisvalaikio
uždavinys socialinėje sistemoje – užtikrinti tokią laiko praleidimo kokybę, kad formuotųsi kuo
įvairiapusiškesnė asmenybė, sugebanti integruotis į visuomenę. Darniai visuomenės raidai būtinas ne tik
ekonominis, socialinis, bet ir kultūrinis veiklumas bei aktyvumas. Vykstant esminiams pokyčiams
visuomenėje, kylant bendram gyvenimo lygiui, vis labiau jaučiamas kultūrinių, meninių, dvasinių
vertybių poreikis.
2016 metais rajono bibliotekos organizavo įvairaus pobūdžio renginius.

Renginių
skaičius
Biblioteka
2015m.

Renginių
skaičius
2016m.

Skirtumas

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai Lankytojų
renginiai skaičius

RVB

973

1307

+334

953

354

36298

SVB

251

209

-42

117

92

17869

PMF

51

75

+24

+24

29

510

KFB

671

1023

+352

+352

266

36298
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Jono Lankučio viešosios bibliotekos renginiai ir parodos

2016-uosius sutikome ir praleidome minėdami Bibliotekų, Vietos bendruomenių, Saulės
mūšio ir tarpukario Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus, Europos kovos su smurtu prieš
moteris metus. Minėjome rašytojų, aktorių, menininkų, rajono žymių žmonių, valstybės veikėjų žymias
datas, rengėme susitikimus, vykdėme transliacijas, aptarimus, organizavome knygų pristatymus,
fotografijos, tapybos, leidinių, tautodailės dirbinių parodas. Buvo organizuojami literatūriniaimuzikiniai vakarai, viktorinos, susitikimai su žymiais ir aktyviais visuomenės veikėjais, meno, kultūros,
politikos, įvairių įstaigų, visuomeninių organizacijų atstovais, vyko įvairios akcijos.
Bibliotekų metai
Seimas 2016-uosius metus paskelbė Bibliotekų metais. Toks sprendimas priimtas,
atsižvelgiant į mažėjantį knygų perkamumą ir skaitymą Lietuvoje. Bibliotekų veikla, fondų papildymas
naujais, populiariais dokumentais, susitikimai su rašytojais, kūrybos vakarai, knygų aptarimai,
pristatymai, literatų dalyvavimas renginių organizavime, turėjo didžiulę reikšmę visuomenės
tobulėjimui ir dvasingumo bei kultūros ugdymui.
Svarbios sukaktys
2016 metais buvo minėtas 1941 m. birželio 14 d. prasidėjusio masinio Lietuvos piliečių
trėmimo liūdną 75-erių metų sukaktis, 1941 m. birželio 22–28 d. Lietuvių tautos sukilimo 75-metis.
Buvo minima Laisvės gynėjų dienos (1991 m. Sausio 13-osios) 25-metis; atkurtos nepriklausomos
Lietuvos valstybės pripažinimo ir diplomatinių santykių atkūrimo 25-metis. Sukako 780 metų, kai įvyko
Saulės mūšis, kuriuo pasiekta pasaulinės istorinės reikšmės pergalė, įrašiusi Lietuvą ir visus baltus į
Europos istoriją bei atvėrusi kelius Lietuvos valstybės įtvirtinimui, tad 2016 – ieji buvo minimi Saulės
mūšio metais. 2016 metai - vietos bendruomenių metai. Rajono bibliotekos kartu su vietos
bendruomenėmis rūpinosi socialiai pažeidžiamų asmenų globa, sveikatinimo programomis, vaikų,
jaunimo ir kitų bendruomenės narių užimtumu, aplinkos gerinimu, skatino skaitymą ir domėjimąsi
knyga.
2016 metai Jono Lankučio viešajai bibliotekai – didelių iššūkių metai. Vykdytos projekto
„Biblioteka be sienų“ transliacijos, ugdančios senjorų ir jaunimo kompetencijas, padedančias prisitaikyti
informacinėje visuomenėje, skatinančios bendruomeniškumą bei pilietiškumą. Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka sėkmingai vykdė „Biblioteka be sienų“ projekto
transliacijas. Gargždiškiai, miesto svečiai bei visi rajono gyventojai rajono bibliotekose turėjo galimybę
stebėti tiesiogines, edukacines transliacijas, paskaitas įvairia tematika, bei žiūrėti filmus.
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2016-ųjų sausio mėnesį Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji
biblioteka tęsia projekto „Biblioteka be sienų“ vykdymą. Tiesiogines transliacijas iš bibliotekų, vaikų
literatūros skyriaus turėjo galimybę stebėti visi Klaipėdos
rajono gyventojai, atvykę į artimiausią rajono biblioteką.
Sausio 6 dieną vyko paskaita „Paveldėjimo teisė“, kurią vedė
lektorė Renata Kazragienė, teisininkė, Lietuvos policijos
mokyklos mokytoja. Sausio 12 dieną buvo transliuojami
„Savigynos mokymai“, kuriuos pravedė Rasa Jonauskaitė,
Klaipėdos rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė ir Gargždų miesto apylinkės
inspektorius A. Jefimovas. Sausio 20 d. lektorius, rašytojas – pozityvistas, Lietuvos „Žinijos“ draugijos
„Pozityvistų klubo“ steigėjas Jeronimas Laucius dėstė paskaitą apie „Pozityvumo paiešką kasdienybėje
ir savyje“.
Vasario 18 dieną bibliotekos renginių salėje vyko
renginys "Kalba gimtoji lūposna įdėta", skirtas Tarptautinei
gimtosios kalbos dienai paminėti. Renginyje dalyvavo ir savo
gimta tarme bei kalba su renginio svečiais dalijosi Gargžduose
gyvenantys žemaitė, turkas, tadžikė, lenkė, portugalas su
šeimomis bei viešnios iš Prancūzijos ir Ispanijos, savanoriaujančios Klaipėdoje.
Vasario 10 dieną Klaipėdos rajono gyventojai ir bibliotekų lankytojai
turėjo galimybę tiesiogiai stebėti Klaipėdos rajono policijos komisariato
viršininkės Rasos Stasiulaitienės pateikiamą Klaipėdos rajono policijos
komisariato metinę ataskaitą. Pasinaudojus bibliotekos teikiamomis
techninėmis galimybėmis, gyventojai galėjo užduoti klausimų policijos pareigūnams.
Kovo 8 - ąją, Tarptautinę moters dieną, bibliotekoje vyko itin moteriška popietė.
Susirinkusiems Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos skaitykloje buvo
pristatyti

Vidos

Gečienės

kūrybos

darbai.

Po kūrybos pristatymo, visi norintieji galėjo sudalyvauti
edukacinėje popietėje "Smegenų joga". Renginio metu skambėjo
Gargždų vaikų muzikos mokyklos tradicinių kanklių ansamblis,
vadovaujama mokytojų Jūratės Jatulienės, Danguolės Liutikienės.
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Kovo mėnesį vyko seniausio Klaipėdos krašto žurnalisto Alfonso Pipiro knygos „Audringo
gyvenimo akimirkos“ pristatymas. A. Pipiras žurnalistikai paskyrė didžiąją savo gyvenimo dalį.
Knygoje aprašytas uostamiesčio griuvėsių valymas, kuriame dalyvavo ir pats autorius. Taip pat apie 18
metų veiklą Gargžduose – darbą laikraščio „Banga" redakcijoje,
vietinių radijo laidų „Kalba Gargždai" studijoje, Prisiminimų knygoje
pateikiama daug iliustracijų, minima nemažai žinomų kraštiečių:
Aldona Vareikienė, Antanas Pupienis, Jonas Kvedaras, Domijonas
Karečka, Juozas Gutauskas, Petras Dirgėla ir kiti. Renginio vedėja
Diana Ciparienė džiaugėsi, kad A. Pipirą gyvenimas atvedė į Gargždus ir dėkojo knygos autoriui už
įdomias istorijas.
Saulėtą kovo mėnesio popietę į Veiviržėnų biblioteką sugužėjo nemažas būrys svečių. Čia
vyko literatūrinė popietė - koncertas, inicijuotas Gargždų
muzikos mokyklos liaudies instrumentų skyriaus mokytojų Danguolės

Liutikienės,

Viktorijos

Narmontės,

Kristinos

Tverijonienės, Alvydo Vozgirdo ir Romualdo Kiudžio. Šių
mokytojų

mokiniai

grojantys

kanklėmis,

birbynėmis

ir

lumzdeliais. Padovanojo susirinkusiems pačius gražiausius
lietuvių liaudies ir lietuvių kompozitorių kurinius. Dalyvavo solistai iš Gargždų, Endriejavo ir
Veiviržėnų. Tai muzikos mokykloje besimokantys 1 – 7 klasių moksleiviai. Renginio metu nuskambėjo
virš dvidešimt puikių kūrinių. Koncertą pradėjo ir užbaigė Gargždų muzikos mokyklos Veiviržėnų
skyriaus liaudies instrumentų orkestras, kuriam vadovauja mok. V. Narmontė ir A. Vozgirdas. Koncerte
dalyvavo Gargždų muzikos mokyklos direktorius Vidutis Petras Normantas. Jis padėkojo solistams ir jų
mokytojams už puikų koncertą, visus pasveikino su pavasariu.
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko poetės Gerdos Jankevičiūtės kūrybos pristatymas
„Kai vakaras groja“. Renginio metu buvo pristatytos keturios jau
išleistos knygos, taip pat autorė pasidalino eilėraščiais ir iš naujausios
knygos, kuri tik pakeliui į leidyklą. Klaipėdos rajono literatų klubo
„Potekstė“ pirmininkas Egidijus Žiedas bei klubo narės: Diana
Jusčienė, Marija Pabrėžienė, Birutė Greivienė pasidalino eilėmis.
Kamerinę vakaro aplinką sukurti padėjo gitara grojančios Sigita
Stalmokė ir Evelina Rimašauskienė.
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Balandžio 21-ąją J. Lankučio viešoji biblioteka visus
pakvietė į prisiminimų vakarą, skirtą Gargždų miesto garbės
piliečiui, rašytojui, lietuviško epo autoriui Petrui Dirgėlai.
Atsiminimais dalinosi: P. Dirgėlos žmona Dalia JuodkaitėDirgėlienė, LKTI redaktorė Margarita Lankutytė-Dautartienė,
literatūros kritikė dr. Jūratė Sprindytė, rašytojas Danielius Mušinskas. Renginį vedė bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė. Savo mintimis apie P. Dirgėla su susirinkusiais pasidalino
Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, Klaipėdos rajono savivaldybės
tarybos narys, rašytojas Albinas Klizas, Klaipėdos rajono laikraščio "Banga" redaktorė Vilija
Butkuvienė ir Endriejavo seniūnė Laimutė Šunokienė.
Žolininkai pataria nepraleisti progos iki vasaros pasirinkti ir visiems
metams apsirūpinti vaistažolėmis, kurios šiuo metu turi stipriausią
gydomąjį poveikį. Žolinčių akademijos vadovė Danutė Kunčienė teigė
visada raginanti vietoj prekybos centro salotų rinktis žoles, kurias šiuo
metu dosniai dovanoja žemė, kad po žiemos atgautume jėgas. Tačiau žolininkė įspėjo rinkti tik tas
žoleles, kurios pažįstamos. Balandžio mėnesį Žolinčių akademijos prezidentė Danutė Kunčienė vedė
paskaitą rajono bibliotekų lankytojams „Pavasariniai augalai ir jų nauda žmogaus sveikatai“.
Jono Lankučio viešoji biblioteka ir rajono filialai bei mokyklų bibliotekininkai drauge minėjo
Nacionalinę bibliotekų savaitę. Balandžio 27 d. popietė
prasidėjo trumpa paskaita apie tai, kaip gali stiprinti savo
sveikatą darbo vietoje. Paskaitą pravedė bei naudinga
informacija

ir

patarimais

pasidalijo

Klaipėdos

rajono

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Irma
Karpavičė. Po paskaitos vyko Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos projekto
"Žemaičių kalba - 24/7" pristatymas, kurio metu skambėjo žemaitiška kūryba, dainos.
Nacionalinės Bibliotekų savaitės metu, Priekulės, Agluonėnų, Drevernos, Girininkų, Jakų, Judrėnų,
Kvietinių ir kt. bibliotekas aplankė būriai darželinukų, 1 – 4 klasių
mokiniai, norintys susipažinti su biblioteka ir jos taisyklėmis. Vieni
vaikai bibliotekoje buvo lankęsi ne kartą, kiti apsilankė pirmąkart,
tačiau visi iki vieno atidžiai
susipažįsta

su

bibliotekos

taisyklėmis, mena mįsles ir mokosi pasakose glūdinčios išminties
bei kitų gudrybių. Po pažintinės kelionės bibliotekoje, vaikai yra
supažindinami su bibliotekos didžiausiu turtu – Knyga.
35

16 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Priekulės bibliotekoje tautodailininkė Jūratė Mierkienė mokino vaikus koptinio knygos įrišimo. Šis
renginys buvo skirtas Bibliotekų metams paminėti. Kitose

rajono bibliotekose vaikai dalyvavo

viktorinose, konkursuose, susitikimuose su įvairiais žmonėmis, turėjo galimybę stebėti transliuojamas
paskaitas, filmus.
Gegužės mėnesį J. Lankučio viešosios bibliotekos skaitykloje vyko parodos "Simonas
Daukantas ir "Būdas lietuvių, kalnėnų ir žemaičių" - pimoji
lietuvių kultūros istorija" pristatymas. Parodą eksponavo ir ją
pristatė Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešoji
biblioteka. Paroda parengta, įgyvendinant projektą "Simono
Daukanto "Būdas lietuvių, kalnėnų ir žemaičių" - pirmoji lietuvių
kultūros istorija: aktualizavimas ir populiarinimas". Projektą iš dalies finansuotas Lietuvos kultūros
tarybos. Paroda veikė ir rajono skaitytojus džiugino visą gegužės mėnesį.
Tradiciškai kas metai, gegužės 9 dieną, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji
biblioteka kviečia gargždiškius bei miesto svečius kartu švęsti Europos dienos šventę. Šurmulys
bibliotekos vidiniame kiemelyje prasidėjo nuo ankstyvo ryto:
aikštė buvo puošiama balionais, Europos Sąjungos šalių
vėliavėlėmis, spalvingais piešiniais, o skambanti muzika žadėjo
praeiviams smagią popietę. Europos dienos šventė buvo
iškilmingai pradėta skambant Europos Sąjungos himnui,
susirinkusius miestelėnus bei šventės dalyvius sveikino LR Seimo
narys Eugenijus Gentvilas, Klaipėdos rajono savivaldybės atstovai:
meras Vaclovas Dačkauskas, mero pavaduotojos Rūta Cirtautaitė ir
Violeta Riaukienė, administracijos direktorius Sigitas Karbauskas.
Europietiško gyvenimo linkėjo, o ir vos prieš pora dienų praėjusios
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos nepamiršo Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redaktorė
Vilija Butkuvienė. Po šventinių sveikinimų bei linkėjimų, nepamiršta padėkoti visiems, be kurių
Europos dienos šventė nebūtų įvykusi. Savo paruoštas bei pasirašytas padėkas įteikė Europos Sąjungos
regionų komiteto narė Andželika Šakinienė. Šventėje koncertavo Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos
skudutininkai (vadovė Jūratė Surblienė), kiek vėliau šventės erdvę užėmė Klaipėdos rajono policijos
komisariato naujausias automobilis, komisariato viršininkė Rasa
Stasiulaitienė papasakojo, kuo jis ypatingas bei kas pasikeitė
policijos gyvenime Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Visi
norintys turėjo galimybę iš arti apžiūrėti, kaip „keliauja“
nusikaltėliai,

smalsiausiems

buvo

paaiškinta,

ką

reiškia
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automobilyje esantys mygtukai. Susirinkusius į šventę taip pat džiugino Gargždų kultūros centro ir
Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro kolektyvų pasirodymai. Linijiniai šokiai, breikas,
diksilendo grupė, jaunieji dainininkai bei muzikantai, madų šou – kiekvienas, dalyvavęs šventėje galėjo
stėbėti tai, kas labiausiai patinka. EURO kavinėje vyko įdomus pokalbiai prie kavos puodelio, Klaipėdos
regione gyvenantys kitataučiai pasakojo kavinės lankytojams savo istorijas bei išgyvenimus, susijusius
su integracija naujoje šalyje. Kavinės lankytojams buvo siūloma ne tik kava, bet ir naudinga informacija
apie ES, šalių – kandidačių perspektyvas įstoti į ją, koks yra kelias į narystę bei kokia nauda iš to, kad
esame Europos Sąjungoje. Šventės dalyvius ir svečius džiugino šurmuliuojantis EURO jomarkas,
kuriame buvo galima įsigyti ne tik tradicinių lietuviškų gaminių, ekologiškų produktų, tautodailininkų
darbų, bet ir sužinoti daugiau informacijos apie dabartines
ES šalis – prie kiekvieno mugės dalyvio buvo pateikti
informaciniai leidiniai, lankstinukai apie vis kitą ES šalį.
EURO kelionių erdvė domino jaunesnio amžiaus dalyvius
– joje Klaipėdos rajono policijos komisariato atstovės
bendravo su jaunimu apie keliones, saugumą jų metu,
atsakinėjo į rūpimus klausimus. Na o patys mažiausieji nekantriai laukė akimirkos, kuomet bus
apdovanoti piešinių konkurso „Aš – Europoje“ nugalėtojai. Vaikų piešiniai buvo eksponuojami šventės
metu, o visi, atėję apžiūrėti, rinko labiausiai patikusius darbelius, kurie ir buvo apdovanoti šventės metu.
Šiais metais biblioteka gargždiškius ir miesto svečius kvietė labiau įsigilinti į migrantų problemas,
imigracijos svarbą, ragino kalbėtis apie Europos šalių buvimo ES būtinybę bei naudą. Šventės metu buvo
siekiama piliečiams išaiškinti paramos imigrantams naudą, ugdyti toleranciją, padedant kitataučiams
įsilieti.
Birželio 2 d. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko
tarptautinė

konferencija

„Bendradarbiavimas

—

žinios,

progresas, inovacijos“. Patirtimis dalinosi bibliotekų atstovai iš
Maardu (Estija), Ylavos (Lenkija), Lvovo apskrities (Ukraina),
taip pat Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos,
Klaipėdos rajono švietimo centro, Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio
viešosios bibliotekos, Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos, Klaipėdos
apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos, Skuodo rajono R.
Granausko viešosios bibliotekos ir Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešosios bibliotekos. Tiems kam nepavyko
atvykti į konferencija, tiesioginę transliaciją stebėjo bei
pranešimus skaitė nuotoliniu teletiltu.
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Jau tradicija tapęs renginys „Vasaros skaitymai“. Liepos 1-ąją dieną
tradiciniai „Vasaros skaitymai“, vyko Drevernoje, J. Gižo etnografinėje
sodyboje. Maloni ir netradicinė aplinka paskatino rajono ir kaimyninių
rajonų kūrėjus ir literatus pasidalinti savo kūrybos vaisiais, pabendrauti
tarpusavyje, pasidalinti savo nuveiktais darbais.
Rugsėjo mėnesį vyko knygos apie Prezidentą Algirdą Brazauską
„Žmogus laiko taikinyje“ pristatymas. Dalyvavo vienas iš pagrindinių
knygos sudarytojų Vilius Kavaliauskas, Česlovas Juršėnas ir Gargždų
garbės pilietis Benediktas Juodka.
Rugsėjo mėnesį rajono gyventojus pakvietė į paskaitą „Propaganda ir Priešiškos
informacinės operacijos Lietuvoje. Istorija kaip Informacinio karo ginklas“. Pranešėja- Auksė
Ūsienė, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento Planavimo ir analizės skyriaus
specialistė. Paskaitos metu buvo kalbama apie propagandą ir
Priešiškas

informacines

operacijas

Lietuvoje,apie

Priešiškų

informacinių operacijų taikinius ir tikslus Lietuvoje. Buvo
analizuojamos propagandos keliamos grėsmės valstybei. Kodėl ir
kaip istorija naudojama informaciniose karuose? Kokie Lietuvos
istorijos etapai labiausiai pažeidžiami?
2016 metų spalio mėnuo pasižymėjo renginių gausa ir įvairove. Rajono bendruomenės
narius kvietė bibliotekos į susitikimus su aktoriais, rašytojais, literatais,
žymiais rajono žmonėmis bei bibliotekos darbuotojai organizavo respublikinį
seminarą savo profesinių žinių tobulinimui. Spalio 08 dieną vyko popietė –
susitikimas su aktoriumi Andriumi Bialobžeskiu „Aktoriniai paatviravimai
apie vaidybą su poetiniais pamąstymais“. Aktorius paatviravo apie vaidybą
su poetiniais pamąstymais. A. Bialobžeskio skaitymas ir pokalbis nepaliko abejingų. Jis dėkojo
žingeidžiai ir nuoširdžiai Gargždų publikai.
Spalio 14 d. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko
informacinis metodinis, regioninis seminaras „Viešųjų bibliotekų fondų ir informacijos išteklių:
kūrimas, sauga, apskaita ir sauga” – pagal Informacinio
gyventojų skatinimo projektų rėmimo programą. Projekto autorė –
Metodinio skyriaus vedėja Laima Damulienė. Seminare dalyvavo
Klaipėdos, Šilalės, Šilutės, Rietavo, Pagėgių, Kretingos, Palangos,
Tauragės, Skuodo, Jurbarko rajono savivaldybių viešųjų bibliotekų
bei filialų atstovai ir darbuotojai. Projektą, skirtą Bibliotekų metams paminėti, pristatė bibliotekos
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direktorius Juozas Gutauskas, direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė. Pirmoji viešnia, nuolatinė
bibliotekos iniciatyvų rėmėja, laikraščio „Banga“ redaktorė Viliją Butkuvienė. Laikraščio „Banga“
redaktorė teigė, kad bibliotekininkai, žurnalistai yra „vieno laivo komanda. Informaciniai srautai be
žmogiško bendravimo ir bendradarbiavimo yra niekis“. Tiek laikraštis, tiek biblioteka – tai erdvė plėstis
žmonių bendrystei ir kūrybiškumui. Redaktorė pasidžiaugė, kad įvykdė savo misiją – sugebėjo sūnų
sudominti knyga. Pranešimus skaitė Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojos.
Pranešimą „Bibliotekos fondo organizavimas (problemos ir jų
sprendimo būdai) skaitė Informacijos mokslų departamento,
Bibliotekininkystės skyriaus vyriausioji metodininkė Genovaitė
Ivaškevičienė. Ji supažindino su galiojančiais teisės aktais
reglamentuojančiais bibliotekų organizavimą, pristatė fondų
apskaitos ir tvarkymo reikalavimus ir pasikeitimus.
Jūratė Dulinskienė - Informacijos išteklių departamento, Dokumentų konservavimo ir restauravimo
skyriaus aukščiausios kategorijos restauratorė pristatė pranešimą „Bibliotekos fondų apsauga“:
veiksniai, lemiantys fondų nykimą; būdai saugoti dokumentus – kokia turi būti oro temperatūra, drėgnis,
dezinfekcijos būdai.
Aldona Augustaitienė – Vaikų ir jaunimo literatūros departamento
direktorė

(pranešimo tema: „Vaikų literatūros išdėstymas,

apipavidalinimas ir sauga“) mokė, kaip pasirinkti gerą knygą
(premijos, autorius, leidyklos, vertėjai, turinys ir t.t.), kokia erdvė
patogiausia mažajam skaitytojui (kokio aukščio lentynos, raidžių
dydis, išdėstymas, relaksacijos zonos).
“BIX metodikos panaudojimas viešųjų bibliotekų vertinimui“ – tai tema apie kurią pasakojo Dalia
Jaskonienė. Dalyviai įdėmiai klausėsi Informacijos mokslų departamento, Bibliotekininkystės skyriaus
vyriausiosios metodininkės, skyriaus vadovės pavaduotojos pranešimo. BIX metodikos vertinimo
tikslas – įvertinti savivaldybių viešųjų bibliotekų sistemų veiklą ir jas reitinguoti; sudaryti galimybę
bibliotekoms įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses; skatinti bibliotekų, jų savininkų teises ir
pareigas įgyvendinančių institucijų (steigėjų) ir rėmėjų bendradarbiavimą, paslaugų skaidrumą.
Seminaro dalyviai diskutavo, kad išgirstos žinios labai pravers jų bibliotekiniame darbe.
Spalio 19 dieną vyko susitikimas su Inga Liutkevičiene. Ji pristatė
biografinę knygą „15 metų su Galina Dauguvietyte. Kas liko
nutylėta?“.

Autorė pagal Galinos Dauguvietytės pasakojimus

parašė tris didžiulio populiarumo sulaukusias knygas: “Perpetuum
mobile” (2002), “Post Scriptum”(2006) ir “Dialogai su savimi”
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(2010). Per penkioliką darbo ir draugystės metų pažinusi režisierę iš arti, mačiusi ją įvairiose gyvenimo
situacijose, Inga Liutkevičienė pelnytai vadinama Galinos Dauguvietytės biografe. Renginio metu
biografė atskleidė kitą režisierės charakterio pusę, užpildė Dauguviečių giminės biografijos spragas,
atsakė į lankytojų pateiktus klausimus.
Spalio 20 d. Literatų klubo „ Potekstė“ narės Birutės Raštutytės – Greivienės knygos „ Minčių
žydėjimas“ sutiktuvės. Poezijos mylėtojus į savo knygos sutiktuves pakvietė rajono literatų klubo
„Potekstė“ narė Birutė Raštutytė- Greivienė. Tai – jau antroji autorės poezijos knygelė. Kaip teigia poetė,
jos eilėse „atsispindi tikrasis gyvenimas, gal kiek supoetintas, bet be
melo ir apgaulės“. Poetę ir jos žydinčias mintis pristatė direktoriaus
pavaduotoja Diana Ciparienė, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja Irena Juciuvienė, literatė, poetė Gerda
Jankevičiūtė, salėje esantys gerbėjai ir klausytojai. Pagal eilėraštį „Pabūkime“ muzikinę kompoziciją
sukūrė Šarūnė Petruškevičienė.
Spalio 21 d. vyko Ergoterapijos spacialisto Kazio Kuneikos paskaita
„Donorystės svarba šiandieną“. Lietuvoje per metus reikia
tūkstančių litrų kraujo, kad būtų išgelbėti žmonės, praradę didelį
kraujo kiekį dėl sunkių chirurginių operacijų, patirtų traumų, avarijų,
žarnyno kraujavimo ar komplikuoto gimdymo. Kraujo perpylimas
skiriamas ir kraujo ligomis ar vėžiu sergantiems pacientams. Vienintelis kraujo gavimo šaltinis – kiti
žmonės, o perpylimui naudojamas kraujas turi būti saugus, dovanotas sveikų donorų. Apie šias ir kitas
labai svarbias problemas pasakojo svečias.
Spalio 27 dieną Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko
patirties dalijimosi seminaras, kuriame dalyvavo tarptautinio
projekto „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose" partneriai iš
Latvijos,

Lenkijos,

Norvegijos,

Belgijos

ir

Lietuvos

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.
Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka dalyvauja
Erasmus+ programos finansuojamame tarptautiniame projekte „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose"
(„Daily innovators and daily educators in libraries"). Projekto vykdytojas – Lenkijos informacinės
visuomenės plėtros fondas. Šiuo projektu siekiama sukurti neformaliojo suaugusiųjų ugdymo
metodologiją, kuri stiprins bibliotekų vaidmenį socialinių inovacijų, daugiakultūriškumo ir kūrybiškumo
srityse ir kuria galėtų naudotis bibliotekininkai ir kitų kultūros institucijų darbuotojai, dirbantys ir
mokantys suaugusius.
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Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas ir vyresn. bibliotekinių
procesų automatizavimo inžinierius Danielius Laima pristatė bibliotekos struktūrą, veiklą ir „Biblioteka
be sienų" projektą. Šio sėkmingo projekto tikslas – sukurti informacinį tinklą suteikiant galimybes ugdyti
jaunimo ir senjorų asmenines kompetencijas, padėsiančias prisitaikyti informacinėje visuomenėje.
Informacinių technologijų pagalba sveikinimo žodį tarė projekto partnerė Klaipėdos rajono švietimo
centro direktorė Ramutė Sirutienė. Pasidžiaugėme, kad tarp projekte dalyvavusių bibliotekų esame antri,
kuriose vartotojų skaičius 2015 metais išaugo daugiausiai. Svečiai domėjosi kokią įrangą gavome, kokiu
būdu vyksta transliacijos, koks jų prieinamumas kaimo filialuose, padidėjo ar sumažėjo lankytojų, su
kokiomis problemomis susidūrėme. Tuo metu Vilniuje Bibliotekos pažangai 2 patirties dalijimosi
seminare „Vartotojai – Partneriai – Bibliotekos – Savivaldybė" apie projekto „Biblioteka be sienų"
naudą, ateities perspektyvas diskutavo projekto vadovė direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė ir
Aptarnavimo skyriaus vedėja Marytė Jacikienė. Kalbėta apie modernių technologijų integravimą į
bibliotekų veiklą, formalų ir neformalų ugdymą, bibliotekų erdves, socialinius projektus.
Lapkričio 09 dieną J. Lankučio bibliotekoje svečiavosi Lidija Laurinčikienė su paskaita
„Svetingumas-ne vien stalo vaišės. Svečių priėmimo etiketas“. Kas yra tikrasis
svetingumas, kokios pagrindinės svečių priėmimo taisyklės ir dar
daug subtilių smulkmenų vieną popietę susirinkusiesiems Jono
Lankučio viešosios bibliotekos skaitykloje į renginį „Svetingumas –
ne vien stalo vaišės. Svečių priėmimo etiketas“ atskleidė švietimo
žurnalistė, aukštųjų mokyklų dėstytoja Lidija Laurinčiukienė.
Nuotaikinga ir praktiška paskaita labai visus maloniai nuteikė ir sudomino.
Tradicinis renginys „Proza skaitoma rudenį“ vyko
lapkričio 10 d. net keturiose rajono bibliotekosePriekulėje,

Agluonėnuose,

Veiviržėnuose

ir

Gargžduose. Renginio moderatorius Juozas Šikšnelis
pasakojo, kad šiemetiniai skaitymai skirti Mažosios
Lietuvos metraštininkei Ievai Simonaitytei atminti.
Šmaikščiai pristatė rašytojus, kurių
šiemet susirinko nemažas būrys. Danielius Mušinskas skaitė storiją „Džentelmenas",
Sondra Simanauskaitė skaitė ištrauką iš romano, kurio veikėjo prototipas gyvena
Gargžduose.Vytautas Čepas dalijosi istorija apie meilės trikampį, Rita Latvėnaitė Kairienė pasakojo apie „suvalgytas" atostogas Šveicarijoje. Nijolė Kepenienė skaitė
pasaką apie lietuvišką Vandenį - Žirgelį, darantį stebuklus. Darius Rekis skaitė apie
vienatvę, Juozas Šikšnelis – apie tylėjimą. Albino Klizo kūrybą artistiškai pristatė
41

16 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

pavaduotoja Diana Ciparienė. Jau nepirmą kartą mus aplankė svečiai iš Kaliningrado srities – Oleg
Gluškin ir Boris Bartfeld.
Lapkričio 12 d. J. Lankučio bibliotekos skaitykloje vyko popietė su aktore Kristina
Kazlauskaite. Nuotaikingi pasikalbėjimai pagal aktorės kredo :
„Čia ir dabar !“. Aktorė gausiai susirinkusiai publikai pasakojo
apie savo vaikystę, „sunkiai ėjusius mokslus“ (galvojo, kad net
nebaigs mokyklos ir dirbs kirpėja!), apie tėčio norą, kad ji taptų
aktore ir mamos atkalbinėjimą nuo tokios profesijos. „Smagu, kai tavo veikla pateisina lūkesčius“, –
sakė aktorė susitikimo metu.
Lapkričio 14 dieną, Klaipėdos rajono bibliotekininkai ir Švietimo centras kvietė į mokymosi
spalvų paieškas. Tai – pirmasis jau 17 kartą Lietuvoje vykstančios suaugusiųjų mokymo savaitės
„Mokymosi spalvos" renginys, kvietęs suaugusius susipažinti su
naujausiomis technologijomis bibliotekoje. Vaikų literatūros skyriuje
vyko interaktyvios pamokos netradicinėje aplinkoje - bibliotekoje,
naudojantis interaktyviu ekranu. Nuo 8 iki 18 valandos į pamokas
rinkosi TAU studentai, savivaldybės atstovai ir verslininkai. Pavaduotoja Diana Ciparienė papasakojo,
kad šis interaktyvus ekranas – vienintelis Gargžduose. Ši priemonė ir modernios interaktyvios mokymosi
pamokos 1-9 klasės mokiniams įsigytos dalyvaujant Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio
viešosios bibliotekos finansuojamame projekte „Bendruomenės „HUB'as" bibliotekoje „Atrask savo
saviraiškos kodą". Duris ir langus į bibliotekos paslaugų lobyną atvėrė Informacinio skyriaus vedėja
Živilė Markutė-Armalienė. Ji pristatė bibliotekos internetinę svetainę, facebook puslapį, kuriuose galima
sužinoti apie būsimus renginius, bibliotekos paslaugas, dalyvauti apklausose, užduoti klausimus
bibliotekininkams.
Apie LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) elektroninį knygų katalogą,
knygų išdavimą, elektroninių knygų skaitymo galimybes papasakojo Aptarnavimo skyriaus vedėja
Marytė Jacikienė. Ji kvietė įsigyti bendrą LIBIS skaitytojo pažymėjimą, kuris neterminuotą laiką galioja
visose Lietuvos viešosiose bibliotekose.
Bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas džiaugėsi dar viena bibliotekos naujove – knygų
skaityklėmis. Jos nepamainomos keliaujant, patogios nešiotis, o šviečiantis ekranas leidžia skaityti
tamsoje. Vyresnysis bibliotekinių procesų atomatizavimo inžinierius Danielius Laima pakvietė
apsilankyti nuotolinių transliacijų pasaulyje. Papasakojo, kad nuotolines transliacijas tiesiogiai galima
stebėti „LankucioVB" YouTube kanale arba bibliotekos filialuose. Transliacijos archyvuojamos
YouTube kanale. Visa transliacijos įranga įsigyta dalyvaujant „Biblioteka be sienų" projekte.
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Vaikų literatūros skyriaus vedėja Daiva Ringienė pristatė interaktyvias pamokas,
edukacinius žaidimus, rodė kaip rankų prisilietimais arba
specialiu rašikliu valdomas ekranas. Interaktyviu ekranu
kviečiami naudotis ir vaikai, ir suaugusieji. Savanorė Sandra
pademonstravo, kokius žaidimus galima žaisti – šaškėmis,
šachmatais, dėlionėmis ir kt.
Vaikų literatūros skyriaus vedėjos pavaduotoja informacijai ir edukacijai Albina Ananjeva
kvietė susipažinti su interaktyvia Lietuvos etnografinių regionų lopšinių knygele "Gugi lopšinės".
Parsisiuntus nemokamą programėlę išmaniajam telefonui arba planšetiniam kompiuteriui, vienu
paspaudimu mėgausitės autentiška mūsų senolių tarme skambančiomis lopšinėmis. Šis renginys
pakvietė visus – didelius ir mažus - apsilankyti bibliotekoje. Tai puiki erdvė save realizuoti, praleisti
laisvalaikį, bendrauti ir bendradarbiauti.
Kunigas Algirdo Toliato knygos „Žmogaus ir Dievo metai“ pristatymas. Gausiai bibliotekos
skaitykloje susirinkusiai auditorijai autorius kalbėjo apie pamokslų
knygos atsiradimą, idėją ir jos misiją. Liturginių metų pamokslų
ciklas – knyga, kalbanti apie dvasines ir dorovines žmogaus
vertybes, atskleidžianti pozityvų požiūrį į žmogaus ir Dievo santykį.
Tai ne vien pamokslų, bet ir autoriaus sielos knyga. Kunigas teigė,
kad knygos nebūtų parašęs, jei leidykla „Tyto alba“ nebūtų kruopščiai visko parengusi, suredagavusi.
Jam teliko tik palaiminti. Istorijų apie policijos kapelioną papasakojo Klaipėdos rajono policijos
komisariato viršininkė – komisarė Rasa Stasiulaitienė. Kunigas prisiminė kaip tapo policijos kapelionu,
dalijosi mintimis apie tikėjimą. Kunigo žodžiai nepaliko abejingų - įsigyti knygą su autoriaus autografu
pageidavo ne vienas bibliotekos lankytojas.
Domo Kauno knygos „ Donelaičio atminties paveldas“ pristatymas vyko lapkričio 26 d.
Kiekvienais metais pradedant adventą profesorius skaitytojus pradžiugina naujomis knygomis. Nuo pat
jaunystės gyvenęs Agluonėnuose profesorius domėjosi senaisiais raštais ir knygomis. Lankydamas
užsilikusius lietuvininkus išprašęs iš jų ėmėsi kaupti moksliniams
darbams senus leidinius, giesmynus, kalendorius. Susidomėjimas
Donelaičiu prasidėjo, kaip pats aiškina, studijuojant Vilniuje, kai
atsitiktinai antikvariate knygų stirtoje aptiko Lietuvos pirmosios
nepriklausomybės aukštajai knygos kultūrai atstovaujantį 1940 metais
meniškai išspausdintą „Metų“ egzempliorių su dailininko V. K. Jonyno parašu. Vėliau vokiečių
Humboldtų universiteto dėstytojų pakviestas padirbėti Berlyno ir Leipcigo bibliotekose jaunasis
mokslininkas turėjo galimybę gilintis į Karaliaučiaus universiteto ir Prūsijos raštijos įtaką Lietuvos
43

16 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

kultūrai, geriau susipažinti su čia studijavusiais lietuvių kalbos puoselėtojais, literatūros kūrėjais, tarp jų
ir K. Donelaičiu. Taigi šiai knygai medžiaga kaupta ištisus keturiasdešimt metų. Ši knyga padės mums
suprasti, kaip lietuvių tauta brendo K. Donelaičiui, – sakė prof. D.
Kaunas.
Gruodžio mėnesio 03 d. bibliotekos skaitykloje vyko popietė
su aktore Vaiva Mainelyte. Kūrybos ir veiklos įspūdžiai, teatras,
kinas, poezija. Teatro ir kino legenda aktorė Vaiva Mainelytė dalijosi
kūrybos ir veiklos įspūdžiais, skaitė savo kūrybos eiles, kalbėjo apie teatrą, kiną, poeziją. Aktorė
nuoširdžiai dėkojo klausytojams už dėmesį, nesumeluotas emocijas.
„Pamąstymai apie keliones“. Ričardas Vaitiekūnas politinis bei visuomenės veikėjas,
geologas, keliautojas. Kelionės – gyvenimo būdas, žadinantis pažinti
pasaulį. Taip kalbėjo Ričardas Vaitiekūnas, prieš šventes Gargžduose
susitikęs su TAU klausytojais. Pritardamas jų siekiams pažinti ir
suprasti pasaulio įvykius, žmogaus savijautą ir jį supančią aplinką,
asmenine patirtimi jis akcentavo, jog visada ir visur turime išnaudoti galimybę mokytis. R. Vaitekūnas,
sako, spaudos nebeskaitantis, elektroninių knygų taip pat. Didžiausia vertybe laiko spausdintinę
literatūrą, stengiasi perskaityti naujausius leidimus. Daug fotografuoja ir filmuoja. Po kelionių to vis
daugiau prisikaupia. Gargždų TAU klausytojams pristatė ir pasakojo apie žymiausius lietuvių kilmės
keliautojus, kurių pėdsakais ir pats yra sekęs.
Rudenišką gruodį įvyko kraštiečio tautodailininko Gedimino Rudžio parodos „Gamta –
mūsų namai“ pristatymas. Autorius pagal kilmę - aukštaitis, tačiau save laiko žemaičiu, mėgsta
gamtą, domisi ne tik tapyba, bet ir senųjų amatų istorija. Tapyti pradėjo dar mokydamasis vidurinėje
mokykloje. Nuo 1958 metų dalyvauja daugelyje regiono ir respublikinių
parodų, savo darbą eksponavo ir tarptautinėje vaikiško portreto parodoje
Maskvoje. Inicijavo ir koordinavo I-ąją

liaudies meno parodą

Gargžduose. Kelinta ši paroda, autorius nebesuskaičiuoja, nes jų surengė
tikrai nemažai. Parodos paveiksluose vyrauja rudeniškos spalvos, tačiau tautodailininkas prisipažino,
kad mėgstamiausias metų laikas – pavasaris ir geriausia tapyti tada, „kai išsimiega“ ir
šviesu. Susirinkusiems dailininkas pristatė kiekvieną paveikslą – juose gamtos vaizdai ir scenos iš
medžioklės – kadaise jis buvo aistringas medžiotojas, o dabar, kaip pats sako „atgailauja“.
Gediminas Rudys dažniausiai tapo realistinius peizažus, marinistinius paveikslus,
natiurmortus, prieš keletą metų nutapė Gargždų miesto įžymių žmonių portretus: kunigo Mykolo
Vaitkaus, poeto Antano Surblio, Lietuvos laisvės kovotojo Antano Stalmoko ir grafo poeto Eugenijaus
Rene. Tautodailininkas maloniai nustebino – Jono Lankučio viešajai bibliotekai įteikė dovaną - poeto
44

16 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

rašytojo Mykolo Vaitkaus (gimęs 1883 m. Gargžduose) portretą. Dėkodamas už pagalbą, palaikymą,
džiaugdamasis ilgalaike bičiulyste tautodailininkas įteikė paveikslų skaitytojų aptarnavimo skyriaus
vedėjai Marytei Jacikienei, direktoriaus pavaduotojai Dianai Ciparienei ir dailininkei, kolegei – Zitai
Kontrimienei.
Gruodžio 22 d. kartu su literatų klubo „Potekstė“ nariais, nuotaikingoje ir šventinėje popietėje
atidaryta klaipėdiškio rašytojo, bibliotekininko ir skulptoriaus Juozo Šikšnelio autorinių darbų paroda
šmaikščiu pavadinimu „Baibokai ir jų lazdos“. Kilo klausimai, kas tie
akmeniniai ir mediniai baibokai , turintys skirtingas formas ir
charakterius, ir iš ko drožtos lazdos? Parodos autorius, surengęs ne vieną
dešimtį autorinių darbų parodų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, savęs
nedrįsta vadinti skulptoriumi, o ir darbų – skulptūromis. J. Šikšnelis, pats būdamas dzūkas, mieliau
renkasi žemaitišką žodį „baibokas“, kuris, autoriaus nuomone, yra talpesnis už žodį „skulptūra“. Šis
apibūdinimas bei kūrybiški medžio ir akmens darbai leidžia pažinti paties kūrėjo sveiką humoro jausmą,
lengvą ironiją ir daugiabriauniškumą. Autorius savo kūrinių įkvėpėja laiko gamtą. Pats medis prakalbina
ir ragina konkrečia forma išreikšti pastebėtą mintį, nuotaiką. Dirbant ta gamtos užuomina gali paryškėti,
gali ir nublankti, tai nėra išpildymas pagal iš anksto nusilipdytą ir kelių komisijų patvirtintą modelį, bet
kūryba tikra to žodžio prasme, kuria vis naują formą.
Bibliotekos

padėkos

vakaras.

Lankučio

viešosios

bibliotekos

darbuotojai savo bičiuliams rengė padėkos vakarą. Jame aptarti išminties,
žinių, renginių ir įvairiausių veiklų dosnūs prabėgę Bibliotekų metai.
Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“
išrinko ir nominavo „Metų bibliotekininkę“ ir „Metų biblioteką“.
Metų bibliotekininke praėjusį trečiadienį J. Lankučio viešosios
bibliotekos padėkos vakare paskelbta šios bibliotekos direktoriaus
pavaduotoja Diana Ciparienė. Metų biblioteka nominuotas J. Lankučio viešosios bibliotekos Dovilų
filialas.
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Jono Lankučio viešosios bibliotekos padalinių renginiai ir parodos
Šiandien bibliotekos – tai ne tik pastatai ar lentynos su knygomis. Tai laisvė rasti
informaciją kur ir kada bebūtum, tai galimybė prieiti prie milžiniškų mokslinės informacijos duomenų
saugyklų, prie unikalių skaitmeninio kultūros paveldo archyvų. Tai fizinė ir virtuali aplinka mokymuisi,
kūrybinei ir socialinei asmenybės raiškai.
Bibliotekoje atsiveria knygų, žinių, informacijos ir kultūros pasaulis, sukurtas skirtingų
pažiūrų, tautybių, lyčių ir išsilavinimo žmonių. Biblioteka įkvepia bendrauti, ieškoti, kurti. Biblioteka –
daugiafunkcinė erdvė, kur saugomos senos ir kuriamos naujos istorijos, kur mezgasi pažintys, kur
formuojasi įpročiai skaityti ir mokytis visą gyvenimą, kur visiems sukuriamos galimybės sužinoti,
sugalvoti, keistis ir dalyvauti bibliotekinėje veikloje. J. Lankučio viešosios bibliotekos padalinių
darbuotojos renginius organizuoja bendradarbiaudamos su mokyklomis, kaimo bendruomenėmis,
kultūros centrais, Jono Lankučio viešosios bibliotekos skyrių specialistais. 2016 metais filialų
bibliotekose buvo organizuojami įvairūs renginiai: parodos, vietinių kraštiečių pagerbimo šventės,
susitikimai su rašytojais, tautodailininkais, menininkais, savo krašto kūrėjais, tautodailininkais. Šioms
progoms paminėti rengiami literatūriniai vakarai, minimi rašytojų jubiliejai, valstybinės ir kalendorinės
šventės.
Darniai visuomenės raidai būtinas ne tik ekonominis, socialinis, bet ir kultūrinis veiklumas
bei aktyvumas. Vykstant esminiams pokyčiams visuomenėje, kylant bendram gyvenimo lygiui, vis
labiau jaučiamas kultūrinių, meninių, dvasinių vertybių poreikis. Kultūrinai renginiai gyventojams –
gana svarbus laisvalaikio praleidimo būdas ir kultūrinių poreikių tenkinimo galimybės. Todėl
pagrindinis laisvalaikio uždavinys socialinėje sistemoje – užtikrinti tokią laiko praleidimo kokybę, kad
formuotųsi kuo įvairiapusiškesnė asmenybė, sugebanti integruotis į visuomenę. Rajono bibliotekų
kultūrinis veiklos aktyvumas priklauso nuo, ten dirbančių darbuotojų, nuo kultūrinių renginių kokybės.
Gyventojų kultūriniai poreikiai auga, didėja pasiūla, todėl labai svarbu, kad organizuojami kultūriniai
renginiai būtų įvairūs, įdomūs ir juose lankytųsi gyventojai. 2016 metais rajono bibliotekose veikė
spaudinių, dokumentų, įvairaus meno dirbinių parodos, vyko jų pristatymai, aptarimai. Rajono
bendruomenės narius padalinių bibliotekininkai kvietė lankytojus į renginius, kurie įdomūs to krašto, tos
vietovės žmonėms. Gyventojų kultūriniai poreikiai, kas metai auga, didėja, todėl bibliotekoms svarbu,
kad organizuojami kultūriniai renginiai būtų įvairūs, įdomūs. Rajono filialų bibliotekos kvietė į renginius
visų amžiaus grupių žmones, savo nuolatinius lankytojus bendrauti, dalintis įspūdžiais apie perskaitytas
knygas, aplankyti parodas, sudalyvauti organizuojamose renginiuose, susipažinti su šiuolaikinės
bibliotekos informacinėmis paslaugomis ir technologijomis.
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Lietuvos bibliotekininkų draugija 2016 metų balandžio 23-30 dienomis skelbė 16-ąją Nacionalinę
bibliotekų savaitę „Stiprios bibliotekos - stipri visuomenė“. Pokalbiai, knygų ir parodų pristatymai,
nuotaikingi renginiai vaikams. Šios dienos visiems priminė apie skaitymo kultūrą ir tradiciją,
raštingumo, pažinimo svarbą, pagarbą knygai ir kūrėjui. Savaitė neeilinė, nes 2016-ieji šalyje paskelbti
Bibliotekų metais. Šioms reikšmingoms datoms organizuoti įvairūs renginiai, kurie kvietė lankytojus
apsilankyti savo mikrorajono aptarnaujančioje bibliotekoje.
Sausio mėnesio renginiai buvo skirti rašytojai I. Simonaitytei, bibliotekų ir bendruomenių
metams paminėti. Agluonėnų bibliotekoje vyko edukacinis rytmetis kraštietės rašytojos I.Simonaitytės
kūrybai prisiminti. Apie I.Simonaitytės gyvenimą bei kūrybą pasakojo Agluonėnų lopšelio-darželio
„Nykštukas“ pedagogų kolektyvas. Bibliotekos lankytojai galėjo pasigrožėti
buvusios

ilgametės

Agluonėnų

lopšelio-darželio

direktorės Gražinos Treigienės akvarelės darbų paroda.
Mokiniai galėjo pasigrožėti įspūdinga bei gausia
keramikos “ Molinukas“ darbų paroda, kuria pristatė
Macikų socialinės globos namų užimtumo grupė. Bibliotekoje eksponuota spaudinių
paroda, kurioje ne tik I. Simonaitytės kūryba, bet ir dalis I. Simonaitytės vardo
premijos laureatų darbai. Šios parodos skirtos I.Simonaitytės 119-osioms metinėms paminėti. Šios
rašytojos kūrybai parodas eksponavo Drevernos, Venckų, Dituvos, Priekulės padaliniai.
Į renginį ,,Gerumo šviesa sugrįžo į bendruomenę“ Dituvos bibliotekoje, skirtą
Bendruomenių metams paminėti,

susirinko gausus būrys vaikų ir suaugusių. Visuomenininkė ir

bendruomenės narė Laura pasidalijo dekupažo paslaptimis. Visi renginio
dalyviai kūrė knygų skirtukus, kūrė senų knygų nusidėvėjusius viršelius.
Muzikinius intarpus atliko Priekulės muzikos mokyklos moksleiviai.
Žemaitiškos kalbos tarme dalijosi Žemaitijos regiono 2015 m. pasakorių
konkurso dalyvis Edvinas. Pasakorė Dovilė linksmino dalyvius savo
vaizdžiais pasakojimais. Ji yra 2015 m. konkurso „Glauniausio pasakoriaus“ nugalėtoja. Abu pasakorius
paruošė Dituvos pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Aurelija Daugėlienė.
Jakų bibliotekoje vyko popietė „Jakai ir Jakiškiai“ . Visi susirinkę praleido nuostabų
laiką, kartu su rašytoju- pozityvistu Lietuvos „Žinijos“ draugijos „Pozityvistų klubo“ steigėju Jeronimu
Lauciumi. Jo paskaita suteikė žinių apie svarbą ir sklaidą savo krašto žymius žmones, vietoves.
Paskatino nebūti

abejingiems išliekamoms vertybėms, kurios pasitarnaus ateinančioms kartoms.

Bendruomenių metus renginiais paminėjo Daukšaičių, Drevernos, Endriejavo, Girkalių, Kretingalės,
Plikių, Vėžaičių ir kiti padaliniai.
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Tradicija jau tapo, kad kas metai J. Lankučio viešoji biblioteka ir jos padaliniai aktyviai
dalyvauja Nacionalinio diktanto rašyme. Šiais metais daugiausia
dalyvių sulaukta Agluonėnų, Dovilų, Endriejavo, Jakų, Pėžaičių,
Priekulės, Venckų padaliniuose. Nacionalinis diktantas - tarptautinis
suaugusiųjų ir moksleivių raštingumą skatinantis konkursas. 2016aisiais Nacionalinis diktantas organizuotas jau 9-ą kartą. Pagrindinis
konkurso organizatorių tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja
taisyklingai.
2016-ieji Bibliotekų metai, kurių šūkis „Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“. Šiais
metais buvo siekiama pabrėžti rajono bibliotekų svarbą žmonių gyvenime ir vystymęsi. Visus metus
bibliotekose vyko kultūros, meno, literatūros, mokslo, informaciniai renginiai. Bibliotekos suteikė
galimybę kiekvienam rajono gyventojui bendrauti su knyga. Šių metų kokybiniai ir kiekybiniai
rodikliai aukšti, tai rodo, kad parodytas dėmesys bibliotekoms buvo naudingas. Auginame skaitančią
ir besidominčią visuomenę. Jono Lankučio biblioteka ir jos padaliniai kvietė visus rajono gyventojus
draugauti su bibliotekomis, skaityti, dalintis knygomis ir žiniomis. Bibliotekų metams paminėti tiek J.
Lankučio viešoji biblioteka, tiek 24 padaliniai organizavo įvairia tematika renginius kviesdami ir
skatindami rajono gyventojus skaityti ir domėtis knyga, kurti ir prasmingai leisti laisvalaikį.
Ypatingai Bibliotekos metus paminėjo Vėžaičių miestelio biblioteka. Po 60 - ies metų,
lapkričio mėnesio pavakarę, miestelio bibliotekoje susitiko dirbę bibliotekininkai „Prisiminimų
sūkuryje“. Kasparas Žutautas dirbęs 1952m.-1956m., Antanina Birutė Rudienė dirbusi 1964m.-1981m.,
Regina Žilienė dirbusi 1982 m.-2012m. ir Vilma Jonelienė dirbusi nuo
2012 m. renovuotoje bibliotekoje. Vilma Jonelienė 2013 metais
bibliotekos vairą perdavė šiandieninei darbuotojai Irenai Baltaragienei.
Visus bibliotekininkus pasveikino Vėžaičių seniūnas. Daug gražių
žodžių ir palinkėjimų bibliotekininkėms skyrė susirinkę miestelio
gyventojai. Vakaro metu svečiai galėjo susipažinti su archyvine medžiaga apie Vėžaičių miestelį ir
miestelio biblioteką, kurią rinko dirbusios bibliotekininkės A. B.Rudienė ir R. Žilienė. Vakarą pagyvino
skambėjusios melodijos, atliekamos bandonija ir armonika.
Spalio mėnesio popietę „Valanda su atversta knyga“ Daukšaičių biblioteka organizavo
skirdama Bibliotekų metams paminėti. Renginio dalyviai buvo supažindinti su naujomis knygomis. Šio
renginio metu ne tik smalsiai vartomos knygų puslapiai, bet
cituojamos ir skaitomos įdomiausios knygų ištraukos. Kiekvienas
turėjo galimybę papasakoti, kuo viena ar kita knyga juos sudomino, ir
kodėl

rekomenduotų

paskaityti

kitiems.

Po

šio

malonaus
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pabendravimo su knyga, naujosios knygos gautos 2016 metais, iškeliavo į skaitytojų namus, praturtinti
rudeniškus vakarus turininga veikla ir prasmingomis mintimis.
Drevernos biblioteka senai puoselėjo mintį paminėti ir eksponuoti biblioteka 20-ties metu
laike „Dreverna. Drevernos gyventojai spaudoje“. Minint Bibliotekų
metus nutarta priminti bibliotekos lankytojams priminti apie renkamą ir
segamą medžiagą apie Drevernos kaimą, jos gyventojus. Keitėsi kaimas,
žmones, džiugios ir liūdnos naujienos, atskirų įstaigų nuveikti darbai,
miestelio šventės, renginiai, žymus kaimo šviesuoliai, žymios miestelio
vietos ir kt. Džiugino lankytojus ir jų artimuosius nuvilnijusi prisiminimų banga.
Lapkričio pavakarę Judrėnų bibliotekoje vyko popietė „Mano vaikystės knyga“. Šis
renginys skirtas Bibliotekų metams paminėti. Bibliotekoje svečiavosi garbingiausios ir labiausiai
skaitančio bibliotekos skaitytojos. Jų prisiminimai prajuokino ne vieną renginio dalyvį. Dalijosi savo
prisiminimais apie raidelių pažinimą, apie pirmąjį apsilankymą bibliotekoje. Bandėme atrasti ir palyginti
senąją knygelę ir paliginti su naujai gauta. Nelengva buvo prisiminti,
kokias knygas skaitė vaikystėje, bet labai gerai galėjo prisiminti viršelio
įliustraciją. Atmintyje išliko „Du gaideliai“, „Žaislai“ „Grybų karas“,
„Daktaras Aiskauda“, „Brisiaus galas“, „A raidė“, „Vyturėlis“ ir kt.
Tai smagi galimybė pabūti kartu, pasidalinti prisiminimais apie
vaikystės knygas, turiningai praleisti laisvalaikį.
Spalio mėnesio popietę Pėžaičių bibliotekoje vyko renginys, skirtas Bibliotekų metams
paminėti „Gerų darbų, smagių susibūrimų”. Renginyje svečiavosi Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius Sigitas Karbauskas. Literatų klubo „Potekstė“ narės Aldona Martinkienė ir
Marytė Eidėnienė. Nuotaikingos eilės liejosi iš literačių, kurios
skaitė savo kūrybos eiles. Savivaldybės svečias linkėjo skaityti ir
gyventi su knyga. Nuotaikingas spektaklis "Mergvakaris", kurį
pristatė svečiai iš Girininkų bendruomenės. Mintis, jog knyga pats
geriausias draugas ir patarėjas buvo pateikta šio renginio metu.
Balandžio mėnesį Slengių (Gindulių) biblioteka savo skaitytojus ir jų artimuosius kvietė į
popietę „Menam senąsias bibliotekas“. Šis renginys skirtas Bibliotekų
metams paminėti. Ar daug žinome apie pasaulio bibliotekas, kokios
bibliotekos yra ir kokie lobinai saugomi jų fonduose. Šie ir kiti klausimai
buvo gvildenami renginio metu. Prie klausimų ir atsakymų jungėsi ir
jaunieji skaitytojai, kurie savo žinių paiešką bandė išbandyti kompiuterio
ar knygų pagalba. Buvusi ilgametė šios bibliotekos bibliotekininkė
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Emilija Alminienė pasakojo apie bibliotekos istoriją, parodė surinktą medžiagą apie Slengius ir jų
gyventojus bei žymias vietas šio mikrorajono. Prisiminimais dalijosi ir ilgametės bibliotekos skaitytojos.
Popietėje dalyvavo nemažas būrys skaitytojų.
Gegužės mėnesį Venckų bibliotekoje Jono Lankučio viešosios bibliotekos
metodinis skyrius, vykdė projektą „Knygos tarnystė“. Šio projekto metu
vyko kūrybinė edukacinė popietė, kuri skirta bibliotekų metams paminėti.
Renginyje dalyvavo

1-8 klasių mokiniai, ir aktyviausi bibliotekos

skaitytojai, kuriems labai svarbi knygos „gyvenimo kokybė“.
Susipažinta su Lietuviškos knygos istorija ir Knygos istorija,
dalivauta trumpoje viktorinoje apie knygą ir patikrintos žinios. Renginio metu vaikai ir suaugę mokėsi
tvarkyti knygas, kurių gyvenimo ilgumas priklauso nuo mūsų pačių. Turėjo galimybę paliesti XVIIIXIX a. išleistus leidinius. Pristatyti ir įvairių rūšių knygų viršeliai, kurie gali pasitarnauti knygoms,
kurios jų neteko dėl aplaidžių skaitytojų. Kiekvienas džiaugėsi galėdamas padėti knygai „gyventi“
ilgiau. Metų gale geriausi ir kūrybingiausi dalyviai buvo apdovanoti prisiminimo dovana – Knyga.
Lapių biblioteka gegužės mėnesį organizavo viktoriną „Biblioteka – tavo atradimų
vieta“, skirta spaudos atgavimo, kalbos, knygos dienai ir bibliotekų
metams paminėti. Tiesiog iš šių datų parengta viktorina, kas suteikė
galimybę savo jėgas išbandyti sumanume. Svečiuose buvo J. Lankučio
viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja D. Ringienė su
paruošta linksma programėle. Programėlė taip pat reikalavo žinių apie
knygą, apie popierių, apie knygos kenkėjus ir priešus. Atsakinėjo į klausimą: Ką man duoda perskaityta
knyga?
Poezija, proza užima tam tikrą vietą mūsų visų gyvenime. Iš jos suskamba ir gimsta žodis,
o iš žodžių posmai, eilės, ištisi sakiniai, iš šių – eilėraščiai, apsakymai, romanai. Sukurti kūriniai – tarsi
veidrodis, kuriame atsispindi gamtos grožis, paslaptinga meilė žmogui, Tėvynei ir visa kam, kas supa
mus. Visa tai dar vainikuoja vadinamieji moralai, pamokymai, išvados,
patarimai, pamąstymai. Čia ir mažos istorijėlės apie eilėraščių, apsakymų
atsiradimą, ir patys eilėraščiai bei pasakojimai. Nauji, melodingi,
sąmoningi ir išmintingi įvairaus amžiaus kūrėjų eilėraščiai, apsakymai,
netikėti pastebėjimai, persipynę su realiu gyvenimu ir

„fantastiniu“

pasauliu. Renginiai skirti poezijai, prozai ir jų kūrybai surengti visuose rajono bibliotekose.
Tradicinis renginys „Proza skaitoma rudenį“ vyko lapkričio mėnesį. Keturiose rajono
bibliotekose - Priekulėje, Agluonėnuose, Veiviržėnuose ir Gargžduose. Renginio moderatorius Juozas
Šikšnelis pasakojo, kad šiemetiniai skaitymai skirti Mažosios Lietuvos metraštininkei Ievai Simonaitytei
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atminti. Priekulės padalinyje savo kūrybą skaitė Rita LatvėnaitėKairienė, Danielius Mušinskas, Darius Rekis, Olegas Gluškinas.
Agluonėnų ir Veiviržėnų bibliotekose savo kūryba ir eilėmis dalijosi
prozininkai: Juozas Šikšnelis, Vytautas Čepas, Nijolė Kepenienė, S.
Simanaitienė ir Borisas Bartfeld. Skaitymai buvo skirti rašytojai Ievai
Simonaitytei atminti.
Dauparų bibliotekoje vyko popietė „Gimtųjų žodžių apkabintas“, skirta Gimtosios kalbos
dienai ir Bibliotekų metams pažymėti. Ta proga bendraudami kalbėta, svarstyta, plepėta, apie Gimtosios
kalbos svarbą, grožį, unikalumą ir jos ilgas kovų kelias iki mūsų dienų.
Prisiminimais dalitąsi apie seniausius lietuvių kalbos išlikusius perlus –
pasakojamąją

tautosaką-

pasakas,

patarles

,

mįsles,

priežodžius,

pamėgdžiojimus, pasišaipymus. Skaityta M. Mažvydo, M. Valančiaus, J.
Degutytės ir kt. autorių kūrinių ištraukas.
Balandžio mėnesį Endriejavo miestelio bibliotekoje susirinko nemažas būrelis poezijos
mylėtojų. Šis poezijos vakaras buvo nepaprastos formos. Per kelias valandas spėjome perbėgti 4 metų
laikus, juos priskyrę žmogaus gyvenimo keliui. Žiema tai metų pradžia, kaip ir žmogaus gyvavimo
pradžia -Vaikystė. Pavasaris tai lyg -Jaunystė. Vasaros sezoną pristatė vyresnės kartos poezijos
mylėtojai. Ir pagaliau Ruduo, kuris mus džiugina savo turtingumu,
savo branda, spalvomis. Taip ir žmogus!? Praėjus pusei gyvenimo
kelio sukaupė daugybę patirties, minčių įamžintų popieriaus
lapelyje. Renginio metu visus džiugino skambi saksofono muzika.
Renginyje dalyvavo svečiai iš Klaipėdos, Dovilų, Rietavo, Žadeikių.
Tradiciškai minimos valstybinės mūsų krašto šventės: Sausio 13-oji, Vasario 16 –oji, Kovo
11-oji ir kt. Taip ugdomas savo tautos tautiškumas. Prisiminti ir išsaugoti istorinę tautos atmintį yra
labai svarbu. Kiekviena data yra reikšmingos mūsų istorijai, istorinei atminčiai. Šios šventės be galo
reikalingos, pirmiausia tautiškumui ugdyti, nes tik iš tautiškumo kyla patriotizmas, pilietiškumas. Tad
istorinė atmintis būtina, ir tos šventės valstybiniu mastu būtinos. Per šventę mes prisimename arba
istorinį laiką, arba istorinius įvykius, ką nors, kas yra labai svarbu valstybei. Šventė turi ir pramoginį
polių, kai buvimas kartu yra džiaugsmingas ir artinantis žmones.
Vasario 16- ąją paminėjo Drevernos bibliotekos lankytojai.
Šventė buvo minima kartu su kaimo ir mokyklos bendruomene - buvo ir
rimtų, ir kūrybiškų užduočių, vaikai padainavo, pašoko, svečiai sakė
sveikinimo kalbas, vartė knygas apie Lietuvą, paklausyta moksleivių
apmąstymų apie savo kraštą, išklausyti jų ateities planai, apie gyvenimą
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Lietuvoje paskaitėme rašytojų kūriniuose. Kartu pasidžiaugėme, kad
yra mylinčiu ir norinčiu likti, gyventi ir kurti savo ateitį Lietuvoje.
Kovo 11 –ąjai Agluonėnų, Jakų, Lapių bibliotekos organizavo domino
turnyrą mažiesiems ir jų tėveliams, Kretingalės padalinyje buvo
pasakojama apie Nepriklausomybės atgavimą.
Patys mėgstamiausi ir populiariausi skaitytojų renginiai, tai susitikimai su
knygų autoriais, knygų pristatymai. Endriejavo, Girininkų, Vėžaičių,
Agluonėnų miestelio gyventojams Regina

Balsevičienė pristatė savo

knygas: “Gyvenu be vaistų” ir “Dievo vaistas”. Pagal išsilavinimą biologė ir
chemikė Regina Balsevičienė savo gyvenimą skirsto į du etapus – įprasto
ligonio ir gyvenimą be vaistų. Pastarasis trunka jau per 20 metų. Įveikusi ne vieną sunkią ligą moteris
savo patirtį išliejo knygose. Už skolintus pinigus išleista pirmoji knyga sulaukė net šešių pakartotinų
leidimų. Autorė noriai atsakinėjo į skaitytojų klausimus, džiaugėsi, kad vis daugiau žmonių ieško
informacijos apie gyvenimą be vaistų. Savo knygą padovanojo ir bibliotekoms.
Net keliuose padaliniuose vyko susitikimai su D. Kaunu
Lietuvos knygotirininku, bibliofilu, edukologu, Mažosios Lietuvos kultūros
tirinėtoju. Pasakojo apie savo darbinę veiklą, apie Mažosios Lietuvos
bibliotekas, spaustuves, pirmąjį lietuvišką periodinį leidinį ir kt.
Veiviržėnų bibliotekoje vyko poeto, rašytojo Dariaus Rekio knygos „Pražydusios
klumpės“ pristatymas. Tai trečioji šio rašytojo knyga. 2011 m. jis išleido poezijos rinktinę „Pasislėpusios
saulės šviesoj“, 2014 m. apysaką jaunimui „Viską susapnuoti dar kartą“, 2016 m. eilėraščiai
"“Pražydusios klumpės“ . Knyga „Pražydusios klumpės“ rekomenduotina
tiems, kurie jau nebeskaito poezijos, teisindamiesi, kad nesupranta
šiandieninių autorių. Pristatymo metu skambėjo eilėraščių posmai ir
dainuojama

poezija, kurią atliko bardai Jonas Baltokas ir Alvydas

Stalaučinskis. Dariaus Rekio kūrybą skaitė ne tik pats poetas, bet ir
Veiviržėnų Jurgio šaulio gimnazijos mokytoja Ierna

Juciuvienė,

gimnazijos moksleivės Lijana Judeikytė ir Neda Gaudutytė.
Vis dažniau rajono bibliotekose organizuojami naujesni ir neįprasti renginiai, kurie gana
gausiai telkia bendruomenės narius turiningai praleisti laisvalaikį. Dituvos,
Endriejavo, Plikių, Girininkų, Lapių, Kvietinių, Pėžaičių, Tilvikų
padaliniuose jau antri metai pasiteisino renginiai, skirti Duonos bei Pyrago
dienai paminėti. Per šias dienas vaišinamasi savo keptais pyragais ir
aukojame tiems, kam reikalinga parama. Šios smagios sueities tikslas,
52

16 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

išmokyti dalytis su kitais, padėti sunkiau gyvenantėms bendruomenės nariams. Tokių renginių metu yra
sužinoma, kam sunkiau sekasi, kokios nesekmės yra ištikusios vieną ar kitą šeimą, kuriai reikalinga
parama. Renginys skirtas duonos dienai paminėti-,,Be duonos net karaliaus stalas nesotus’’. Susirinkę
ragauja naminę duoną, pasakojima apie jos kilmę ir kelią iki mūsų stalo. Visiems veiklos pakanka kas
skaito eilėraščius apie duoną, kas žaidimą žaidžia, kas dainelę dainuoja, kas patarle sako, kas mįsles
mena.
Birželio mėnesį, minint Pasaulinę mezgimo viešumoje
dieną, Doviluose įsikūrė jau tradicija tapęs „Mezgimo suolelis“. Į
renginį susirinko būrys mezgėjų, kurios ne tik mezgė, bet ir
dalinosi patirtimi, viena kitai parodė savo sukurtus darbelius.
Antrus metus iš eilės iš Endriejavo atvykstanti Aldona Paulauskienė pravedė mezgimo ant grėblio
pamokėlę. Šis mezgimo būdas daugumai mezgėjų buvo naujas, negirdėtas dalykas. Kadangi lauke oras
nelepino, lietus privertė mezgimo suolelį įkurti bibliotekoje. Bibliotekininkė Eligija Žukauskienė šiemet
pasiūlė apmegzti seną kėdę, kuri papuošė vaikų literatūros skyrių.
Vis didesnio populiarumo susilaukia lėlės. Tai netradicinės lėlės, kurios laikinai apsigyvena
bibliotekose. Jos yra megstamos tie jaunųjų skaitytojų, tiek vyresniųjų. Dauparų padalinyje vykoVaidos
Žymančienės lėlių parodos „Pasiklydusi vaikystėje“
pristatymas. Profesionali dailininkė pasakojo, jog nuo
mažens mėgo piešti. Pomėgis lėlėms atsirado vėliau, kai
augino vaikus. Padaryti lėlę – ilgas, kruopštumo
reikalaujantis darbas : galvas, rankas lipdo iš modelino,
kepa krosnelėje, šlifuoja. Kūną meistrauja iš vielos, apvynioja audiniu. Drabužius klijuoja . Vaidos
sukurtos lėlės labai išraiškingos, meniškos, puošnios. Renginyje nuotaiką skaidrino Rimos Rumbutienės
atliekamos dainos. Drevernos bibliotekoje buvo pristatomos Sigitos Vendelytės medžiaginės lėlės.
Drevernoje biblioteka, mokykla ir kultūros namai šauniai sudalyvavo projekte, kurį inicijavo
Vokietijos ambasada Lietuvoje „O kaip vokiškai?“ Jau ruošdamiesi
renginiui, išmokome nemažai vokiškų žodžių, sužinojome apie šalį,
jos tradicijas. Susirinkę dalyviai ir svečiai atliko užduotis, dainavo,
žaidė, išmoko vokiškų frazių bei bandė kalbėti šišioniškių kalba.
Dėkojome Simono Dacho namams už šaunias dovanėles, Venckų
bibliotekininkei Ingridai už puikų kalbos demonstravimą, Nijolei Viršilienei už skambias dainas.
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Bibliotekų

Agluonėnų,

Endriejavo,

Lapių,

Kvietinių,

Kretingalės, Priekulės, Venckų ir kt. lankytojai vienijosi į komandas net
keturias savaites. Rinkosi į „Bibliomūšį“, vykusį Lietuvos mastu.
Kalėdiniam laikotarpiui artėjant, kyla noras pasipuošti, tad rajono
kaimo bibliotekose veikė tarsi Kalėdinės dirbtuvės, kas darė žaisliukus miestelio,
kaimelio kalėdinei eglei, kas darė kalėdinius sveikinimus. Dovilų moterys gamino
vainiką iš medžiagų, kurios nieko nekainuoja - kankorėžių ir kitų gamtos dovanų.
Kuriant vainikus aptarta Kalėdinio simbolio prasmė ir tradicijos. Tilvikų padalinyje
svečiavosi floristė D. Česnienė. Daukšaičiuose, Judreėnuose, Kretingalėje,
Slengiuose, Šalpėnuose ir kt padaliniuose veikė kūrybos dirbtuvės, kur visi norintys galėjo pasidaryti
šventinį atributą.
Seime Lietuvos bibliotekininkų draugija apdovanojo Agluonėnų bibliotekos skaitytoją
Afemją Jurgelevičienę laimėjusią akcijoje „Aš skaitau, nes…” Bibliotekų
darbuotojai kas metai skatina savo bibliotekų geriausius ir daugiausiai perskaičiusius
skaitytojus. Šalpėnų filiale ilgametė skaitytoja pagerbta Adele Norkiene, kuri ne tik
skaito, bet ir kuria eilėraščius.
Kretingalės bibliotekoje buvo organizuojamas konkursas „Ateik, surask
ir perskaityk“ ne tik vaikams, bet ir suaugusiems.Iš pasiūlytų knygų sąrašų, reikėjo
susirasti knygas ir perskaityti. Šį konkursą laimėjo ir buvo pripažinta geriausia
skaitytoja Vilma Ledovskytė. Jai įteiktas padėkos raštas ir atminimo dovanos.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos padaliniuose
suorganizuota ne tik masinių, bet vaizdinių renginių. 2016 metais – 233 įvairios parodos, skirtos
valstybinių ir kalendorinių datų paminėjimui, žymių žmonių atminčiai ir kt.
Sustabdytų akimirkų paroda "Šeima". Klaipėdos fotografai: Jūratė Čiakienė, Andrius
Pelakauskas, Loreta Sungailaitė, Vidūnas Kulikauskis, Vaida Šetkauskė, Donatas Vaičiulis, Rasa
Banienė, Vita Jurevičienė, Tomas Pikturna,
Eglė Sabaliauskaitė, Cveti Zabiela, Arūnas
Rimkus,

Sigita

eksponavosi

Lubauskė.

Ši

Priekulės

paroda

seniūnijos

bibliotekose: Priekulės, Drevernos, Dituvos,
Venckų

padaliniuose.

Labai

įspūdinga

paroda eksponuota Priekulės bibliotekoje „MANO VARDAS” Priekulės Ievos Simonaitytės
gimnazijos

VII-XII

klasių

moksleivių

darbai.

Mokytoja

Birutė

Rudgalvienė.

”RADINIAI” Priekulės miesto ir gimnazijos bibliotekų skaitytojų radiniai grąžintose knygose.
54

16 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Endriejavo bibliotekoje buvo skaptuojami ir eksponuojami moliūgai, Agluonėnuose Kretingos meno mokyklos mokinių keramikos darbai, Dauparų padalinys bibliotekos lankytojus
supažindino su Lietuvos Respublikos prezidentais. Dovilų bibliotekoje buvo eksponuojamos
ypatingos Žaliaskarės, Judrėnų bibliotekoje suruošta paroda, skirta Laisvės gynėjams. Visose
rajono bibliotekose buvo eksponuojamos parodos skirtos Bibliotekų metams paminėti.

5.4. DARBAS SU VAIKAIS
2016 metais vienas iš pagrindinių darbo su vaikais tikslų – skaitymo skatinimas ir turiningo
laisvalaikio užimtumo organizavimas. Vaikai apsilankę bibliotekose dalijosi savo perskaitytų knygų
personažų nuotykiais ir išgyvenimais, pasakojo apie savo perskaitytas istorijas, kūrė knygų personažus.
Bibliotekose laukiami ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai, seneliai bei kiti artimi šeimos nariai. 2016 metais
bibliotekose vyko daug įdomių veiklų: pokalbiai, knygų aptarimai, trumpi vaidybiniai spektakliukai,
viktorinos, susitikimai su žymiais žmonėmis, transliacijos, edukaciniai užsiėmimai. Vaikų literatūros
skyriuje veikė projekto „Bendruomenės „Hub‘as“. „Atrask savo saviraiškos kodą“ dėka sukurta nauja
kūrybinė-informacinė-technologinė erdvė, kurioje galėjo jaunimas ir vaikai susitikti, eksperimentuoti,
kurti idėjas ir jas įgyvendinti, dalintis žiniomis, mokytis ir mokyti, daryti tai, kas jiems labiausiai patinka.
Biblioteka tapo neformalaus švietimo ugdymo centru, įdiegianti naujovę – penkių savaitės dienų ciklą
nuo pirmadienio iki penktadienio, kai kiekviena diena turi vis kitokį ugdymo veiklos kodą. Projekto ašis
– „Hub‘as“, kai sukuriami nemokami materialieji Bibliotekos ištekliai ir nemokamos individualius
vartotojų interesus atitinkančios paslaugos ir veiklos.
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2016 metais darbui su vaikais buvo siekiama:
 Skatinti kasdieninį skaitymą;
 Sudaryti tinkamas sąlygas skaitymui;
 Pasirūpinti, kad pakaktų vertingų, aktualių knygų, žurnalų;
 Siūlyti kalbėti apie skaitomą literatūrą, ją aptarti, vertinti skaitomus tekstus;
 Nuolat priminti, kad skaitymas – būdas bendrauti, suprasti pasaulį ir save;
 Raginti vaiką klausti ir klausti patiems;
 Skaitymui ir pokalbiams išnaudoti kiekvieną progą;
 Raginti vaikus papasakoti perskaitytą istoriją, sekti, kurti pasakas, piešti;
 Vystyti kalbos įgūdžius, gebėjimą suprasti tekstus, lavinti vaikų gebėjimą sutelkti dėmesį, plėsti
jų skaitymo lauką;
 Skatinti vaikus skaityti, padėti jiems orientuotis knygų pasaulyje;
 Vystyti mąstymo įgūdžius, gebėjimą samprotauti ir mąstyti kritiškai, ugdyti atvirumą naujoms
situacijoms ir naujiems žmonėms.
5.4.1. Skaitytojų vaikų aptarnavimo rodikliai

2016 metai

SVB vaikų
skyrius
PMF
KFB
RVB

Vaikų
Vaikų
skaičius
vartotojų
(mikrorajone)
2602
1298

Sutelkimo %

50

20563

23771

648
5652
8902

49
41
44

3851
74595
99009

6927
75011
105709

321
2316
3935

Išduotis

Lankytojų
skaičius

VAIKŲ VARTOTOJŲ SKAIČIUS
2016 m

2015 m

2014 m

SVB
PFB
KFB
RVB
2016 m

RVB
3935

KFB
2316

PFB
321

SVB
1298

2015 m

3692

2188

303

1201

2014 m

3503

2040

291

1172
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Rajono bibliotekose per 2016 m. sutelkta 44 % rajono vaikų. Klaipėdos rajone bibliotekų
paslaugomis naudojosi 3935 vaikai (2015 m. – 3692 vaikai), sutelkta 243 vaikais daugiau nei 2015
metais. Jiems išduoti 99009 dokumentai (2015 m. - 95251 dokumentas) 3758 fiz. vnt. daugiau nei 2015
metais. Skaitytojai vaikai per 2016 metus bibliotekose lankėsi 105709 kartus (2015 m. - 88460 kartų)
17249 kartus daugiau nei 2015 metais. Jono lankučio bibliotekos vaikų literatūros skyriuje lankosi ne
tik moksleiviai, bet ir studentai, suaugę žmonės. Nuo 2012 metų Vaikų literatūros skyriuje įdiegta
automatizuota skaitytojų aptarnavimo posistemė (LIBIS). Lyginant rodiklius, vaikų sutelkimą RVB
sistemoje, vartotojų vaikų sutelkimas didėja, didėja išduoties ir lankomumo rodikliai. Įtakos tam turi
naujų komunikacijų gausa, naujos ir populiarios literatūros užsakymo mąstai. Išduoties ir lankomumo
rodikliai padidėjo 2016 metais, nes bibliotekose atsirado naujų veiklų. Didelio populiarumo susilaukia
organizuojami „Protų mūšiai“, organizuojamos popamokinės pamokos su interaktyvia lenta, įsigytais 6
dėstomos programos paketais. Vaikų sutelkimo procentas žymiai padidėjo 2016 metais – 44% (2015 m.
-41%) Vaikų sutelkimo procento augimas džiugina - vaikams ir paaugliams knyga tampa svarbi, ir
bibliotekų organizuojama veikla krypsta teisinga linkme.

Per 2016 metus vaikų literatūros skyriuje apsilankė:
 Pagal dienoraščio registraciją sutelkta 11 suaugusių skaitytojų;
 132

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

 654

1-4 klasių mokiniai;

 501

5-8 klasių mokiniai.

2016

metais

didesnį

dėmesį

skyrė

darbuotojai

internetiniams

tinklalapiams

www.facebook/vakaivb.lt, www.facebook/infotakas.lt, kuriuos ypatingai pamėgo vaikai ir jaunimas.
Čia reklamuojami organizuojami renginiai, gautos naujos knygos, skaitytojų pageidaujama literatūra,
skelbiamos įvairios akcijos, konkursai, įvairios transliacijos, bei raginami bibliotekos skolininkai atnešti
paimtas ir ilgą laikotarpį negrąžintos bibliotekos knygos.

Per 2016 metus Priekulės miesto bibliotekoje apsilankė vaikų:
 Pagal dienoraščio registraciją 321 skaitytojai vaikai;
 33

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

 151 1-4 klasių mokiniai;
 137 5-8 klasių mokiniai.
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Per 2016 metus kaimo bibliotekose apsilankė vaikų:
 Pagal dienoraščio registraciją 2316 skaitytojai vaikai;
 396

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

 1012 1-4 klasių mokiniai;
 908

5-8 klasių mokiniai.

Per 2016 metus rajono bibliotekose apsilankė vaikų:
 Pagal dienoraščio registraciją 3935 suaugę skaitytojai;
 1083

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

 1660

1-4 klasių mokiniai;

 1192

5-8 klasių mokiniai.

5.4.2. Renginiai vaikams

Renginių
Renginių
skaičius
skaičius vaikams
430
rajono
bibliotekose

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius

299

131

13449

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko 68 renginiai:
 36 žodiniai renginiai;
 32 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 12;
 Renginiuose dalyvavo 5544 lankytojai.

Priekulės miesto filiale vyko 25 renginiai:
 12 žodinių renginių;
 13 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 6;
 Renginiuose dalyvavo 257 lankytojų.

Kaimo filialuose suorganizuota 341 renginiai:
 255 žodiniai renginiai;
 86 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 22;
 Renginiuose dalyvavo 7648 lankytojai.
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Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose nuolatinis dėmesys skiriamas vaikams, jų
pomėgiams, skaitymo skatinimui bei užimtumui. 2016 metais buvo organizuojami įvairūs renginiai,
parodos, neformalūs, įvairaus pobūdžio būreliai, akcijos, viktorinos, knygų aptarimai, edukaciniai
užsiėmimai, įvairios transliacijos. Vaikų literatūros skyriuje veikė nauja kūrybinė – informacinė technologinė erdvė, kur numatytas veiklas galima realizuoti per naujas informacines technologijas.
Bibliotekoje prie interaktyvaus ekrano, kur integruotos pamokos „Mokausi interaktyviai“
ikimokyklinukams, mokyklinio amžiaus mokiniams, buvo galima tobulinti savo mokyklines žinias.
Interaktyvių pamokų metu galima papildyti ir pagerinti žinias dailės, lietuvių ir anglų kalbų, biologijos,
gamtos mokslų, formalių pamokų mokymosi rezultatus.
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 pasirodymus, skaito savo kūrybos ir poetų eiles, ieško
informacijos enciklopedijose, žodynuose, žinynuose, talkina „knygelių taisykloje“. Bibliotekos renginiai
suteikia vartotojams, vaikams galimybę gauti naujos informacijos, skatinti kūrybos pažinimo
visapusiškumą, kūrybiškumą, į kultūrinį gyvenimą įtraukti ne tik vaikus ir jaunimą, bet ir suaugusius,
stiprinti jų norą skaityti, puoselėti kalbą, kultūringai leisti laisvalaikį.

Renginiai Vaikų literatūros skyriuje

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius
bendradarbiavo su Gargždų miesto darželiais „Ąžuoliukas“, „Gintarėlis“, „Saulutė“, „Naminukas“ ir
rengė žaismingus ir kūrybingus renginius. Tiek mažas, tiek suaugęs šio skyriaus skaitytojas buvo
supažindintas su rengiamais užsiėmimais, pažadintas skaitymo malonumo jausmas. 2016 metais visoms
ikimokyklinėms darželio grupėms ir jų vadovams pristatėme edukacines valandėles, renginius ir esamas
ikimokyklines pamokas įdiegtas interaktyvioje lentoje. Padirbėti prie ekrano buvo įdomu visiems: ir
mažiems, ir dideliems. Tai puiki naujovė ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių moksleivių ugdyme.
Populiarinant bibliotekos veiklą buvo reikšminga draugystė su Gargždų laisvalaikio centro dizaino
būreliu (vadovė Rasa Buivydienė), kurie dažni bibliotekos lankytojai, savo kūrybinių darbų
eksponatoriai. Nauja ir įdomi bibliotekos veikla 2016 metais tęsė –Robotikos studija, kuriai vadovavo
vyr. mokytojas Aurimas Mikužis.
Vaikų literatūros skyrius įsikūręs atskirame dviejų aukštų pastate. Pastatas renovuotas 2009
metais, lankytojų patogumui atlikta daug pakeitimų, sukonstruotos atviros erdvės, nupirkti nauji baldai.
Pirmame aukšte išsidėstęs ikimokyklinukų, I-IV klasių knygų fondas, žaisloteka, kompiuterių klasė,
interaktyvus ekranas. 2016 metais atnaujinta žaisloteka: nauji žaidimai- dėlionės, atnaujinti vaikiški
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baldai, dovana vaikams- žaidimas - ratas. Antrame bibliotekos aukšte V – VIII klasių knygų fondas,
renginių salė, speciali erdvė jaunimui, kompiuterių klasė, įgarsinimo aparatūra.
Vaikų literatūros skyriuje daug dėmesio yra skiriama ne tik vaikų ir jaunimo aptarnavimui
bei kokybiško laisvalaikio užtikrinimui, tačiau ir darbui su šeimomis. Suvokdami svarbą bei būtinybę
integruoti šeimas į bibliotekos veiklą ir taip skatinti ne tik domėjimąsi
skaitymu, bet ir siekti tarpusavio bendrystės, komunikacijos bei prasmingo
buvimo kartu, nuo 2016 m. bibliotekoje įsteigtas Šeimų klubas „7
kvadratu“.

7 minutės. Būtent tiek dėmesio per parą, atliktų tyrimų

duomenimis, Lietuvoje tėvai skiria savo vaikams. Liūdna statistika byloja,
kad mažieji lietuvaičiai jaučiasi nelaimingiausi Europoje. Negana to, remiantis tyrimų rezultatais, tėvai
Lietuvoje jaučia stiprų emocinį ryšį su vaikais, bet ne visada randa jiems pakankamai laiko.
Šeimų klubas veiklą vykdo Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje.
Efektyvinant tarpusavio komunikaciją specialiai klubui buvo sukurtas socialinio tinklo Facebook
puslapis - https://www.facebook.com/groups/562311273943182/?fref=ts, šiuo metu jungiantis net 103
narius.

Klubas turi savo logotipą ir edukacinės veiklos organizuojamos kartą į mėnesį.
Sausio 12 dieną Vaikų literatūros skyriuje vyko tiesioginė transliacija „Savigynos mokymai“.
Paskaitą vedė Klaipėdos rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė
Rasa Jonauskaitė ir Gargždų miesto apylinkės inspektorius Aleksandras
Jefimovas. Susirinkusieji į mokymus ne tik išgirdo naudingos informacijos
apie pagrindinius savigynos principus, saugumą, bet ir išgirdo realius
patarimus, padėsiančius apsisaugoti nuo užpuolikų. Praktiniai patarimai ypač
domino filialų lankytojus, kurie transliacijos metu, teiravosi apie savigynos priemones, apsisaugojimą
nuo vagių ir pan.
Kokios pasakos slepiasi Vaikų literatūros skyriuje? Kaip serga knygutės? Koks rašytojas
sukūrė Coliukės personažą? Visus šiuos klausimus sausio 13-ąją
pabandė atsakyti lopšelio-darželio „Saulutė“ auklėtiniai. Mažuosius į
bibliotekos pažinimo edukaciją palydėjo auklėtoja-metodininkė Jolanta
Olčauskienė, auklėtoja Dalia Kuprelienė ir mamytė Jurgita Vaičkutė.
„Gandriukų“ grupės vaikai susipažino su Vaikų literatūros skyriaus
lentynose esančiomis knygutėmis, o bibliotekos skyriaus vedėja Daiva Ringienė vedė įdomią ir
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žaismingą pamoką, kurioje vaikai ne tik sužinojo įdomius faktus apie knygutes, bet ir interaktyvaus
ekrano pagalba žaidė, dainavo, piešė.
Sausio 20-ąją dieną Vaikų literatūros skyriaus darbuotojai sulaukė mažųjų svečių, kurie
atvyko iš Gargždų ugdymo centro „Naminukas“. Vaikus į biblioteką atlydėjo
auklėtojos Sigita Puškorienė ir Danutė Surplienė. „Boružėlės“ grupės vaikai
susipažino su Vaikų literatūros skyriaus lentynose esančiomis knygutėmis, o
bibliotekos skyriaus vedėja Daiva Ringienė vedė įdomią ir žaismingą pamoką,
kurioje vaikai ne tik sužinojo įdomius faktus apie knygutes, bet ir
interaktyvaus ekrano pagalba žaidė, susipažino su lietuvių abėcele, dainavo. Džiaugdamiesi visi suskubo
išbandyti naujus žaidimus, dėliones bei specialiais žymekliais įsiamžinti interaktyvioje lenktoje.
Pažintis su biblioteka tęsiasi! Sausio pabaigoje į biblioteką atvyko mažieji svečiai iš Plikių,
Girkalių, Vėžaičių mokyklų. Mažieji svečiai dideli knygų mylėtojai, tad
kalbėti buvo apie ką. Susipažinus su biblioteka, atkeliavo ir pasakėlė „ Trys
paršiukai“. Svečių laukė staigmena- interaktyvus ekranas ir paruoštos
užduotys. Ikimokyklinukai su džiaugsmu atliko jiems skirtas užduotis
gudriajame ekrane. Atsisveikinant

kartu su „Gudručiais“ sudainuota

angliška dainelė.
Vasario 2-ąją dieną Vaikų literatūros skyriuje azartiškai bei triukšmingai įvyko Protų kovų
žaidimas „Kieti riešutėliai“. Iš viso rungėsi net penkios komandos
(„Riešutai“, „Papūgos“, „Berniukai“ „Princesės“, „Auksinis protas“) bei
jungtinė tėčio ir dukros „Akva“ komanda. Žaidimą organizavo ir rengė
Gargždų „Minijos“ progimnazijos mokytoja Aušra Bartkutė-Jašmontienė
su sūnumi Nojumi Jašmontu. Istorijos, etnografijos, matematikos ir kt.
sričių klausimai skambėjo išmaniąjame ekrane. Penki žaidimo turai jungė po aštuonis gudrius klausimus
į kuriuos vaikai linksmai ir noriai atsakinėjo.
Vasario 11 d. Vaikų literatūros skyrių užsuko ir kartu kūrė šventinį meilės 3D atviruką
pradinių klasių skaitytojai. Susitikimo metu vaikai ne tik piešė, fantazavo,
gamino šventinius atvirukus, bet ir sužinojo apie Šv. Valentino dienos
istoriją bei tradicijas. Šventinį meilės 3 D atviruką kūrė visi norintys ir
sugebantys rajono vaikai, vyko transliacija ir nuotolinis bendravimas su
rajono padalinių Agluonėnų, Drevernos, Jakų, Endriejavo, Plikių, Jakų,
Slengių, Venckų, Lapių jaunaisiais kūrėjais. Konkurso prizą laimėjo Simona Skrodenytė iš Lapių.

61

16 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Vasario 23-ąją vyko susitikimas su talentinga mergina Kamile Mackevičiūte. Susitikimų
ciklas neformalioje aplinkoje simboliškai pavadintas „Ieškojimai“, nes
jaunas žmogus – ieškantis žmogus. Ieškantis ne tik savęs, bet ir kitų,
panašių į save: kuriančių, ieškančių, randančių. Kamile – įdomi ir
nepaprasta mergina, ji domisi literatūra, muzika, taip pat ji turi ypatingą
svajonę – parašyti romaną. Susitikimo metu paaiškėjo, kad ne tik Kamilė,
bet ir jos draugai – talentingi ir kūrybingi. Kartu su Pauliumi jie atliko dainas skambant gitaros akordams.
Kovo mėnesį renginys IEŠKOJIMAI su Audriumi Lauručiu
Literatūra + programavimas.
Fizika + teatras.
Virtuali realybė + gyvas žmogus.
Susitikimo metu su Audriumi Lauručiu kalbėjomės ne tik apie gyvenimo
paradoksus, bet ir apie savo kelio pažinimą, gebėjimą atrasti bei suprasti
save. Jaunimą domino Audriaus gyvenimas, laisvalaikis bei darbas. Daug dalintasi bei kalbėta apie
savanorystę, jos reikšmę jauno žmogaus gyvenime. Susirinkę taip pat buvo informuoti apie savanorystės
programas ir portalo www.žinauviska.lt veikla. Vėliau save išbandė ir trumpalaikės savanoriškos veiklos
akcijoje.
Jau nuo senų laikų gražus raštas buvo laikomas gero elgesio ir savos kultūros pagarbos
ženklu. Deja, sparčiame technologijų amžiuje vis mažiau laiko skiriame skaitymui bei rašymui. Vaikų
literatūros skyriaus darbuotojos kovo 17 d. inicijavo dailaus rašto
konkursą „Auksinė plunksna“. Susirinkę moksleiviai noriai
demonstravo savo žinias bei dailaus rašto subtilybes. Visi mokiniai
labai stengėsi, tačiau vienbalsiai nuspręsta, jog gražiausios
rašysenos savininkėmis tapo Greta Rudgalvytė ir Laura Ubartaitė.
Joms įteikti specialūs diplomai ir nuotraukų rėmeliai.
Balandžio mėnesį „Bibliotekos pažangai 2“ projekto „Biblioteka be sienų“ vyko tiesioginė
transliacija Filmo „IDEN“. Šį kartą Vaikų literatūros skyriuje lankėsi jaunimo organizacijos „Cukrus“
nariai Martynas Gerulis ir Gintarė Ilginytė, kurie pristatė trumpametražį filmą „IDEN“ (filmo režisierius,
scenarijaus autorius ir montuotojas - Dominykas Ivanauskis). Jaunimo organizacijos „Cukrus“ atstovai
transliacijos metu pasakojo, kad filmas atskleidžia jauno žmogaus
psichologinius sutrikimus, kurie atsiliepia tolimesniame jo gyvenime. Šią
trasliaciją stebėjo ir su svečiais bendravo visų rajono bibliotekų jaunieji
lankytojai.
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Balandžio mėnesį Vaikų literatūros skyriuje vyko unikali paskaita apie akmenis ir mineralus
„Mineralų pasaulis“ su geologu Albinu Žvirbliu. Paskaita ypač sudomino vaikus, jų tėvelius ir net
senelius. Susirinkusiems atskleidė ne tik mineralų paslaptis, bet ir
supažindino su įdomiais ir išskirtiniais eksponotais, kurių buvo daugiau
nei

šimtas

vienetų.

Didelio

susidomėjimo

sulaukė

vandenyje

plūduriuojanti nafta, aukso grynuoliai ir, žinoma, tikrų tikriausias
kosmoso svečias - meteoritas. Renginio svečiai džiaugėsi, jog ne tik
galėjo pamatyti, bet ir gyvai pačiupinėti akmenis ir mineralus, atkeliavusius iš skirtingų pasaulio kraštų
ir vietovių. Buvo smagu tiek svečiui, tiek jauniesiems dalyviams sudalyvauti interaktyvioje pamokoje.
Protų kovos „Kodas: K.N.Y.G.A“ vyko balandžio mėnesį
Vaikų literatūros skyriuje. Jų metu iš viso varžėsi viena komanda iš
Gargždų ir 13 komandų iš Klaipėdos rajono bibliotekų: Vėžaičių,
Žadeikių, Endriejavo, Agluonėnų, Veiviržėnų, Priekulės, Judrėnų,
Drevernos, Dovilų, Lapių, Daukšaičių. Tiesioginės transliacijos metu
moksleiviai turėjo atsakyti į 20 gudrių bei suktų klausimų.
Gegužės mėnesį II-IV klasių dailės būrelio „Vaivorykštės spalvos“ mokiniai, pasipuošę
raganiškais atributais, keliavo į Vaikų literatūros skyrių. Vaikai vedė popietę Knister knygų apie
raganą Lilę gerbėjams. Dailės būrelio nariai kartu su aktyviausiais
skaitytojais žaidė žaidimus, eksperimentavo, būrėsi ateitį, klausėsi
juokingų istorijų apie raganas, atsakinėjo į klausimus, atlikinėjo
užduotis, ragavo raganiško patiekalo, skanavo riterio Merlino meilės
gėrimo, valgė saldžius ,,sliekus“, ,,akmenis“, ,,kaulus“... Bibliotekos
lankytojams dovanojo piešinių su mylimiausia heroje, raganos Lilės šluotos modelių, raganiškais
simboliais dekoruotų sąsiuvinių. Renginį vedė patys mokiniai.
Ikimokyklinio ugdymo grupės „Drugeliai“ ugdytiniai kasdien „draugavo“ su vaikiškomis
knygelėmis. Vaikams patiko rašytojo Selemono Paltanavičiaus knyga „Labas, kaip gyveni?“. Tai –
14 laiškų iš girios. Perskaičius laiškus vaikams , jie daug sužinojo apie
girios gyventojus. Labiausiai patiko skruzdėlyno skruzdėliukų laiškas,
tad bendrai pasitarę , nutarė dalyvauti „Mažųjų bičiulių festivalyje
2016“. Šis laiškas labai visiems patiko ir , vadovaujami auklėtojų
Snieguolės Venskienės ir Giedrės sukūrė inscenizaciją „Laiškai iš
skruzdėlyno“, kurią padovanojo ir Gargždų mažiesiems skaitytojams ir jų tėveliams.
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Birželio mėnesį Vaikų literatūros skyriuje lankėsi svečiai iš Ukrainos bibliotekų. Skyriaus
vedėja Daiva Ringienė aprodė bibliotekos patalpas, supažindino svečius
su skyriaus veikla, renginiais bei vykdomais projektais. Svečiai
susipažino su naujove bibliotekinėje erdvėje - interaktyviu ekranu ir
dėstomais pamokų paketais, skirtais ikimokyklinio amžiaus vaikams,
pradinių klasių mokiniams ir vyresniųjų klasių moksleiviams.
Unikalus Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos sukurtas žaidimas
„Knygosūkis“ birželio mėnesį pradeda keliauti po įvairias bibliotekas ir
įstaigas bei supažindina jų lankytojus su Lietuvos ir užsienio literatūra.
Šio žaidimo pristatymas vyko Vaikų literatūros skyriuje, jo metu
susirinkusios komandos ne tik rungėsi tarpusavyje, bet ir žaidybine
forma susipažino su literatūrinėmis paslaptimis.
Lietuvos Respublikos Seimas, kurio sprendimu 2016-ieji paskelbti Bibliotekų metais,
pakvietė šalies bibliotekas išrinkti aktyviausius 2015 metų skaitytojus .
Aktyviausios Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos skaitytojos – moksleivė Emilija Tarvydaitė ir senjorė
Regina Kuneikienė. Liepos 26 d. Vaikų literatūros skyriuje Emilijai
Tarvydaitei buvo įteiktas padėkos raštas ir atminimo dovanos.
Pasveikino ir daug sėkmės moksluose, ir niekad nepamiršti knygos
linkėjo bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas ir Vaikų literatūros skyriaus vedėja Daiva Ringienė.
Rugsėjo mėnesį Gargždai kvepėjo obuoliais – jau septintąjį kartą vyko „Obuolių fiesta“.
Vaikų literatūros skyriaus vedėja Daiva Ringienė su savo skaitytojais vaikais ir jų mamomis taip pat
dalyvavo šventėje ir kartu piešė margaspalvius ir raudonskruosčius obuolius. Rugsėjyje Vaikų literatūros
skyriuje vyko kūrybinės dirbtuvės – jų metu mažieji bibliotekos bičiuliai
mokėsi kurti ypatingą talismaną-pakabuką. Edukaciją vedė Gargždų vaikų
ir jaunimo laisvalaikio centro dizaino studijos vadovė Rasa Buivydienė.
Susitikimo metu vaikai išmoko ne tik velti vilną, lipdyti ir formuoti figūras
iš tešlos, bet ir sužinojo, kaip daryti stebuklingas kilpas bei paslaptingus
mazgus. Vaikų literatūros skyriaus vedėja Daiva Ringienė sveikino visus
susirinkusius ir įteikė dalyviams po simbolišką dovaną.
Spalio ir lapkričio mėnesiais daug įdomių renginių vyko Vaikų literatūros skyriuje. Spalio
pradžioje Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje
vyko VšĮ „RV Agentūra“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ organizuotas renginys „Kita forma bibliotekose”.
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Renginyje dalyvavo Gargždų „Minijos“ progimnazijos 3 E ir 3 D klasės
moksleiviai (mokytojos: B. Šutinienė ir A. Paleckienė) ir Gargždų „Kranto“
pagrindinės mokyklos 2 B klasės moksleiviai (mokytoja R. Jeriomenkienė).
Renginio metu buvo aptartos aplinkosaugos problemos, diskutuota su vaikais,
kodėl reikia gyventi švariai. Paskaitos: „Rūšiuoti - tai nesudėtinga“, „Kita
forma, kitas požiūris į atliekas“. Veikė EKO dirbtuvės - kartu gaminome knygas,
rankų darbo daugkartinius knygų aplankus bei žaismingus skirtukus.
Dažni vaikų literatūros svečiai rajono bibliotekų jaunieji skaitytojai bei mažieji knygų
mylėtojai iš rajono mokyklų, draželių. Lankėsi bičiuliai iš Pašlūžmio (mokytoja
Stanislava Bočkuvienė), Lapių pagrindinės mokyklos, Pėžaičių mokyklos
pradinukai, Plikių mažieji skaitytojai. Didžiulio susidomėjimo sulaukė nematytas
ir negirdėtas interaktyvus ekranas. Visi kartu mokėmės abėcėlės, šokome,
dainavome, sprendėme užduotis. Per metus čia apsilanko būrys vaikų, o darnus
skyriaus darbuotojų kolektyvas turi kuo nustebinti.
Gruodį vaikai galėjo jungtis prie kūrybinių, edukacinių, labdaringų, informacinių ir kt.
renginių organizavimo bei pačių vaikų dalyvavimo juose. Pateikiame: Kitokia realybė bibliotekoje!!!
Šiandien virtuali ir papildyta realybė, 3D technologijos, bepilotės
skraidyklės yra „ant bangos“ ir vis aktyviau veržiasi į mūsų kasdienybę.
Tai ne vien žaidimas, bet rimti išbandymai ir galimybė tobulėti, kurti,
ieškoti savęs. Vaikų literatūros skyriuje svečiavosi Klaipėdos miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos atstovai, kurie atvyko pasidalinti
„Ateities laboratorijos 3D“ patirtimi ir pristatė LR Kultūros ministerijos finansuojamą projektą „Kitokia
realybė bibliotekoje“. Renginio metu moksleiviai buvo kviečiami į mokslo ir technologijų pristatymo
seminarą. Šio projekto tikslas – skatinti jaunimą daugiau domėtis technologijų mokslais.
Gruodžio mėnesio pavakarę Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus
sienas papuošė ypatingi darbai – žmonių su negalia fotografijos. Tarptautinės neįgaliųjų žmonių
dienos proga į renginį pakvietė VšĮ „Revilita“ ir sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrija „Gargždų viltis“. Šių organizacijų vadovė
Rekvita Bagdonienė renginį pradėjo primindama, kad 1992 m. Jungtinių
Tautų Organizacija gruodžio 3-ąją paskelbė Tarptautine neįgaliųjų
žmonių diena. Norima, kad šią dieną visuomenė atkreiptų dėmesį į
žmones su negalia ir į specialistus, dirbančius su jais. Parodoje, kurioje
23 fotografijos – tiek neįgaliųjų „pagauti“ kadrai, tiek Simos Ulvikienės nuotraukos, atskleidžiančios
patį fotografavimo procesą.
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Šiais metais Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema – „Ateitis“, o pati savaitė Šiaurės šalyse
rengiama jau 20-ą, Baltijos šalyse – 19-ą kartą. Kiekvienais metais Šiaurės šalių bibliotekų savaitė vis
kitokia. Šiais metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyrius kartu su miestelių bibliotekomis surengė jungtinę-nuotolinę protų kovą „Šiaurės šalių
paslaptys“. Vaikų literatūros skyriuje visą gruodį vyko kalėdinis
bruzdesys. Čia atsiimti apdovanojimų už skaitymo nuopelnus susirinko
jaunieji skaitytojai, čia rinkosi ir aktyviausi renginių dalyviai,
išmaniausi, išradingiausi. Jiems surengta šventė „Angelų Kalėdos“.
Apdovanoti geriausi skaitytojai ir paminėta prasminga šventė – „Knygų Kalėdos“, kurios metu
pasipildo bibliotekų fondai naujomis ir reikalingomis knygomis.
Perskaitytoms knygoms neverta dūlėti namų lentynose. Tai, kas Jums yra pamiršta ir
sena, kitam gali pasirodyti seniai ieškota. Jaunieji skaitytojai, jų tėveliai taip pat pamėgo senų perskaitytų
knygų lentyną, taip prikeldami knygą naujam gyvenimui. Visi puikiai žino, kad
knygos šiandien labai brangios ir dažnai norimą knygą sunku įsigyti.
Biblioteka didžiuojasi savo skaitytojais, kurie ne tik daug skaito
bibliotekoje, bet ir dovanoja knygas, kurios suteikia džiaugsmą kitiems
bibliotekos skaitytojams. Dėkojome

biliotekos

bičiulėms Birutei Barbšienei, Livetai Burniauskaitei,
Brigitai Žemgulytei, Emilijai Korsakaitei , kurios
linkėjo, kad skaitymo malonumas visada lydėtų
gyvenimo kelyje. Ieva Sutkevičiūtė dovanojo ne tik knygas, bet ir papuošė
biblioteką naujais žaislais. Tokių nuostabių žmonių kasmet vis daugėja, o tai mus džiugina.
Kartą per savaitę Vaikų literatūros skyriuje susitinka Jaunųjų skaitytojų klubas – tai patys
mažiausi, bet patys sumaniausi ir aktyviausi bibliotekos padėjėjai bibliotekos veikloje. Bibliotekininkės
Daiva Ringienė ir Vida Bružienė subūrė vaikus turint tikslą įdomiau pristatyti biblioteką, susirasti naujų
draugų, naujų dar neišbandytų užsiėmimų. Organizuota kaledinė edukacinė
popietė „Stebuklai iš popieriaus”, drauge su vaikais surengėme naujo žaislo
personažo triušiuko Ilgio gimtadienį, gaminome naujametinius atvirukus ir
dovanojome juos skaitytojams. Nauja veikla, nauji užsiėmimai sudomino
vaikus. Jie žiūri filmus, domisi sportu, knygų herojais, jie kūria ir padeda
kitiems, jie turi daug draugų.
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Kas antrą šeštadienį vaikų literatūros skyriuje veikia „Robotikos studija“, kuriai vadovauja
Aurimas Mikužis. Vadovo tikslas, sudominti, įtraukti , sukurti galimybes augti ir tobulėti vaikui,
pasitelkiant naujas technologijas. Robotikos būrelių metu mokytojas siekė,
jog vaikai būtų ne vartotojai, o kūrėjai, kad jaunieji gargždiečiai įsijaustų į
robotikos būrelių veiklas, kad noriai įsijaustų į išradėjo poziciją, kad noriai
parodytų savo tėveliams ką sukonstravo ir ką išmoko programuodami.
Vaikai konstruoja, vaikai turiningai leidžia laisvalaikį. Kiekvieno mėnesio ketvirtadienį
Vaikų literatūros skyrius organizuoja „Moksliukų dienas“. Vaikai pasiskirstę grupėmis su savanoriais
ir bibliotekos darbuotojais dirba prie INTERAKTYVAUS EKRANO, kuriame integruotos pamokos
„Mokausi interaktyviai“. Vaikai puikiai supranta, kaip išradingai
interaktyvių pamokų pagalba galima papildyti ir pagerinti lietuvių kalbos,
biologijos, istorijos, gamtos mokslų žinias.

Renginiai vaikams J. Lankučio viešosios bibliotekos padaliniuose

Vaikai rajono bibliotekose 2016 metais turėjo galimybes tobulėti, lavinti kūrybiškumą,
tenkinti skaitymo poreikį, turiningai leisti laisvalaikį. Vaikai kaimo bibliotekose yra aktyviausi
bibliotekų lankytojai ir renginių dalyviai. Renginiai vaikams bibliotekoje, bibliotekininkui ypatinga
darbo dalis. Ugdomas ir auginamas busimasis bibliotekos skaitytojas, kuris skatinamas mylėti knygą,
domėtis jį supančia aplinka. Organizuodamos renginius bibliotekos žadina įgimtą vaikų smalsumą ir
kūrybingumą, skatina juos daugiau skaityti, lavinti skaitymo įgūdžius, saviraišką. 2016 metais Jono
Lankučio viešosios bibliotekos padaliniai organizavo vaikams įvairius renginius: viktorinas, konkursai,
rytmečius, popietes, knygų aptarimus, teatralizuotus knygų pristatymus, garsinius skaitymus, literatūros
parodas ir jų aptarimus, piešinių konkursus, įvairių darbelių parodas - pristatymus, etnokultūrinius
renginius, šventes, pokalbius, susitikimus su rašytojais ir žymiais žmonėmis, organizavo išvykas į J.
Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių. Daug renginių, skirtų kalendorinių ir valstybinių
švenčių paminėjimui, liaudies meno sklaidai. Rajono filialų tikslas – vaikus ir jaunimą sudominti knyga,
skaitymu, optimaliai tenkinti informacinius, skaitymo ir kitus skirtingo amžiaus vaikų informacinius
poreikius.
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Literatūrinių popiečių, garsinių skaitymų 2016 metais buvo itin gausu: ne veltui buvo
švenčiama tiek daug reikšmingų datų, skirtų knygai ir pačiai bibliotekai. 2016-ųjų, Bibliotekų metų,
vasarą, nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 8d., visos bibliotekos buvo kviečiamos dalyvauti
skaitymuose „Vasara su knyga“, skirtuose vaikams ir jaunimui. Šiuo projektu buvo siekiama
pristatyti visų Lietuvos bibliotekų kultūrinę veiklą, organizuojant skaitymus vasarą. Mūsų rajono
bibliotekos aktyviai įsijungė į šią veiklą. Literatūrines popietes ir vasaros
skaitymus netradicinėje aplinkoje organizavo Daukšaičių, Drevernos,
Endriejavo, Jakų, Judrėnų, Žadeikių ir kt. bibliotekos.

Dauparų

bibliotekoje „Vasaros skaitymai“ Rebekos Unos knygos „Atjunk“
prasidėjo

bibliotekos

kiemelyje.

Tai

pirmasis iš keturių „Vasaros skaitymų“ ciklų renginys. Jaunimas skaitė
ištraukas iš populiariausios 2014 metų knygos paaugliams, diskutavo
koks jausmas būtų gyventi pasaulyje, kuriame nelikę, nei pojūčių, nei
jausmų, kur viskas persikėlę į virtualią erdvę. Susirinkusieji užrašė savo
svajones, kurios helio balionais pakilo dangų. Popietė „Vasara baigėsi. Susitikime bibliotekoje“ –
baigiamasis „Vasaros skaitymų renginys“, kuris vyko Dauparų bibliotekoje.
Didelio susidomėjimo susilaukia garsiniai skaitymai, kai vaikai yra skatinami mėgdžioti
įvairių knygos personažų balsus, judesius. Venckų biblioteka surengė popietę „Bibliotekoje skaitykime
garsiai“. Renginio metu susirinkę skaitytojai suteikė knygoms galią prabilti. Popietę pradėjo
bibliotekininkė Ingrida Antužytė įgarsindama prancūzų rašytojo Antuano de Sent Egziuperi kūrinį
„Mažasis princas“. Vaikai taip pat skaitė savo mėgstamų kūrinių
ištraukas ir džiaugėsi dar kartą galėdami nors kelioms akimirkoms
pasinerti į istorijų platybes. Venckų kaimo seniūnaitė Dana
Simonavičienė

vaikams

pasakojo

atsiminimus

iš

vaikystėje

perskaitytų knygų. Ji sekė autoriaus Kosto Kubilinsko pasaką
„Bebenčiukas ir kvailutė“ bei „Ledinukas“. Išraiškingi ir sumanūs mažieji skaitytojai pasirodė ir Slengių
bibliotekoje, kurie mėgdžiojo pavasarinių paukščių garsus. Agluonėnų
bibliotekininkė su savo spalvotų knygelių krepšiu svečiavosi darželyje
– lopšelyje „Nykštukas“. Vėžaičių ikimokyklinukai "Gudručiai" ir
"Smalsučiai". Jie miestelio bibliotekoje diskutavo: "Kam reikalingos
raidės?". Vaikai klausėsi skaitomo teksto iš R. Savickytės knygelės
"Adelės dienoraštis". O paskui patys rinkosi įdomiausias ir gražiausias knygas, kurias savaip
interpretavo garsiniu skaitymu.
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Netradicinius ir netradicinėje aplinkoje vykstančius renginius rajono bibliotekų lankytojai
vaikai labai mėgsta ir jais domisi. Dovilų biblioteka šiemet sumanė pasidalinti žiniomis su vaikais apie
Gandrines. Parskrendančius gandrus nuo seno žmonės pasitikdavo švente, vadinama Gandrinėmis.
Kovo 25–ąją, švęsti Gandro dieną į Dovilų biblioteką buvo pakviesti darželio „Kregždutė“ auklėtiniai.
Šventės dalyvių laukė bibliotekininkės enciklopedijoje surasta informacija apie gandrus, linksma pasaka
„Kaip gandras gervei piršosi“. Skanduotėmis kvietė po žiemos į
miestelį sugrįžti gandrus. Vaikai mokėsi ruošti lizdą ant vežimo rato.
„Milo istorija“ buvo atskleista Daukšaičių bibliotekos
lankytojams. Kas tas milas?Išankstinis susidomėjimas motyvavo
kaimo vaikus bendrai veiklai.Susirinkusiems buvo papasakota, kaip senovės žmonės pasidarydavo storą
medžiagą iš avies vilnos. Mokinukams buvo įdomu sužinoti, kaip avytės vilna senovėje buvo
apdorojama. Susidomėję vaikai apžiūrėjo ir uostė tik ką nukirptą vilną, apžiūrėjo senovines ir
šiuolaikines avies kirpimo žirkles, prisiminė, kad kai kurių vaikų
namuose dar yra rateliai, kuriais močiutės verpdavo, apžiūrėjo
bendruomenės namuose esančias audimo stakles.Vaikai taip pat turėjo
progą apžiūrėti dažytos vilnos pundelius. Užsiėmino pabaigoje vaikai
piešė avytes.
Jakų bibliotekoje vyko popietė „Mėgintuvėlio kelionės Jakų
bibliotekoje - Pradžia“ (Kūrybiškumo kodas). Štai ir atpūškavo
Mėgintuvėlis su savo oro balionais į Jakų biblioteką. Stebuklai, įdomybės
ir smalsumas suviliojo ta popietę apsilankyti bibliotekoje. Visi norėjo
pamatyti ir išmokti padaryti stebuklą. Va kokie mes ir mūsų oro balionai.
Minint Muzikantų dieną, Gargždų muzikos mokyklos Veiviržėnų
skyriaus vedėjas metodininkas Albertas Žilys surengė koncertą, kuris vyko Veiviržėnų bibliotekoje.
Gražiame ir prasmingame renginyje dalyvavo ir visus pasveikino Veiviržėnų klebonas Vidmantas
Gricius, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktorė Laima Navickienė. Vaikų tėveliai džiaugėsi
proga pamatyti ne tik dainuojančias savo atžalas, bet ir išgirsti kitų muzikantų pasirodymus. Koncerto
metu netilo įvairios melodijos. Renginį pradėjo jaunučių choras su
daina „Mano muzika“ (mokyt. Jovita Jokšienė). Nuo jų neatsiliko
ir folklorinis ansamblis „Veiviržėlė“. Skambėjo jo atliekama
giesmė „Nešu tau širdį“ ir keletas liaudiškų dainų (mokyt. Jolanta
Kudabienė). Klausėmės kūrinių atliekamų kanklėmis, pianinu,
triūba ir birbyne. Visus sužavėjo akordeonistų orkestro atliekamos
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melodijos. Koncertą užbaigė nuotaikingi kapelos kūriniai (vad. Alvydas Vozgirdas). Koncertą vedė
Veiviržėnų Jurgio Šaulio moksleivės Neda Gaudutytė ir Lijana Judeikytė, kurių deklamuojamos lietuvių
poetų skaitomos eilės praskaidrino renginį.
Gal kiek ir neįprasta, bet kodėl? Raudonos nosies dieną Vėžaičių bibliotekoje buvo minima
ypatingai. Pasipuošę raudonomis klounų nosimis, eina linksminti
vaikų, kad jie šypsotųsi. Bibliotekininkė, kartu su vaikais
raudonomis nosimis, aplankė vaikus darželyje, miestelyje. Pirmokai
su darželinukais šoko, dainavo, papasakojo apie mokyklą. Visi
nusprendėm, kad užsimezgusi draugystė ir gražus bendravimas tęsis
ir gatvėje, ir mokykloje, ir miestelyje. Juk tiek liūdnų žmonių....
2016 metais Veiviržėnų, Dovilų, Dituvos, Slengių, Vėžaičių, Kretingalės ir kituose
padaliniuose renginio metu vaikams dažnai buvo demonstruojami animaciniai filmukai lietuvių kalba..

Animaciniai filmukai – svarbi vaikų gyvenimo dalis. Animaciniams filmukams būdingos ypatybės:
 Multiprodukcijos ryškumas ir vaizdingumas. Filmukų kūrėjai pasitelkia begalę įvairių
priemonių, kad sukurtų didelį ir ryškų pasaulį, kuriame gyvena įdomūs personažai.
 Lakoniškumas. Viskas labai dinamiška, todėl vaikas nepraranda susidomėjimo ir gali suprasti
net ir sudėtingą siužetinę liniją.
 Fantazijos ir realybės sampyna. Juk smagu savo akimis (nesvarbu, kad tik ekrane) pamatyti tai,
ko kasdieniame gyvenime nenutinka.
 Gėrio ir blogio kova, laiminga pabaiga. Vaikui tai labai svarbu. Paprastai teigiami ir neigiami
veikėjai labai skiriasi, jie turi savų užsibrėžtų tikslų, kurie vaikui yra suprantami.
 Animizmas. Trumpai tariant – tai sugyvinimas ir sudvasinimas. Gyvūnai, augalai ir net daiktai
dažnai apdovanojami protu, gebėjimu bendrauti ir kitomis žmonėms būdingomis savybėmis.
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Viena iš populiariausių datų - Tarptautinė vaikiškos knygos diena. Ši diena rajono filialuose
minima įvairiais renginėliais: spektakliukais, knygų aptarimais, konkursais, akcijomis ir kt. Judrėnų
bibliotekoje vyko piešimo popietė ,,Pasakų karalystės gyventojai“. Pasakų rytmetis vyko Kvietinių
padalinyje

„Skaitykime pasaką kartu“, skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti.

Tradiciškai kas metai Lapių biblioteka organizuoja popietė „Tarp knygų“, skirta Tarptautinei vaikiškos
knygos dienai. Svečiuose buvo J. Lankučio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja D.
Ringienė su paruošta linksma programėle. Mokiniai atsakinėjo į įvairius pateiktus klausimus. Padėkomis
apdovanoti geriausi mažieji bibliotekos skaitytojai. Rytmetėlius
darželinukams “Biblioteka - knygučių namai“ vyko Dituvos, Girkalių,
Girininkų, Šalpėnų, Veiviržėnų ir kt. bibliotekose. Susirinkusiems
vaikams buvo skaitomos pasakos. Vaikams pristatomos jų amžiaus
skaitomos knygelės. Drevernos padalinyje vyko rytmetėlis „Aš ir mano
biblioteka“. Ar aš galiu būti pasakų kūrėjas? Tokį sau klausimą išsikėlė
mažieji dreverniškiai. Pasaka sekėsi sklandžiai, pasaką pradėjo sekti
Drevernos bibliotekininkė Vilma Klipštiene, o pasakos pabaiga
skambėjo „kad reiks dažniau apsilankyt“.
Balandžio mėnuo labai gausus renginiais jų pagalba telkiam
vaikus į bibliotekas ir organizuojam užimtumą, skatinam skaitymą.
Viena iš pagrindinių bibliotekos tikslų yra auginti ateinančios kartos skaitytoją . 2016 metais visos rajono
bibliotekos organizavo ekskursijas po savo biblioteką tiek mažiesiems skaitytojams, tiek jų tėveliams.
Kasmet bibliotekos veikla prasideda pažintimi su biblioteka ir knygų pasauliu. Apsilankę jaunieji
skaitytojai bibliotekoje yra įtraukiami į jos veiklą. Priekulės biblioteką aplankė būrys darželinukų,
norinčių susipažinti su biblioteka ir jos tvarka. Iki tol vieni vaikai
bibliotekoje buvo lankęsi ne kartą, kiti apsilankė pirmąkart, tačiau visi
iki vieno atidžiai klausėsi bibliotekos taisyklių, minė mįsles ir mokėsi
pasakose glūdinčios išminties bei kitų gudrybių. Po pažintinės kelionės
bibliotekoje, vaikai liko sužavėti knygų gausa. Visi žadėjo, kad kitą
kartą į biblioteką grįš jau su tėveliais. Tą pačia dieną tautodailininkė
Jūratė Merkienė mokino vaikus koptinio knygos įrišimo. Šis renginys buvo skirtas Bibliotekų metams
paminėti. Tautodailininkės pamokėlė susilaukė daug dėmesio. Iš pradžių berniukus gąsdinęs knygos
įrišimas (pasak jų, siuvimas) vėliau jiems pasirodė visai smagus užsiėmimas. Po renginio vaikai
prasitarė, jog ateityje tikisi daugiau panašių pamokėlių.

71

16 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Edukacinė popietė „Imkit mane ir skaitykit“ balandžio rytą vyko Plikių bibliotekoje.
Apsilankė patys mažiausieji skaitytojai – I-oji Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos darželinukų
grupė (auklėtojos Arnė Šapalienė ir Renata Vyniautienė). Vyko edukacinis užsiėmimas „Imkit mane ir
skaitykit“, skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei pažymėti. Vaikai
susipažino su bibliotekos gyventojais, kėlė sunkiausią, mažiausią
knygą, įdėmiai klausėsi bibliotekininkės skaitomos istorijos „Noriu
šuniuko“, pagal knygelės „Draugaukime“ nuorodas mokėsi draugauti
su žmonėmis ir knygomis. Vėliau statė knygų bokštą, dainavo dainelę
„Du gaideliai“, sklaidė ir dalinosi knygelėmis ir tapo... knygų karaliais ir karalienėmis.
Kalendorinių švenčių šventimas ir minėjimas vaikų labai mėgstami. Čia Klaipėdos rajono J.
Lankučio viešosios bibliotekos padaliniuose organizuojamos Užgavėnės, Šv. Velykos, minima
Mamyčių ir Tėvelių diena, Kūčios ir Šv. Kalėdos. Velykų šventė laukiama, nes tada marginami
margučiai. Ta proga rajono bibliotekos organizavo piešinių konkursus, viktorinas, margučių parodas,
margučių ridenimo varžybas. Rodos taip neseniai varėme žiemą, o štai jau
Velykos į duris beldžiasi. Po didelio susikaupimo ir ilgai trukusio pasninko
ateina šv. Velykos – džiaugsmo, atsigavėjimo šventė. Ji simbolizuoja
augmenijos prisikėlimą, gyvybės, gamtos atgimimą. Šv. Velykos –
Kristaus prisikėlimo diena, didžiausia pavasario šventė. Laukiame
Kristaus prisikėlimo ir pavasario, saulės bei skambančių varveklių krištolo,
pirmosios žolytės ir almančių upeliukų, vyturio giesmės ir pirmosios žibutės. Visi pasiilgo spalvų,
šilumos, tad 2016 metais bibliotekose rinkosi vaikai ir vėl kūrė įspūdingo didžio Velykinį kiaušinį.
Smagi bendruomenės šventė vyko Dituvos padalinyje. Čia biblioteka
gyvuoja jau antri metai

ir yra labai populiari ir tarp vaikų, ir tarp

suaugusiųjų. Šventėje svečiavosi Velykų bobutė ir Velykų zuikienė,
susirinkusius vaikus ir jų tėvelius šokdino, vaišino saldumynais ir vyko
margučių ridenimo varžybas, kuriose pralaimėjusiųjų nebuvo. Dituvos
biblioteka, dalyvavo projekte ,,VAIKŲ VELYKĖLĖS 2016‘‘, kurio
metu vaikai kaip įmanydami puošė didžiulį margutį, už tai buvo įvertinti plojimais ir dovanomis.
Priekulės, Agluonėnų, Daukšaičių, Judrėnų, Lapių, Venckų ir kt. Bibliotekose veikė mažosios kūrybinės
dirbtuvės. Jos susilaukė daug dėmesio čia vyko įvairaus pobūdžio darbai. Vaikai libdė, piešė, darė
dovanėles, 3D atvirutes. Kiekviena diena prasidėdavo su naujo darbo poteriu.
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Tarptautinę vaikų gynimo dieną švęskime kartu tokiu šūkiu J. Lankučio viešosios
bibliotekos padaliniai paminėjo šią šventinę dieną. Susirinkę vaikai bibliotekose ne tik domėjosi
knygomis, bet ir sužinojo vaikų gynimo dienos reikšmę. Jie žaidė
žaidimus, pūtė ir mažus ir didelius muilo burbulus, piešė
kreidelėmis tema „Aš ir vasara“, atskleidė savo žinias viktorinose.
Gudriausieji ir sumaniausieji buvo apdovanoti puikiais prizais.
2016 metais rengiama Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, kurios metu buvo stengiamasi
supažindinti su šiaurietiška literatūra, gyvenimo būdu, šalimis.
Kasmet Agluonėnų, Dauparų, Dovilų, Lapių, Endriejavo,
Kretingalės ir kt. rengia Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Vaikams
siūloma kas nors netradicinio ir neįprasto. 2016 metų šventės
tema – Ateitis, ir siūlomas kūrinys „Garmano vasara“ apie ateitį.
Pagrindiniam kūrinio veikėjui kasdien kyla panašios problemos: dantukų kritimas, neįtinkančios tetų
dovanos ir amžina baimė dėl ateities. Pasirodo, baimė dėl ateities kelia nerimą ir suaugusiems. Kyla
diskusijos apie ateitį, apie tai kas laukia mokykloje, kuo norėtųsi būti užaugus.
Valstybinių ir kalendorinių švenčių paminėjimas labai svarbus auklėjant ir auginant jaunąją
vaikų kartą. Valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Veiviržėnų filialas surengė parodą
vaikams „Lietuvos Valstybės atkūrimo diena“. Vaikams svarbu žinoti savo tautos ateitį ir praeities
nueitą kovos kelią dė ateities. Kretingalės biblioteka parengė parodą „Kiekvienam lašelyje mano
Lietuva“. Paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.
Parodoje buvo eksponuojami leidiniai apie
Lietuvą, valstybiniai simboliai. Parodą
lankė ir istorines žinias gilino Kretingalės
mokyklos moksleiviai. Drevernos bibliotekoje jau tradicija tapo
pasikviesti pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinius, kurie
susirinkę bibliotekoje pasidalina savo žiniomis apie sausio 13 -osios įvykius. Kaip svarbu, kad „Sausio
13- oji“ ir ji niekada nebus pamiršta.
2016 metais vaikų literatūros premija apdovanotas rašytojas S. Paltanavičius. Tai
prozininkas, žymus gamtininkas, fotografas, aplinkosaugininkas Selemonas Paltanavičius, kuris šiais
metais šventė 60-metį. Jis vaikams puikiai pažįstamas iš knygų
„Raudonkojis raudonsnapis“, „Vabzdžių karalius“, „Velniukas ir
vieversiukas“, „Gyvūnų namai“ ir daugelio kitų. Plikių, Agluonėnų,
Dauparų, Dovilų, Pėžaičių, Kvietinių, Kretingalės, Slengių, Vėžaičių
ir kt. bibliotekos dalyvavo fondo „Švieskime vaikus“ „Mažųjų knygų
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bičiulių festivalyje“, skirtame motyvuoti vaikus skaityti lietuviškas vaikiškas knygeles. Plikių
bibliotekininkė Živilė Markutė-Armalienė su 1-3 klasių mokiniais (9 vaikai) parengė vaidinimą „Labas,
kaip gyveni?“ pagal Selemono Paltanavičiaus knygą „Girios paštas“. Vaidinimą vaikai parodė
svečiuodamiesi Slengių, Girkalių, Jakų bibliotekose jauniesiems skaitytojams.
Dovilų bibliotekos bibliotekininkė Eligija Žukauskienė prisijungė prie labdaros ir paramos
fondo organizuojamo „Mažųjų knygų bičiulių festivalio” konkurso. Bibliotekininkė kartu su Dovilų
darželio auklėtiniais parengė spektaklį, pagal S. Paltanavičiaus kūrinį
„Mediniai kregždutės sparnai”. Po spektaklio bibliotekininkė
pakvietė vaikučius į S. Paltanavičiaus kūrybos skaitymus.
Skaitymuose vaidmenis atliko vilkas, ežiukas, lapė, vaikai ir kt. S.
Paltanavičiaus knygelių herojai.
Kvietinių padalinio bibliotekininkė Dovilė Bružienė ir jos surinkti jaunieji aktoriai taip pat
aktyviai sudalyvavo labdaros ir paramos fondo organizuojamo „Mažųjų knygų bičiulių festivalio”
konkurse. Surengtas ir atliktas vaidinimas pagal rašytojo S. Paltanavičiaus kūrinį „Ir aš turiu saulutę”.
Visi vaidinimai nufilmuoti ir patalpinti LankucioVB „Youtube” internetiniame puslapyje.
Kalėdiniai renginiai, kalėdinės dovanos, kalėdiniai linkėjimai. Pati laukiamiausia šventė
vaikams Šv. Kalėdos. 2016 metais jau šeštą kartą surengta Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios
Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų kalėdos“. Bibliotekininkai ragino
visus rajono bendruomenės vaikus pasidalinti nebeskaitomomis knygelėmis,
kvietė į organizuojamus renginius. Vaikai ir jaunimas rinkosi į šventines
popietes: „ Kalėdoms artėjant“ – Girkalių bibliotekoje, „Balta advento
tyluma“ – Lapių padalinyje, „Balta žiemos pasaka“ – Drevernos bibliotekoje,
„Su Kalėdų maišeliu“ – Dituvos
bibliotekoje, „Laimės ir dovanų šulinys“ – Slengių
padalinyje, piešinių paroda „Kalėdų varpeliai“ – Jakų
bibliotekoje, sveikinimų, linkėjimų parodos eksponuotos
Girkalių, Pėžaičių, Tilvikų padaliniuose, o Kalėdiniais
darbeliais pasipuošė visos rajono bibliotekos.
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Dovilų padalinio bibliotekininkė E. Žukauskienė savo skaitytojus kvietė į renginuką
„Paukščių stalas“, parengtą pagal Prano Mašioto knygelės
„Juozukas ir Jockus“ kūrinį. Juk šventės ir dovanos reikalingos
ir mūsų paukšteliams. Vaikai į renginį atvyko su vaišėmis
paukščiukams. Vyko kūrybinis darbas – dekoravo paukščių
lesyklėlę. Pasiklausius kūrinio vaikai džiaugiasi, kad atkeliauja
žiema, kuri žemę nukloja baltu patalu, juk ir šventės netoli.
Šaltukui paspaudus paukšteliams prasideda sunkmetis. Perskaitę kūrinį suprato, kodėl kūrinio veikėjas
Juozukas sulaukė gausiai žydinčio sodo ir didelio derliaus. Tai paukščiai atsilygino už „žiemos stalą“.
Renginio pabaigoje lauke įrengtas stalas paukšteliams su gausiomis vaikų atsineštomis vaišėmis.
Endriejavo miestelio bibliotekoje vyko etnokultūrinės kalėdinės mugės "Dovana Kalėdoms"
atidarymas. Čia buvo galima ne tik įsigyti rankdarbių bei įvairių naminių skanumynų, bet ir pasimokinti
daryti įvairius rankdarbius. Atvykusieji su savo gaminiais noriai
dalinosi savo patirtimi. Visus vietinius bei svečius iš Dovilų ir
Gargždų pasveikino ir maloniai priėmė bibliotekininkė Rita
Žadeikytė. Eksponuojamoje parodoje buvo įvairiausių rankų darbo
grožybių: riešinių, veltinių, skarų, servetėlių, papuošalų, žaislų,
kalėdinių vainikų, kalėdinių sveikinimų, atviručių, naminių maisto
gaminių. Iš viso apie 200 eksponatų Mugėje vaikų, tėvelių, senelių eksponuotas dovanas galėjo įsigyti
visi norintys.
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5. Mokamos paslaugos
2016 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.
2016 metais rajono bibliotekose vartotojams padarytos 189099 leidinių fragmentų kopijos:
viešojoje bibliotekoje padaryta 191992 fragmentų kopijų, Priekulės miesto filiale – 1915 kaimo
filialuose – 3607. Už mokamas paslaugas rajono bibliotekose per 2016 m. surinkta 2727,00 eurai,
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje surinkta 2281,00 euras, Priekulės miesto filiale surinkta 151,00
euras, Kaimo filialuose surinkta 295,00 eurai.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO LANKUČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Paslauga

Mato vnt.

1. Vartotojo
pažymėjimas
Neribotas
laikotarpis

1 metai

Paslaugų kainos nuo 2015-0101
Elektroninis vartotojo
pažymėjimas:
1,45 EUR- suaugusiems
0,60 EUR- neįgaliems,
pensininkams bei
moksleiviams nuo 5 kl.
Pakeitimas pametus ar
sugadinus:
3 EUR- suaugusiems
1,45 EUR)– neįgaliems,
pensininkams bei moksleiviams
nuo 5 kl.
Lokalus vartotojo
pažymėjimas:
0,60 EUR- suaugusiems
0,30 EUR- neįgaliems,
pensininkams bei moksleiviams
nuo 5 kl.
0,30 EUR)– vienkartinis
leidimas pasinaudoti bibliotekos
paslaugomis
Nemokamas – ikimokyklinių,
pradinių klasių bei neįgaliems
vaikams
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2. Dokumentų
kopijavimas,
nuskaitymas ir
spausdinimas

A4
1 psl.
abi pusės
1 psl.

abi pusės
A3
1 psl.
abi pusės
1 psl.

abi pusės
A4
1 psl.
abi pusės
1 psl.

abi pusės
A3
1 psl.
abi pusės
1 psl.

abi pusės

3. Dokumentų
įrišimas

4. Informacijos
įrašymas į
elektronines
laikmenas
5. Dokumentų
laminavimas

1 psl.
1-20 lapų
21-50 lapų
51-75 lapų
76-100 lapų
101 ir daugiau
CD
DVD
A4
A5
A6

Dokumentų kopijavimas,
spausdinimas:
0,10 EUR- nespalvotas
0,15 EUR- nespalvotas
0,60 EUR- spalvotas
0,30 EUR- spalvotas (nevisiškai
užpildytas lapas)
1 EUR- spalvotas
0,20 EUR- nespalvotas
0,20 EUR- nespalvotas
1 EUR- spalvotas
1 EUR- spalvotas (nevisiškai
užpildytas lapas)
1,15 EUR- spalvotas
Moksleiviams ir studentams:
0,05 EUR- nespalvotas
0,10 EUR- nespalvotas
0,30 EUR- spalvotas
0,15 EUR- spalvotas (nevisiškai
užpildytas lapas)
0,60 EUR- spalvotas
0,15 EUR- nespalvotas
0,20 EUR- nespalvotas
0,70 EUR- spalvotas
0,40 EUR- spalvotas (nevisiškai
užpildytas lapas)
1,45 EUR- spalvotas
0,30 EUR
0,90 EUR
1,20 EUR
1,45 EUR
1,70 EUR
2,30 EUR
0,60 EUR( + CD kaina)
1,20 EUR( + DVD kaina)
1 EUR
0,80 EUR
0,50 EUR
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6. Bibliotekos patalpų
(konferencijų salė)
nuoma

1 val.

7. Leidybinės ar
suvenyrinės
produkcijos, susijusios
su bibliotekų veikla,
platinimas
8. Leidybinės
produkcijos
maketavimas

1 vnt.

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

1 val.

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

1 psl.

0,30 EUR– Lietuvoje

1 vnt.

5,80 EUR- nekomerciniams
renginiams
11,60 EUR- nekomerciniams
renginiams su
demonstracine įranga
14,50 EUR- komerciniams
renginiams
17,40 EUR- komerciniams
renginiams su demonstracine
įranga
Savikaina

1 EUR -tarptautiniu ryšiu
1 bilietas

1 val.

0,15-0,60 EUR

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

1 savaitei

1 EUR
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5.6. Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka 2016-aisiais metais aktyviai
viešino savo veiklą ne tik įprastomis priemonėmis (regioninė spauda, lankstinukai, informaciniai
plakatai), bet ir virtualioje erdvėje (bibliotekos svetainė, socialiniai tinklai). Bibliotekos modernėja,
tobulėja, plečiasi, todėl turi būti pasiekiamos įvairiais kanalais. Prie teigiamo bibliotekos įvaizdžio
kūrimo visuomenei nemažai prisidėjo ir antri metai vykdomas projektas „Biblioteka be sienų“. Projektas
"Biblioteka be sienų" žinomas tarptautiniu lygmeniu. UBC Cultural Cities Commission (Baltijos jūros
kūrybiškų miestų komisija) biuletenyje "Baltic Cities Bulletin" išspausdino informacinį straipsnį apie
bibliotekos vykdomą projektą. UBC (Union of the Baltic Cities) - tai miestų, iš visų dešimties Baltijos
šalių (Norvegija, Švedija, Danija, Vokietija, Lenkija, Rusija, Lietuva, Latvija, Estija, Suomija) tinklas.
Visą žurnalą PDF formatu galima parsisiųsti ir paskaityti puslapyje http://www.ubc.net/. Šiame žurnalo
numeryje minimi dar trys Lietuvos miestai - Kaunas, Klaipėda ir Palanga.
2016-aisiais metais iš viso buvo publikuoti 254 straipsniai, susiję su biblioteka, jos filialais
bei veikla. Spaudoje publikuoti: 89, iš jų Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ - 63, „Gargždų krašte“ –
17, respublikinėje spaudoje – 9. Virtualioje erdvėje publikuoti 165 straipsniai: bibliotekos svetainėje
www.gargzdaivb.lt – 31, Facebook paskyroje www.facebook.com/J.LankucioVB - 70 publikacijų,
portale www.mano-gargzdai.lt – 21, www.gargzdietis.lt – 5, www.gargzdai.lt – 38.
Biblioteka aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su kolegomis iš kitų miestų, noriai keičiasi
patirtimi su užsienio partneriais, dalyvauja ir rengia konferencijas, teoriniuose – praktiniuose
mokymuose ruošia ir skaito pranešimus.
Balandžio mėnesį Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana
Ciparienė dalyvavo konferencijoje “E-knygų rinka ir bibliotekų partnerystė” Anykščiuose
(Lietuva, Latvija, Slovėnija, Ukraina), tema “Bendri projektai su Ukrainos bibliotekų asociacija”.
Birželio 2 d. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko tarptautinė konferencija
„Bendradarbiavimas - žinios, progresas, inovacijos“. Patirtimis dalinosi bibliotekų atstovai iš Maardu
(Estija), Ylavos (Lenkija), Lvovo apskrities (Ukraina), taip pat Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos, Klaipėdos rajono švietimo centro, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio
viešosios bibliotekos, Skuodo rajono Romualdo Granausko viešosios bibliotekos, Kretingos Motiejaus
Valančiaus viešosios bibliotekos, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos bei
žinoma Klaipėdos rajono savivaldybės Jono lankučio viešosios bibliotekos. Direktoriaus pavaduotoja
Diana Ciparienė skaitė pranešimą apie sėkmingai vykdomą projektą „Biblioteka be sienų“. Vaikų
literatūros skyriaus vedėjos pavaduotoja informacijai ir edukacijai Albina Ananjeva skaitė pranešimą
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„Inovatyvios edukacinės programos ir naujos kompetencijos Vaikų literatūros skyriuje“. Plikių filialo
bibliotekininkė Živilė Markutė – Armalienė skaitė pranešimą „Partnerystė Šilutės rajono savivaldybės
Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos projekte „Bendruomenės „HUB ‘as“ bibliotekoje. „Atrask
saviraiškos kodą“.
Rugpjūčio 8 d. tarptautinėje konferencijoje „BibliCamp 3 - Library 2035“ (Tilgu tee 55c,
Muraste, 76905, Estija) buvo pristatyta Jono Lankučio viešoji biblioteka bei jos veiklos.
Rugpjūčio 13-19 d. Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana
Ciparienė dalyvavo 82-oje Tarptautinėje bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA)
generalinėje konferencijoje ir asamblėjoje Columbus mieste, Ohajo valstijoje, Jungtinėse
Amerikos valstijose.
Rugsėjo mėnesį, LRT radijo laidoje, reportažų cikle, skirtame Bibliotekų
metams, informacinė kampanija „Bibliotekoje kuria bendruomenės“, buvo pristatytas Klaipėdos
rajono savivaldybės J.Lankučio viešosios bibliotekos BP2 projektas “Biblioteka be sienų”.
Spalio mėnesį Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko patirties dalijimosi seminaras,
kuriame dalyvavo tarptautinio projekto „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose“ partneriai iš Latvijos,
Lenkijos, Norvegijos, Belgijos ir Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.

Buvo

pristatytas projekto „Biblioteka be sienų“ pristatymas ir analizė. Pranešimus darė: Danielius Laima,
vyresn. bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius ir direktorius Juozas Gutauskas.
Spalio mėnesį radijo stoties „RadijoGAMA“ | FM 99 laidoje, reportaže „Šiuolaikinė
biblioteka ir bibliotekininkas“ buvo pristatytas Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos
filialuose vykdomas projektas “Biblioteka be sienų”.
Bendradarbiaujančių bibliotekų administracijos siekia ne tik apjungti bibliotekų
veiklą, bet ir ugdyti bibliotekos darbuotojų kompetencijas, stiprinti bibliotekų tarptautinę
partnerystę.
Biblioteka palaiko glaudžius partnerystės ryšius su Klaipėdos rajono ir Gargždų miesto
organizacijomis: Gargždų kultūros centru ir jo filialais, Gargždų muzikos mokykla, Gargždų vaikų ir
jaunimo laisvalaikio centru, Gargždų miesto bendruomene, Gargždų socialinių paslaugų centru,
Gargždų krašto muziejumi, Klaipėdos rajono seniūnijomis, Klaipėdos rajono laikraščiu „Banga“ –
nuolatiniu partneriu bei pagalbininku organizuojant šventes bei rengiant projektus.
Viešosios bibliotekos bei filialų renginius remia ir palaiko Klaipėdos rajono savivaldybės
kultūros ir švietimo skyriai, rajono seniūnijos,

naujienų portalas „Mano Gargždai“, savaitraštis

„Gargždų kraštas“, individuali Gedimino Venckaus įmonė, kiti vietos verslininkai, įmonės.
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6. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA

6.1. LIBIS PĮ diegimas, katalogų ir kartotekų sistema
Nuo 2013 m. visuose kaimo filialuose įdiegta LIBIS programinė įranga. Be viešosios
bibliotekos LIBIS SAP (Skaitytojų aptarnavimo posistemis) 2016 m. Klaipėdos rajono Jono Lankučio
viešosios bibliotekos padaliniai dirba su skaitytojų aptarnavimo posisteme, išskyrus Girkalių, Slengių ir
Tilvikų bibliotekos.
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 2016 m. pabaigoje, elektroniniame
kataloge iš viso buvo 163474 įrašai, o per metus parengti 13001 įrašas. Nacionalinei bibliografijos
duomenų bazei rengiami bibliografiniai įrašai iš rajoninio laikraščio „Banga“. 2016 m. sukurti 1195
įrašai iš rajoninio laikraščio „Banga“, 307 įrašai ir rajoninio laikraščio „Gargždų kraštas“..
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje yra generalinis abėcėlinis katalogas, atspindintis
viešosios bibliotekos ir jos filialų fondus. Kaimų bibliotekose ir Priekulės miesto filiale taip pat yra
abėcėliniai katalogai atspindintys fondus iki 2016-01-01. Nuo 2016 metų pradžios visi Viešosios
bibliotekos padaliniai naudojasi bendru Elektroniniu katalogu. Fondų komplektavimo ir tvarkymo
skyrius bibliotekiškai apipavidalino virš 8000 tūkst. kataloginių kortelių.
6.2. Informacinis fondas, bibliografinis, informacinis vartotojų aptarnavimas

Viešojoje bibliotekoje komplektuojami universalaus pobūdžio informaciniai leidiniai ir
leidiniai, atitinkantys vartotojų poreikius bei Bibliotekos finansines galimybes. Viešosios bibliotekos
tikslas - saugoti informaciją ir suteikti galimybę ja pasinaudoti. Greita informacinių technologijų plėtra
skatina naujų paslaugų galimybes. Skaityklos fonde komplektuojami įvairių mokslo šakų leidiniai.
Praėjusiais metais skaityklos fondas pasipildė 87 leidiniais, nurašyta 282 egz. informacinio fondo
dokumentų. 2017 m. pradžiai fonde 7148 egz. dokumentų. Fondas pildomas leidiniais, kurie reikalingi
studijuojantiems, dirbantiems, besidomintiems verslo idėjomis. Fondas papildomas žodynais, žinynais,
enciklopedijos,

kitais

informaciniais

leidiniais.

Trūksta

leidinių

medicinos,

ūkininkavimo,

mechanizacijos, transporto klausimais. Stengiamasi tenkinti vartotojų poreikius, ugdyti jų informacinius
įgūdžius. Kas metai Nacionalinės bibliotekų savaitės metu J. Lankučio viešojoje bibliotekoje apsilanko
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„Kranto“ pagrindinės mokyklos dešimtokai, „Vaivorykštės“ gimnazijos gimnazistai bei „Minijos“
mokyklos moksleiviai. Jiems pravestos pažintinės ekskursijos po biblioteką. Moksleiviai supažindinti
kaip naudotis elektroniniais katalogais, kaip išsirinkti knygų, kaip naudotis bibliotekoje esančiu
informaciniu fondu ir kitomis teikiamomis paslaugomis. Interneto skaitykloje yra 5-ios ir 5-ios
kompiuterizuotos darbo vietos su prieiga prie interneto periodikos skaitykloje.
2016 metais teikiamos elektroninės paslaugos:
 paieška internete;
 paieška duomenų bazėse;
 informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas;
 kopijavimas, skenavimas;
 spausdinimas;
 mokymai ieškantiems informacijos internete ir duomenų bazėse.
Vartotojams teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos. 2016 m. vartotojams suteiktos 55
individualios konsultacijos įvairiomis temomis. Pageidaujant informacija įrašoma į skaitmenines
laikmenas, kopijuojama, skenuojama. Atrankinė informacija teikiama 6 vartotojams – Klaipėdos rajono
savivaldybės administracijai, Klaipėdos rajono savivaldybės Kultūros skyriui, Klaipėdos rajono
policijos komisariatui, Gargždų muzikos mokyklai, Gargždų kultūros centrui, Gargždų ligoninei. Jono
lankučio skaitykloje atsakyta į 712 užklausų, vaikų literatūros skyriuje – 292, Priekulės miesto filiale –
86, kaimo filialuose - 3531. Elektroninėmis priemonėmis gauta 72 užklausa: Jono Lankučio bibliotekoje
-37, Priekulės miesto filiale -0, kaimo filialuose -35. Atsakyta užklausų: faktografinių -21, tikslinamųjų
– 29, adresinių – 25, teminių – 4217. Dominuoja teminės užklausos. Paieška buvo vykdoma LIBIS
elektroniniame kataloge, NBDB (Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas). Praktika (teisės aktų
paieška). EBSCO (ebsco duomenų bazė). eLABa (Lietuvos akademinė virtuali biblioteka. Užklausoms
atsakyti 2016 metais panaudota 7892 egz. leidinių. Aktualiausios temos – medicina, netradicinė
medicina, filosofija, pedagogika, vadyba, verslas, smulkieji amatai, ekonomika, teisė, turizmas.
2016 metais rajono skaitytojai galėjo skolintis elektroninius leidinius, prieinamus Lietuvos
nacionalinėje Martyno Mažvydo ir visose Lietuvos viešosiose LIBIS bibliotekose. Nacionalinė
biblioteka, vykdydama projektą „Elektroninių leidinių pateikimo skaitytojui ir intelektualios
elektroninių

išteklių

paieškos

bibliotekų

kataloguose

įgyvendinimas“,

interneto

svetainėje

www.ibiblioteka.lt . El. leidinius galima skaityti naudojantis įvairiais įrenginiais: išmaniaisiais
telefonais, asmeniniais ar planšetiniais kompiuteriais, skaityklėmis. El. leidinius galima skolintis, atlikti
jų paiešką; galima gauti informaciją apie el. leidinius, planuojamus išleisti ateityje.
Prasidėjus naujiems mokslo metams, visų laukė nauji rašto darbai, įvairūs projektai.
Bibliotekos visus esamus ir būsimus skaitytojus: moksleivius, studentus, magistrantus, mokytojus,
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dėstytojus, mokslininkus ir visus kitus, kuriems reikia kokybiškos ir patikimos įvairių mokslų
informacijos, kvietė naudotis prenumeruojamomis Lietuvos ir užsienio duomenų bazėmis. Duomenų
bazėse buvo galima rasti elektroninių viso teksto leidinių (el. žurnalų, knygų, žinynų, straipsnių,
konferencijų medžiagos, ataskaitų ir kt.) humanitarinių, socialinių, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir
technologijos mokslų temomis. Informacija pateikta lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir kitomis
kalbomis.
Prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurios prieinamos tik bibliotekoje skaitytojai buvo kviečiami
naudotis skaitykloje. Laisvai prieinamomis duomenų bazėmis galėjo naudotis visi vartotojai.
2016 metais rekomenduojamos naudotis prenumeruojamos duomenų bazės:
EBSCO Publishing Pateikiami įvairias mokslo sritis apimantys viso teksto moksliniai žurnalai.
NAXOS Music Library Tai išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami klasikinės, džiazo,
pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai. Duomenų bazėje rasite
kompozitorių ir atlikėjų biografijas, muzikos terminų žodynų ir kitą informaciją.

Informacinės užklausos:
Informacinės
užklausos

Skirtumas

SVB

RVB
2015

2016

3640

4329
+689

PMF

2015

2016

743

712
-31

KFB

2015

2016

69
+17

2015

2016

86 2828

3531
+703

Informacinių leidinių pristatymui rengiamos parodos. 2016 metais jų paruošta Jono
Lankučio bibliotekoje -16, Priekulės miesto bibliotekoje- 4, kaimo bibliotekose -21. Informacinės
parodos: „Pavasario švenčių papročiai ir simboliai“ (SVB), „Pomėgyje
įkūnytas pasitenkinimas“ (SVB),"Pasaulį gelbėti pradėkime nuo savęs",
(SVB), „Drabužis – vienas geriausių istorijos pasakotojų“, (SVB), „Jie
prezidentai“, (Dauparų biblioteka), „Lietuvos prezidentas V. Adamkus“
(Agluonėnų biblioteka), “Atviras tiesus žodis skambantis iš knygos
puslapių”, (Girkalių biblioteka), „Iškentėta, papasakota – motinai
Lietuvai“ (Šalpėnų biblioteka), „Gimtoji kalba“ (Vėžaičių biblioteka), „Sustabdytos bibliotekos
gyvenimo akimirkos“ (Drevernos biblioteka) ir kt.
Teikiamos atrankinės informacijos – kultūros, medicinos, policijos, vaikų laisvalaikio centro,
muzikos mokyklos darbuotojams. Skelbimų lentoje rajono vartotojai informuojami apie naujai gautą
grožinę ir šakinę literatūrą, organizuojamus renginius, akcijas. Bibliotekininkai nuolat vartotojams teikia
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konsultacijas įvairiausiais informaciniais klausimais. Paruošiamas „Įžymių datų ir jubiliejų kalendorius“
ir „Klaipėdos rajono įžymių datų kalendorius“ ateinantiems metams, kuriuo gali naudotis ne tik
darbuotojai, bet ir vartotojai.
Kaip ir kasmet, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka sukvietė
rajono filialų bei mokyklų bibliotekininkus drauge paminėti Nacionalinę bibliotekų savaitę.
Balandžio 27 d. popietė prasidėjo trumpa paskaita apie tai, kaip gali
stiprinti savo sveikatą darbo vietoje. Paskaitą pravedė bei naudinga
informacija ir patarimais pasidalijo Klaipėdos rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro specialistė Irma Karpavičė. Po paskaitos
vyko Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos projekto "Žemaičių kalba - 24/7"
pristatymas, kurio metu skambėjo žemaitiška kūryba, dainos.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu buvo miesto vidurinių mokyklų moksleiviams
suorganizuotos ekskursijos – pamokos bibliotekoje. Jono Lankučio viešoji biblioteka ir filialai, kasmet
organizuoja pažintines ekskursijas bibliotekos skaitytojams. Per 2016 metus pažintinių ir informacinių
renginių suorganizuota 39. Tradiciškai Jono Lankučio biblioteka ir padaliniai organizuoja pristatymus
tiek mažiesiems, tiek vyresniems skaitytojams. Jono lankučio bibliotekoje ir vaikų literatūros skyriuje
lankėsi ir rajono mokyklų moksleiviai.
Informacinis fondas:
RVB

SVB

PMF

KFB

653

3902

Informacinės
fondas
6950

2395

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, pasitelkiamas centrinės bibliotekos informacinis fondas.
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6.3. Kraštotyros veikla
Klaipėdos rajono bibliotekose buvo komplektuojamos kraštiečių, vietinių poetų, rašytojų
knygos, knygos su autografais, viskas, kas susiję su rajonu, įžymiomis rajono vietomis, kaupiami ir
smulkieji spaudiniai (lankstinukai, bukletai, reprodukuoti dokumentai, kopijos, fotografijos).
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos kraštotyros darbo kryptys
2016 metais buvo:
 kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida,
 gimtojo krašto pažinimas, jo tradicijų populiarinimas,
 kraštiečių jubiliejų paminėjimas,
 kraštotyros fondo ir kraštotyros darbų pildymas.
2016 metais kraštotyros fondas papildytas 17 egz. spaudinių. Šiuo metu fonde yra 603 egz.
knygų ir kitų dokumentų, įtrauktų į bendrosios apskaitos knygą. 2016 metais fondas papildytas šiais
vertingais leidiniais : E. Korsakaitės gargždiškės poezijos knyga „Pasakysiu tiesą“, „35 – eri metai
kunigystės keliu“ leidinys skirtas kanauninko J. Paulausko kunigystės 35-ai sukakčiai, sudarytoja J.
Valančiūtė, „Apie karalystę“ – V. Bartninko pašnekesiai su rašytoju kraštiečiu P. Dirgėla, „Klaipėdos
rajonas“, A. Kundroto fotografijos, „Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje“ išeivio J. Kavolio
1891-1940 metų dokumentinis archyvas, sudarytojas D. Kaunas, „Nepriklausomybės Akto signataras
Jurgis Šaulys“ ir kt. Vienas iš didžiausių pasididžiavimų, tai gargždiškio barono knygos sugrįžimas
namo. Baronas E. Ronne buvo Gargždų dvaro centro ir žemių apie jį valdytojas. J. Lankučio bibliotekai
Eugenijaus Ronne knygą „Poezye i prace dramatyczne“ (liet. „Poezija ir dramos kūriniai“) padovanojo
Lietuvos Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka.
Jono Lankučio bibliotekoje parengtos ir eksponuotos parodos: „Legendinis lakūnas –
Steponas Darius“ (sausis), „Ievos Simonaitytės premijos laureatai“ (kovas), „Mažosios Lietuvos
kultūros veikėjai“ (balandis), „Rašytojas kraštietis – Petras Dirgėla“ (gegužė), „Gargždai vakar,
šiandien, rytoj...“ (birželis), „Dviejų šviesuolių gyvenimai“, skirta J. Kudžmos 100-osioms gimimo
metinėms ir D. Kudžmaitės-Balsienės 60-osioms gimimo metinėms. (liepa), „Pakeliaukime po
Klaipėdos rajoną“ (rugsėjis). „Tėviškė, jos aplinka man visada buvo lyg gaivus šaltinis“, skirta rašytojų
kraštiečių kūrybai.
Kraštotyros fonde kaupiama visa dokumentinė medžiaga susijusi su rajonu, įžymiomis rajono
vietomis. Saugomi ir smulkieji spaudiniai (lankstinukai, bukletai bei reprodukuoti dokumentai (kopijos,
fotografijos ir kt.). Rinkta medžiaga ir pildyti aplankai apie Gargždų miesto garbės piliečius, rajono
tautodailininkus, Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatus, klubo kūrėjų „Potekstė“ narius ir
jų kūrybą, „Biblioteka spaudoje“ ir kt. Paminėtos rašytojos, pedagogės, visuomeninkės, I. Simonaitytės
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premijos laureatės, Gargždų miesto garbės pilietės Editos Barauskienės 75-osios gimimo metinės.
Balandžio mėnesį J. Lankučio viešoji biblioteka visus pakvietė į prisiminimų vakarą, skirtą Gargždų
miesto garbės piliečio, rašytojo, lietuviško epo autoriui P. Dirgėlai. Rašytojas priskiriamas tai rašytojų
kartai, kuri padėjo pamatą naujam pokario lietuvių literatūros epui – istoriniam romanui; šiam žanrui
suteikęs ir savitą vaizdavimo manierą. Lapkričio mėnesį Balsėnų kaime,
Veiviržėnų seniūnijoje Nepriklausomybės Akto signataro profesoriaus
K. Antanavičiaus gimtinėje, jo gimimo ir vaikystės vietai pažymėti
atidengtas menininko A. Šnaro skulptūra „Stotelė“ ir eksponuota paroda
jo mokslinei, politinei veiklai, jo asmenybei atskleisti. Jono lankučio
bibliotekoje buvo eksponuojama ir gausiai lankoma paroda „Tautinės lietuvių kultūros vizija pagal
Simoną Daukantą“. Paroda atvežta iš Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios
bibliotekos. Prisiminta ir paminėta rajono bibliotekose ir kitos Klaipėdos rajono žymios datos: Judrėnų
miestelio (455) sukaktis, F. V. Hakui – 310 Kretingalės biblioteka, V. Dovilas – Klaipėdos krašto
veikėjas Drevernos biblioteka, A. Ašmonui – 110 Endriejavo biblioteka ir kt.

2015 m. kraštotyros darbų pildymas, renginiai
 rinkta medžiaga, pildyti aplankai apie Gargždų miesto garbės piliečius, rajono tautodailininkus,
kūrėjų klubo „Potekstė“ narius ir jų kūrybą, „Biblioteka spaudoje“, „Aldonos Vareikienės
straipsniai“ ir kt.;
 papildyta medžiaga aplanke „Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatai“;
 papildyta medžiaga apie poetę, vertėją, buvusią pedagogę Eleną Skaudvilaitę;
 rinkta medžiaga ir sudarytas sąrašas „2016 metais Gargžduose surengti renginiai“;
 papildyti aplankalai: „Kraštiečiai“;
 papildyta medžiaga apie Nepriklausomybės Akto signatarą Jurgį Šiaulį;
 papildyta medžiaga apie Nepriklausomybės Akto signatarą, profesorių Antaną Antanavičių;
 parengtas 2016 m. Klaipėdos rajono įžymių žmonių bei atmintinų datų kalendorius.

2016 m. kraštotyrinė veikla J. Lankučio viešosios bibliotekos padaliniuose
Kraštotyrinė veikla suteikia galimybę daugiau sužinoti apie tautos, regioninės vietovės
vertybes, istorinius įvykius. Bibliotekų darbuotojai ir skaitytojai gali ieškoti, atrasti, atskleisti rašytinio,
kalbinio, daiktinio paveldo svarbą ir jo saugojimą ateinančioms kartoms. 2016 metais siekta:
 Susipažinti su tautos istorinės praeities objektais;
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 Susipažinti tautos, krašto tradicijomis, papročiais ir siekti jų tęstinumo;
 Dalyvauti kultūriniuose ir pažintiniuose projektuose;
 Organizuoti ir dalyvauti kalendorinėse šventėse, vakaronėse, pažintinėse kelionėse ir kt.
Tauta gyvuoja tol, kol nenutrūksta ryšys tarp dabarties ir praeities. Svarbu domėtis tautos
papročiais bei tradicijomis. 2016 metais Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos
padaliniai organizavo žodinių ir vaizdinių renginių, įgyvendino projektus. Miestelio, kaimelio sukaktis
- tai šventė, kai prisimenami įvykiai, brangūs visai bendruomenei. Judrėnų biblioteka paminėjo 455-ių
metų Judrėnų miestelio sukaktį bei 110 metų, kai įkurta buvo Judrėnų parapija. Taip pat 120-ies metų
sukaktį Judrėnų biblioteka minėjo legendinio lietuvių lakūno, kovų už nepriklausomybę dalyvį Steponą
Darių. Endriejavo biblioteka minėjo visuomenės veikėjo, spaudos darbuotojo, Lietuvos diplomato
Eduardo Turausko 120-ies metų sukaktį. Venckų biblioteka minėjo Mažosios
Lietuvos visuomenės veikėjo Martyno Reizgio -130-ąsias gimimo metines ir
kt.
Šeima, gimtas miestelis, kaimelis neatsiejami dalykai. 2016 metais
toliau buvo tęsiama knygos „Mažosios Dovilų miestelio istorijos“ kūrimas.
Dovilų miestelio biblioteka ir skaitytojai kvietė visus prisidėti prie Dovilų
miestelio istorijos kūrimo.
Savo miestelio ir kaimelio istorinius momentus įamžino Drevernos
padalinys. Kvietė visus užfiksuoti reginius ir juos padovanoti bibliotekai.
Endriejavas, Dovilai, Dituva, Girkaliai, Kretingalė ir kt padaliniai rengė
parodas, kurias paskyrė „Įdomioms akimirkoms prisiminti“. Jau daug dešimtmečių, kai bibliotekose
kaupiama kraštotyrinė medžiaga apie savo aptarnaujamą mikrorajoną- tai lieka ateinančioms kartoms.
„Kas tas milas?“ Toks klausimas iš kilo Daukšaičių padalinio bibliotekos lankytojams.
Išankstinis susidomėjimas motyvavo bendrai veiklai. Susirinkusiems buvo papasakota kaip senovės
žmonės pasidarydavo storą medžiagą iš avies vilnos. Mokinukams
buvo įdomu sužinoti, kaip avytės vilna senovėje buvo apdorojama.
Susidomėję vaikai apžiūrėjo vilną, apžiūrėjo senovines ir šiuolaikines
avies kirpimo žirkles, prisiminė, kad kai kurių vaikų namuose dar yra
rateliai, kuriais močiutės verpdavo, apžiūrėjo bendruomenės namuose
esančias audimo stakles.Vaikai taip pat turėjo progą apžiūrėti dažytos
vilnos pundelius..Užsiėmino pabaigoje vaikai piešė avytes.
Tarmė – gyva kalba, gimusi tam tikroje vietoje, susijusi su vietiniu peizažu, žmonių
temperamentu. Tarmę galėtume vadinti ypatingu fenomenu, kurį mokslininkai tebesiaiškina. Kodėl
kartais gretimi kaimai tą patį daiktą vadina skirtingai? Kokia yra vieno ar kito daikto pavadinimo kilmė?
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Paribio tarmėms didelę įtaką, be abejo, padarė ir kaimyninės – latvių, gudų, lenkų, rusų kalbos. Tarmėse
– daug skolinių. Jie rodo skirtingų tautų bendravimą, istoriškai
susiklosčiusius santykius. Štai Mažosios Lietuvos lietuvininkams
didelę įtaką turėjo vokiečių kalba, o Skuodo krašto tarmei – išnykusi
kuršių kalba. Nors Lietuva geografiniu požiūriu nedidelis kraštas, bet
joje daugybė tarmių, šnektų. Kiekviena iš jų įneša vis kitokią spalvą ar
atspalvį į mūsų tautos lobyną. Agluonėnų, Dovilų, Drevernos, Judrėnų, Šalpėnų ir kt. padaliniai dalinosi
mintimis apie Tarmes, organizavo išeigas į mikrorajono etninius centrus. Veiviržėnų biblioteka
organizavo popietę „Tarmių kaleidoskopas“. Tai gražios ir prasmingos iniciatyva – išsaugoti tarmes,
atgaivinti jas. Suaugusiems buvo suorganizuota tarmių popietė, kurioje buvo šnekama visų Lietuvos
regionų tarmėmis, pristatomi visų regionų patiekalai. Šį renginį organizavo Veiviržėnų biblioteka kartu
su muzikos mokykla, bendruomene ir amatų centru. Išgirdome skirtingų regionų dainas, buvo pristatyti
skirtingiems Lietuvos regionams būdingi muzikiniai instrumentai.
Vasario mėnesį Endriejavo miestelio bibliotekoje rinkosi visi besidomintys tautosaka.
Bibliotekoje vyko literatūriniai skaitymai „Tautosaka šiandien“.
Mokyklos šeštokai kartu su auklėtoja G. Paniulaitiene ne tik papasakojo
kas yra tautosaka, bet ir pateikė įvairių tautosakos rūšių pavyzdžių:
skaitė sakmes, pasakas, mįsles ir kt. Keletą pasakų paskaitė penktokė
Neda Račkutė, kurią paruošė Lietuvių k. mokytoja D. Jokubauskienė. O
visus susirinkusius linksmino muzikantai iš Žadeikių kaimo Algis ir
Aida Liutikai. Smagiai praleistas laikas suteikė galimybę pasiklausyti įvairios tautosakos žanrų, kuri
tiek šiandien, tiek anais laikais išliko svarbi mūsų gyvenime. Po renginio seniūnė Laimutė Šunokienė
palinkėjo visiems prisiminti, tai kas brangu ir saugotina ir įteikė savo keptą duoną, kuria vaišinosi visi
susirinkę. Renginio akimirkas užfiksavo fotografė Laima Penkova - Žemeikienė.
Knygų skaitymas – puikus laisvalaikio praleidimas, informacijos, mokslo, žinių
patenkinimas. Senos vertingos knygos, turinčios išliekamąją
vertę ir dažnai skaitomos, populiarios knygos praranda kokybinę
išvaizdą. Biblioteka neturi tiek finansinių resursų jas pakeisti,
skirti knygų restauravimui, todėl skaitytojai yra mokomi kaip
teisingai saugoti ir elgtis su knygomis. Knygos istorijai bei
pirmajai knygai parengtos parodos ir skirti renginiai vyko
Venckų, Drevernos, Jakų, Girkalių, Kretingalės, Kvietinių,
Slengių, Dauparų ir kituose bibliotekose.
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Pėžaičių bibliotekoje vyko popietė, skirta mūsų kraštieties poetės Dalios Kudžmaitės 60mečiui paminėti, „Kas tau vasarėle pasidarė”. Ne tik susipažinta su poetės kūryba, bet ir vyko piešinių
savaitė. Jos metu vaikai piešiniuose pavaizdavo autorės perskaitytų knygelių herojus, skyrė poetei
sveikinimo žodžius.
Vėžaičių bibliotekoje neįprastai įdomi buvo eksponuojama
paroda „Močiutės skarelė”. Kokios skaros, kada ir kaip nešiojamos?
Skara mamos, močiutės, merginos, tai puošmenos elementas.
Įdomiausia, jog didžioji skara buvo pritaikoma ir vaikų priežiūrai. Visai
kita paskirtis plonųjų skarų ir skarelių. Įdomus faktas buvo jaunoms
merginoms sužinoti, jog „Anais laikais moteris nuoga galva, vedusi, negalėjo viešai pasirodyti”.
Dituvos, Priekulės, Tilvikų, Slengių, Girininkų padaliniai skyrė renginėlius duonos dienai
paminėti. Net pritaikė anų dienų posakį - „Be duonos net karaliaus
stalas nesotus“. 2016 metais rajono bibliotekose daug renginių, parodų,
gražių žodžių, eilėraščių, pasakojimų ir pasakų buvo skirta mūsų duonelei.
Duonos kepimo receptais buvo dalijamąsi viešoje erdvėje.
Šišioniškių gyvenimą įprasmino knygoje sugulę kraštiečio emigranto laiškai. Už tokias
knygas niekas neploja. Bet tokių knygų išliekamoji vertė labai didelė. Bėgant dešimtmečiams jų
pradedama ieškoti, jos tiesiog medžiojamos. Taip knygos „Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai
Kanadoje“ sutiktuvėse Agluonėnuose samprotavo jos sudarytojas Lietuvos mokslų akademijos tikrasis
narys prof. habil. dr. Domas Kaunas. Šiltai sutiktoje knygoje „Pirmieji Mažosios
Lietuvos lietuviai Kanadoje“ skelbiamas XIX a. pabaigos–XX a. pradžios
emigranto į tėviškę siųstų 92 laiškų ir su emigracija susijusių dokumentų rinkinys.
Juos 1895–1923 m. rašė mūsų kraštietis, buvusios Rytų Prūsijos Klaipėdos
apskrities Dėglių kaimo (netoli Pėžaičių) valstiečio sūnus Jurgis Kavolis (1865–
1937). Emigranto laiškus, sugulusius į knygą, išsaugojo Jurgio brolio Martyno
(ūkio paveldėtojo) sūnus Martynas Kavolis (1901–1978). Pasak D. Kauno, jis
buvo kaimo šviesuolis, savamokslis fotografas, savo rankų darbo fotoaparatu
užfiksavęs lietuvininkų kasdienybę, gyvenęs Kavolių gimtinės sodyboje. Knygos sudarytojui apie 1975–
1978 metus pavyko, nors ir sunkiai, tuos laiškus įsigyti. Po knygos publikacijos laiškų originalai
įpaveldinti VU bibliotekos Rank-raščių skyriuje. Agluonėnų bibliotekoje surengtose knygos „Pirmieji
Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje“ sutiktuvėse dalyvavusi M. Kavolio dukra Rūta KavolytėVepštienė pripažino, kad knygos sudarytojui tikriausiai buvę sunku iš jos tėčio išgauti laiškus. Tačiau
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tiek jam, tiek profesoriui D. Kaunui Rūta gražia šišioniškių maniera dėkojo už giminės šaknų atkasimą,
už jos istorijos „sudėjimą į vieną vietą“.
Užgavėnės – sena šventė, jos paskirtis – išvyti žiemą, paskubinti greičiau ateiti pavasariui.
Labiausiai šios šventės atributika ir apdarais domisi jaunieji bibliotekų skaitytojai, o vyresnieji suteikia
žinių apie šios šventės tradicijas ir papročius ir valgomus valgius.
Agluonėnų, Dituvos, Girininkų, Judrėnų, Kretingalės,
Lapių, Slengių, Šalpėnų, Vėžaičių, Venckų ir kitų
padalinių darbuotojos darė kaukes, kaukių parodas bei
talkino bendruomenei kaimo vaikštynėse. Nemažiau
populiarūs bibliotekos skaitytojų renginiai ir vaizdinės parodos, skirtos Advento
laikotarpiui, Kūčioms, Šv. Kalėdoms. 2016 metais Klaipėdos rajono savivaldybės J.
Lankučio viešoji biblioteka ir padalinių bibliotekos tęsė pradėtus kraštotyros darbus: rinko medžiagą
apie kaimus, žymius kaimo gyventojus, pildė bendruomenės metraščius, bibliotekos istorijas,
kraštotyros kartotekas, užrašė kraštiečių atsiminimus, papildė kraštotyros aplankalus fotografijomis,
prisiminimų aprašais ir kt.
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7. METODINĖ VEIKLA
Metodinė veikla: kryptys ir uždaviniai
Vienas iš pagrindinių uždavinių – rūpintis kaimo bibliotekų veiklos organizavimu ir
tobulinimu, veiklos planų ir ataskaitų rengimas, metodinių nuorodų rengimas. 2016 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 inicijavimas;
 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;
 metinių ataskaitų duomenų pateikimas Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai dėl savivaldybių
viešųjų bibliotekų BIX metodikos vertinimo ir reitingavimo;
 aktualijų rengimas iš bibliotekinės veiklos, profesinės literatūros;
 meninis, estetinis ir kultūrinis bibliotekų įvaizdžio kūrimas;
 rajono bibliotekų fondų tvarkymas, apipavidalinimas;
 rajono bibliotekų fondo dokumentų priežiūra ir sauga.

Projektų įgyvendinimas, metodinės rekomendacijos, praktinės pagalbos teikimas

2016 metais įvyko 10 metodinių pasitarimų. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio
viešosios bibliotekos Metodinis skyrius rajono bibliotekininkams parengė ir pristatė seminarų,
metodinių pasitarimų pranešimus:
 vasario mėn. parengta analizė „Statistinių duomenų analizė 2014-2016“;
 vasario, kovo, balandžio mėn. 2016 metų tekstinės ataskaitos rengimas ir pristatymas;
 gegužės mėn. parengtas aprašas apie pavasario darbų tradicijas ir papročius;
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 gegužės mėn. parengta medžiaga apie Knygnešio dieną;
 2016 m. rugsėjo mėn. parengtas ir pristatytas pranešimas „2015 – 2016 m. rugsėjo mėn.
statistinių duomenų palyginimas“;
 2016 m. gruodžio mėn. parengta ir pristatyta Veiklos programa 2016 metams.
 Knygų parodų organizavimas, fondų tvarkymas;
 Dokumentų ir lentynų apipavidalinimas;
 Projekto „Knygos tarnystė“- senųjų leidinių kilnojamoji paroda, edukacinė-projektinė veikla
Girkaliuose, Jakuose, Pėžaičiuose, Plikiuose, Slengiuose, Venckuose, J. Lankučio viešosios
bibliotekos vaikų literatūros skyriuje;
 2016 metų bibliotekos duomenų apskaita: fondas, vartotojai, dokumentų išduotis.
Metodinis skyrius inicijavo naujos gaunamos literatūros pristatymus, inicijavo filialų
bibliotekų fondų apipavidalinimą naujais užrašais, sudėvėjusių, aktualių dokumentų tvarkymą ir
atnaujinimą. Teikė metodinę pagalbą organizuojant ir eksponuojant informacines, vaizdines, stendines
parodas. Pasikeitus Plikių bibliotekos darbuotojoms, suteikta metodinė pagalba, padėta susitvarkyti
fondą, parengtos metodinės darbo nuorodos. Aplankyti filialai ir teikta metodinė pagalba tvarkant
bibliotekos fondus Girkalių, Kvietinių, Jakų, Agluonėnų padaliniuose.
Atlikta ir pateikta statistinė ir tekstinė ataskaita už 2016 metus elektronine ir rašytine forma
M. Mažvydo nacionalinės bibliotekos Bibliotekų vadybos skyriui ir I.
Simonaitytės apskrities viešosios bibliotekos Bibliotekų ir kultūros vadybos
skyriui. Parengta 2017 metų rajono bibliotekų veiklos programa. 2016 m.
vasario - gruodžio mėnesiais įgyvendintas projektas „Knygos tarnystė“
(edukaciniai užsiėmimai)

finansuojamas iš Klaipėdos rajono etninės

kultūros plėtros 2012-2017 metų programos. Per šį laikotarpį pravesti
užsiėmimai bei eksponuota „Senų, retų knygų“ paroda Plikių, Girkalių,
Venckų, Jakų, Slengių bibliotekose ir J. Lankučio viešosios bibliotekos
vaikų literatūros skyriuje. Taip pat demonstruota įliustruota medžiaga apie „Knygos istoriją“ ir „Pirmąją
Lietuvišką Knyga“, bei pravestos žinių viktorinos apie knygą.
Įgyvendintas regioninis projektas “Viešųjų bliotekų fondų ir informacijos išteklių:
kūrimas, sauga, apskaita ir sauga” bibliotekose. Seminare dalyvavo Klaipėdos, Šilalės, Šilutės,
Rietavo,

Pagėgių, Kretingos, Palangos, Tauragės, Skuodo, Jurbarko rajono savivaldybių viešųjų

bibliotekų bei filialų atstovai ir darbuotojai. Projektas skirtas Bibliotekų metams paminėti.
Įgyvendintas LNB BP2 projektas „Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo
saviraiškos kodą“ ir pateikta ataskaita. Projekto koordinatorė Metodinio skyriaus vedėja Laima
Damulienė. Projektu buvo siekiama burti bendruomenes, sudaryti sąlygas kokybiškoms edukacinėms
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neformalaus ugdymo paslaugoms įgyvendinimui Klaipėdos r. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir
jos padaliniuose: Jakų, Girkalių Plikių, Slengių, Venckų. Sudalyvauta baigiamąjame seminare.
Tikrinta bibliotekinio darbo apskaita, teikta metodinė pagalba fondų, tvarkant katalogus
ir kartotekas Pėžaičių, Plikių, Girkalių, Venckų, Dituvos, Jakų, Slengių, Kvietinių padaliniuose. 2016
metais teikta metodinė pagalba tvarkant fondus pagal UDK klasifikaciją Dituvos, Kretingalės,
Veiviržėnų, Venckų ir Kvietinių bibliotekose. Dalyvauta Plikių bibliotekos fondo patikrinime. Naujai
apipavidalinti Kvietinių, Kretingalės, Girkalių Lapių dokumentų fondai. Konsultuoti kaimų filialų
darbuotojai, rašantys, teikiantys ir įgyvendinantys projektus. Kaimų bibliotekos neprenumeruoja
profesinio žurnalo „Tarp knygų“, todėl Metodinis skyrius bibliotekų darbuotojams parengė elektronines
straipsnių apžvalgas.
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8. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PROJEKTŲ RENGIMAS
Kaip ir kasmet, taip ir 2016 metais, gegužės 9 dieną, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešoji biblioteka kvietė gargždiškius bei miesto svečius kartu švęsti Europos dienos šventę.
Šurmulys bibliotekos vidiniame kiemelyje prasidėjo nuo ankstyvo ryto: aikštė buvo puošiama balionais,
Europos Sąjungos šalių vėliavėlėmis, spalvingais piešiniais,
o skambanti muzika žadėjo praeiviams smagią popietę.
Europos dienos šventė buvo iškilmingai pradėta skambant
Europos Sąjungos himnui, susirinkusius miestelėnus bei
šventės dalyvius sveikino LR Seimo narys Eugenijus
Gentvilas, Klaipėdos rajono savivaldybės atstovai: meras
Vaclovas Dačkauskas, mero pavaduotojos Rūta Cirtautaitė ir
Violeta Riaukienė, administracijos direktorius Sigitas Karbauskas. Europietiško gyvenimo linkėjo, o ir
vos prieš pora dienų praėjusios Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos nepamiršo Klaipėdos rajono
laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė.
Po šventinių sveikinimų bei linkėjimų, nepamiršta padėkoti visiems, be kurių Europos
dienos šventė nebūtų įvykusi. Savo paruoštas bei pasirašytas padėkas įteikė Europos Sąjungos regionų
komiteto narė Andželika Šakinienė. Po oficialiosios renginio dalies, projekto vadovė, renginio vedėja,
bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė nepailsdama kvietė vis naujus šventės dalyvius.
Pirmiausia koncertavo Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos skudutininkai (vadovė Jūratė Surblienė),
kiek vėliau šventės erdvę užėmė Klaipėdos rajono policijos
komisariato naujausias automobilis, komisariato viršininkė
Rasa Stasiulaitienė papasakojo, kuo jis ypatingas bei kas
pasikeitė policijos gyvenime Lietuvai įstojus į Europos
Sąjungą. Visi norintys turėjo galimybę iš arti apžiūrėti, kaip
„keliauja“ nusikaltėliai, smalsiausiems buvo paaiškinta, ką
reiškia automobilyje esantys mygtukai. Susirinkusius į šventę taip pat džiugino Gargždų kultūros centro
ir Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro kolektyvų pasirodymai. Linijiniai šokiai, breikas,
diksilendo grupė, jaunieji dainininkai bei muzikantai, madų šou – kiekvienas, dalyvavęs šventėje galėjo
stėbėti tai, kas labiausiai patinka.
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EURO kavinėje vyko įdomus pokalbiai prie kavos puodelio, Klaipėdos regione gyvenantys
kitataučiai pasakojo kavinės lankytojams savo istorijas bei išgyvenimus, susijusius su integracija naujoje
šalyje. Kavinės lankytojams buvo siūloma ne tik kava, bet ir naudinga informacija apie ES, šalių –
kandidačių perspektyvas įstoti į ją, koks yra kelias į narystę bei kokia nauda iš to, kad esame Europos
Sąjungoje. Šventės dalyvius ir svečius džiugino šurmuliuojantis EURO jomarkas, kuriame buvo galima
įsigyti ne tik tradicinių lietuviškų gaminių, ekologiškų produktų, tautodailininkų darbų, bet ir sužinoti
daugiau informacijos apie dabartines ES šalis – prie kiekvieno mugės dalyvio buvo pateikti
informaciniai leidiniai, lankstinukai apie vis kitą ES šalį. EURO kelionių erdvė domino jaunesnio
amžiaus dalyvius – joje Klaipėdos rajono policijos
komisariato atstovės bendravo su jaunimu apie keliones,
saugumą jų metu, atsakinėjo į rūpimus klausimus. Na o
patys mažiausieji nekantriai laukė akimirkos, kuomet bus
apdovanoti

piešinių

konkurso

„Aš

–

Europoje“

nugalėtojai. Nuo balandžio 9 dienos gauti vaikų piešiniai
buvo eksponuojami šventės metu, o visi, atėję apžiūrėti,
rinko labiausiai patikusius darbelius, kurie ir buvo apdovanoti šventės metu. Šiais metais biblioteka
gargždiškius ir miesto svečius kvietė labiau įsigilinti į migrantų problemas, imigracijos svarbą, ragino
kalbėtis apie Europos šalių buvimo ES būtinybę bei naudą. Šventės metu buvo siekiama piliečiams
išaiškinti paramos imigrantams naudą, ugdyti toleranciją, padedant kitataučiams įsilieti. Europos
komisijos atstovybė Lietuvoje projekto „Europa kviečia prie kavos“ įgyvendinimui skyrė 900.00 eurų.
Birželio 3–5 dienomis Gargždai šventė 763-ejų metų gimtadienį. Gargždų miesto
gimtadienio šventės šūkis „Keturių vandenų kraštas“. Šįkart
dėmesys buvo skiriamas miesto istorijai, o šventės dalyviai buvo
kviečiami pajusti „istorijos tėkmę“. Be tradicinių akcentų
gimtadienyje laukė ir tam tikrų naujovių.
Miesto šventės pradžią startavo J. Lankučio biblioteka.
Ketvirtadienį

viešojoje

bibliotekoje

vyko

Tarptautinė

konferencija „Bendradarbiavimas – žinios, progresas ir inovacijos“. Aktualių pranešimų iš sostinės
ir net užsienio šalių teletiltu galėjo klausytis ir visi bibliotekos filialai rajone. Tokias šiuolaikiškas
galimybes bendrauti per atstumą suteikia bibliotekos naujai įsigyta įranga, dalyvaujant projekte
„Bibliotekos pažangai 2“.
Konferencija, į kurią atvyko būrys svečių iš regiono bibliotekų ir svetur, suskambo lyg
pirmasis akordas Gargždų miesto gimtadienio šventės išvakarėse. J. Lankučio bibliotekos direktorius
Juozas Gutauskas pažymėjo, jog 2016 metai yra skirti bibliotekoms ir knygai pagerbti, nes stiprios
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bibliotekos – tai stipri visuomenė. „Mes dirbame savo skaitytojui, bet knygai, ypač parašytai lietuvių
kalba, reikia didelio palaikymo“, – sakė J. Gutauskas. Gargždiškius sveikino visas būrys garbių svečių:
Seimo narys, Gargždų miesto garbės pilietis Benediktas Juodka, rajono mero pavaduotoja Rūta
Cirtautaitė, rajono Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Rasa Petrauskienė,
Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolanta Polekauskienė, Veiklių moterų sambūrio pirmininkė
Genovaitė Sinskienė.
Iš Estijos Maardu miesto atvyko didžiausia bibliotekininkų delegacija su miesto vicemeru,
kurie taip pat pasveikino kolegas gargždiškius ir pristatė savo miesto bibliotekų patirtį. Su bibliotekomis
Lenkijoje ir Ukrainoje, su kuriomis J. Lankučio biblioteką sieja stiprūs partnerystės ryšiai, bendravo
tiesiogiai teletiltu. Konferencijoje konstatuota, kad bibliotekos jau seniai išsiplėtė už savo ribų – tai ne
tik knygų namai, bet ir stiprėjantys kultūros centrai, aplink save buriantys vietos bendruomenę.
Pranešimus konferencijoje skaitė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovai, svečiai
iš Estijos, J. Lankučio, F. Bajoraičio (Šilutė), A. Valančiaus (Kretinga), I. Simonaitytės (Klaipėda), R.
Granausko (Skuodas) viešųjų bibliotekų darbuotojai. Priedas Nr. 1
Birželio 4 dieną šventinėje eisenoje dalyvavo J.
Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių bibliotekininkai bei
atvykę svečiai. Prailginta atkarpa davė galimybę pasidžiaugti
mūsų miestu atvykusiems svečiams. Tradiciškai prie eisenos
prisijungė gausus būrys Gargždų miesto įstaigų ir organizacijų,
visuomenininkai,

bendruomenių

atstovai.

Eiseną

puošė

Dituvos pagrindinės mokyklos bendruomenės sukurtas ilgiausias sijonas, kuris pateko į Lietuvos
rekordų knygą.
Suorganizuoti Tarptautinę konferenciją „Bendradarbiavimas – žinios, progresas ir
inovacijos“ Klaipėdos rajono Tarptautinių projektų programa skyrė 400.00 eurų. Projekto vadovė J.
Lankučio bibliotekos direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė.
LNB BP2 projektas „Biblioteka be sienų“. Šių laikų bibliotekos jau nebeprimena
perkeltine prasme apdulkėjusių senų laikų knygų šventovių. Jos tampa aktyviomis vietos bendruomenės
kultūros centrais, kuriuose galima įdomiai leisti laisvalaikį, bendrauti tarpusavyje ir su visu pasauliu,
mokytis, tobulėti, įvaldyti naujas informacines technologijas. Šio projekto dėka J. Lankučio biblioteka
įsigijo modernią komunikavimo įrangą – mobilią studiją su nutolusiais taškais devyniuose bibliotekos
filialuose rajone. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka skyrė 21 600 eurų šiai įrangai įsigyti
pagal programą „Bibliotekos pažangai 2“. Tad ši įranga pasitarnavo surengtai tarptautinė konferencijai,
kurioje gyvai ir per teletiltą patirtimi ir inovacijomis dalijosi Vakarų Lietuvos regiono, Lenkijos,
Latvijos, Estijos, Ukrainos bibliotekininkai. „Šis techninis-informacinis tinklas suteikia galimybę ugdyti
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Klaipėdos rajone gyvenančio jaunimo bei senjorų asmenines kompetencijas, padeda prisitaikyti
informacinėje sistemoje, skatina bendruomeniškumą ir pilietiškumą. Pagal projektą 30 bibliotekininkų
buvo apmokyti dirbti su nauja įranga, taip pat mokytasi viešojo kalbėjimo įgūdžių, nuotolinių viktorinų
ir kitų renginių organizavimo. Bibliotekoje buvo įsteigtas specialisto etatas šiai įrangai valdyti ir
prižiūrėti.
„Turime įvairiausių planų. Ketiname keliauti į kitas rajono vietas, susisteminti paveldą. Dabar kaimų
bibliotekose atsirado lyg naujos kino salės, nes įranga yra kokybiška, geras vaizdas ir garsas, net 3 D
filmus norint galima su specialiais akiniais žiūrėti. Beveik visose seniūnijos yra nuotoliniai taškai, ir
norime, kad visi galėtų naudotis šiomis pažangiomis
informacijos perdavimo galimybėmis. Bėgant laikui, vis
pilnėja J. Lankučio viešosios bibliotekos transliacijų ir renginių
vaizdo įrašų archyvas, į kurį vis dažniau užsuka susidomėję
lankytojai ne tik iš rajono ar Lietuvos, bet ir iš užsienio. Šiuo
metu archyve jau yra 36 transliacijos, kurias galima pažiūrėti susiradus bibliotekos tinklalapyje arba
tiesiog www.youtube.com – LankucioVB. Stebime, kaip mūsų įrašų lankomumo kreivė kyla vis aukštyn
– lankytojai domisi bibliotekose vykdomomis transliacijomis. Peržiūrų vidutinė trukmė rekordinė – 10
minučių, paprastai vartotojai produktu susidomi tik vieną kitą minutę. Didžioji lankytojų dalis – apie 60
proc. yra vyresnio amžiaus žmonės ir tai natūralu, nes jie turi daugiau laiko. 95 proc. žiūrovų yra mūsų
tautiečiai, bet yra lankytojai iš užsienio – Didžiosios Britanijos, Norvegijos, Italijos ir kitų šalių.
Nesitikėjome, kad bibliotekos renginiai, paskaitos sudomins ir emigrantus“, – duodama interviu rajono
laikraščiui „Banga“ džiaugėsi bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, projekto vadovė D. Ciparienė.
„Biblioteka be sienų“ projekto sėkmė - darnus komandinis darbas. Puikiai bendradarbiavo
Jono lankučio viešosios bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas, Švietimo centro vadovė Ramutė
Sirutienė, švietimo centro metodininkas Julius Adomkus,
bibliotekininkės Albina Ananjeva, Donata Bijeikė, Vaidilutė
Rogienė, Marija Jacikienė, informacinių technologijų specialistai
Danielius Laima ir Stasys Sodeikis, buhalterė Irena Lygutienė.
Savo didelį

projekto įgyvendinimo indėlį įdėjo bibliotekos

padaliniai: Priekulėje, Kretingalėje, Doviluose, Agluonėnuose,
Vėžaičiuose, Endriejave, Lapiuose, Drevernoje, Veiviržėnuose, kurių dėka transliacijas galėjo stebėti
visi rajono žmonės.
Iš viso projekto veikloms panaudota 21600.00 eurų. Projekto veikla buvo vykdoma
2015/2016 metais. Projekto vadovė bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė. Įrengta
mobili studija ir 9 transliacijų taškai J. Lankučio viešosios bibliotekos padaliniuose. Apmokyta 30
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bibliotekos darbuotojų, dirbančių su transliacijomis. Įvykdytos 43 transliacijos, paskelbtos 25
publikacijos internetinėje erdvėje. Per dvejus metus 6660 žmonių dalyvavo organizuotose projekto
veiklose. Bibliotekoje įsteigta nauja „Tiesioginių transliacijų internetu paslauga“, kuri įtraukta į 2016
metų lapkričio 9 dienos Lietuvos kultūros ministro 2016 metų lapkričio 9 dienos įsakymu „Dėl valstybės
ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“. Įgyvendinto
projekto LNB BP2 projektas „Biblioteka be sienų“ progreso ataskaita pridedama Priedas Nr. 2.
LNB BP2 projektas „Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos
kodą“. Projektą inicijavo Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka. Klaipėdos
rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka - viena iš projekto
partnerių. Projektu siekiama burti bendruomenes, sudaryti sąlygas
kokybiškoms

edukacinėms

neformalaus

ugdymo

paslaugoms

įgyvendinimui Šilutės, Pagėgių ir Klaipėdos r. Jono Lankučio viešojoje
bibliotekoje ir jos padaliniuose. Užtikrinti bendruomenių galimybę
naudotis paslaugomis, plėsti paslaugų žinomumą, viešinant projektą ir
jo rezultatus. Projekto vienas iš pagrindinių tikslų – skatinti bendruomenės narių kūrybinę saviraišką ir
motyvaciją, tobulinant esamas ir kuriant naujas edukacines, neformalaus ugdymo paslaugas bibliotekoje.
Bibliotekoje buvo įkurta projekto „Bendruomenės „Hub‘as“ „Atrask savo saviraiškos kodą“
nauja kūrybinė-informacinė-technologinė erdvė, kurioje galima susitikti, eksperimentuoti, kurti idėjas ir
jas įgyvendinti, dalintis žiniomis, mokytis ir mokyti, daryti tai, kas labiausiai patinka. Biblioteka tapo
neformalaus švietimo ugdymo centru, įdiegusi naujovę – penkių savaitės dienų ciklą nuo pirmadienio
iki penktadienio. Saviraiškos kodai buvo trys:
 „Kūrybiškumo kodas“ – užsiėmimai, skirti meniškos prigimties vaikams, norintiems piešti, tapyti,
lipdyti, pažinti įvairias dailės technikas.
 „Žinių kodas“ – veiklos įvairių amžiaus grupių bendruomenėms, siekiančioms nuolat atnaujinti
įgytas kompetencijas ir žinias – mokytis visą gyvenimą, tobulinti užsienio kalbų įgūdžius,
dalyvauti kuriant skaitmeninį turinį.
 „Multimedijos kodas“ – integruotos pamokos „Mokausi interaktyviai“ ikimokyklinukams,
mokyklinio amžiaus mokiniams ir namų darbų ruoša pažangiomis priemonėmis netradicinėje
aplinkoje.
Klaipėdos r. savivaldybės Jono Lankučio viešosiose bibliotekose buvo įkurta „Multimedijos
kodo“ saviraiškos erdvė, plėtojamos projekto veiklos: „Kūrybiškumo kodas“, „Žinių kodas“. Girkalių,
Jakų, Slengių (Gindulių), Plikių, Venckų filialuose vykdoma „Žinių kodo“ veikla.
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Veikloms vykdyti, interaktyvaus ekrano bei interaktyvių pamokų paketams įsigyti skirta
4980.00 eurų. Viso lėšų įsisavinta projekto įgyvendinimui 5270.00 eurų. Projekto veikla buvo vykdoma
2015/2016 metais. Projekto koordinatorė Metodinio skyriaus vedėja Laima Damulienė.
Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2015-2017 metų programa
2016 metais Klaipėdos rajono J. Lankučio viešosios bibliotekos Veiviržėnų padaliniui
pateikus projektą į Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 20152017 metų programą, buvo skirtas finansavimas projektui
„Svečiuose pas pasaką“ įgyvendinimui. Ne kiekvienas Veiviržėnų
miestelio vaikas turi galimybę nuvykti į teatrą ir pažiūrėti spektaklį.
Į Veiviržėnų biblioteką atvyko Klaipėdos lėlių teatro aktorė ir vaikai
stebėjo spektaklį, sukurtą pagal

Oskarą Milašiaus pasaką

„Auksaplaukis ir Žvaigžduolė“. Režisierė – Karolina Jurkštaitė, vaidino – Erika Gaidauskaitė.
Tai monospektaklis. Jo kūrėjai koncentruoja dėmesį ne į vaizdą, o į žodį – kad vaikai
suprastų kokia graži ir turtinga yra lietuvių kalba, koks veiksmingas gali būti žodis, kiek tekste slypi
pasikeitimų ir netikėtumų. Vaizdas šiame spektaklyje – minimalistinis.
Bendra suma projekto įgyvendinimui – 100.00 eurų.
Informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo programa

Projektas „Vasaros skaitymai“. Tai yra tęstinis, tradicinis projektas. 2016 m. Vasaros
skaitymai aplinkinių rajonų literatus subūrė unikalioje vietoje – laivadirbio Jono Gižo etnografinėje
sodyboje, Drevernoje. Lauko gėlių apsuptyje, pučiant lengvam marių vėjui kelias valandas liejosi
poetinis žodis. Literatų susibūrimo iniciatorius buvo šviesaus atminimo Gargždų kultūros darbuotojas,
poetas Vytautas Rimavičius. Tokio kūrybiškų žmonių išsikalbėjimo, matyt, labai reikia, jei tradicija
rinktis į būrį neišblėsta dešimtmečiais. Šio projekto iniciatorė ir nuolatinė
organizatorė Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, Vasaros skaitymų renginio vedėja Diana
Ciparienė.
Šįkart liepos pirmąją dieną į Jono Lankučio viešosios bibliotekos
organizuojamus Vasaros skaitymus Drevernoje tarsi į metų atlaidus sugužėjo
kūrybos žmonės ne tik iš mūsų rajono (literatų klubas „Potekstė“), bet ir iš
Klaipėdos („Branduma“), Telšių, Rietavo („Mūza“), Skuodo („Nojus“),
Plungės („Vingiorykštė“), Kelmės, Kauno. Juos nuotaikingai pasveikinti
užsuko Seimo narys Petras Gražulis, kuriam, beje, ne vienas literatas dėkojo už knygos leidybos rėmimą,
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rajono vicemerė Rūta Cirtautaitė, Tarybos narė Regina Kernagienė. Kaimo rašytojų sąjungos narys,
rajono Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys Albinas Klizas literatus ragino skleisti
gyvenimiškos tiesos žodį, būti drąsiems, jausti ir savo kūryboje išreikšti nūdienos aktualijas.
Priekulės seniūnijos seniūnė Daiva Bliūdžiuvienė sveikindama literatų susibūrimą atkreipė
dėmesį, kokioje unikalioje vietovėje susirinkta. Tarsi jos žodžių iliustracija suskambėjo dreverniškių
„Žvejyčių“ atliekama krašto folkloro pristatymo programa. O kai Virgina Asnauskienė prabilo
šišioniškių kalba, kai pakvietė literatus į bendrą ratelį ir bendrai dainai, tai nuvilnijo susirinkusiųjų
skaityti savo kūrybą žmonių šypsenos ir nuostaba – koks čia įdomus kraštas besąs ir kokie čia gabūs
žmonės!
Skuodiškių literatų klubo „Nojus“ narės, pradėjusios Vasaros skaitymus, ragino puoselėti
žemaičių tarmę, o savo kūrinius siųsti Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešajai
bibliotekai, kuri vykdo žemaičių tarmės išsaugojimo projektą.
Ši tarmė puikiai skambėjo ir rietaviškių, ir gargždiškių, ir
skomantiškių skaitomoje kūryboje. Lietuvos nepriklausomų
rašytojų sąjungos narys, Lietuvos PMMA „Branduma“
prezidiumo

narys,

Žemaitijos

ir

Klaipėdos

krašto

koordinatorius Vilimantas Zablockis, papasakojęs apie
asociacijos veiklą, akcentavo, jog visi susirinkusieji – tarsi viena kūrėjų šeima. Kelias valandas trukę
tradiciniai Vasaros skaitymai pasibaigė irgi tradiciškai: debiutantų poezijos skaitymais. Šįkart debiutantų
buvo du: klaipėdiškis Darius Rekys, neseniai išleidęs knygą „Pražydusios klumpės“, ir girininkiškė
Danguolė Grigutytė-Šukevičienė. Rietaviškės literatė poetiškai apibūdino susibūrimą Drevernoje:
„Suskridome it bitės dūzgiančią liepą pasidalinti širdies trupiniais.“ Baigiantis renginiui palaima,
šviečianti kuriančių žmonių veiduose, bylojo, jog pamaryje patirta literatūrinė bičiulystė drieksis ir į
ateitį.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas įsitikinęs, jog tokie
susibūrimai yra prasmingi: „Tuo labiau, kad mes stengiamės literatus kiekvienais metais pakviesti vis į
kitą, kažkuo garsėjančią mūsų rajono vietovę. Anksčiau būrėmės Veiviržėnuose, Agluonėnuose. Taip
kuriantys žmonės praplečia savo akiratį, pasisemia teigiamų emocijų, galbūt net siužetų savo kūrybai.“
Projekto įgyvendinimui skirta 194.00 eurai.
„Proza skaitoma rudenį – tai tęstinis
projektas, vykdomas jau keli metai iš eilės.

Gilias

tradicijas turintis ir ne pirmus metus vykstantis renginys
niekada neaplenkia Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešosios bibliotekos ir jos padalinių. Jono
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Lankučio viešosios bibliotekos lankytojai lapkričio mėnesį buvo kviečiami į tradicinį renginį „Proza
skaitoma rudenį“. Susitikimai vyko Priekulės, Agluonėnų, Veiviržėnų filialuose ir Gargžduose,
bibliotekos skaitykloje. Savo kūrybą pristatė Juozas Šikšnelis, Vytautas Čepas, Nijolė Kepenienė,
Sondra Simanaitienė, Rita Kairienė, Darius Rekis, Danielius Mušinskas, Albinas Klizas, svečiai iš
Kaliningrado Olegas Gluškinas, Borisas Bartfeld. Skaitymai buvo skirti rašytojai Ievai Simonaitytei
atminti.
Gilias tradicijas turinčio ir ne pirmus metus vykstančio renginio klausytojams visai
nesvarbu, jog „Proza skaitoma rudenį“ vyksta, kai už lango jau pirmieji žiemos ženklai. Visada įdomu
išgirsti gyvą autoriaus žodį ar iš jau skaitytos knygos, ar tik iš dar galbūt būsimo romano. Gausų svečių
būrį kaip ir kasmet atlydėjo J. Šikšnelis, prozininkas,
dramaturgas, skulptorius, Ievos Simonaitytės viešosios
bibliotekos

direktorius,

Lietuvos

rašytojų

sąjungos

Klaipėdos skyriaus pirmininkas. „Buvo malonu susitikti su
rajono

žmonėmis,

pasijutome

reikšmingi.

Šiemet

skaitymais sumanėme pagerbti Ievą Simonaitytę, kurios
metais paskelbti 2017-ieji“, – prieš pristatydamas svečius kalbėjo renginio moderatorius J. Šikšnelis.
Skaitytojus pralinksmino D. Mušinsko „Džentelmenas“, o S. Simanaitienės vienišo vyro, kurio
prototipas gyvena Gargžduose, laiškas Vincei priminė, jog esame labai vieniši. V. Čepas, prieš
skaitydamas ištrauką apie vyro ir jo žmonos meilužio susitikimą, prisipažino, jog jam patinka stebėti,
kaip bendrauja žmonės. R. Kairienė pasidalijo įspūdžiais iš atostogų Šveicarijoje pas dukrą, kuri tą
vakarą buvo kartu skaitykloje. N. Kepenienė pasiūlė pasaką apie lietuvišką Vandenį-Žirgelį, darantį
stebuklus. A. Klizo ištrauką skaitė bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė. Artistišką jos
talentą įvertino ir susirinkę klausytojai, ir svečiai. D. Rekis skaitė apie vienatvę, o renginio moderatorius
J. Šikšnelis – apie tylėjimą.
Ypatinga dovana susirinkusiesiems – tai galimybė pasiklausyti rašytojų iš Kaliningrado
srities. Vienas žymiausių Rusijos Federacijos Kaliningrado srities kultūrininkų, Rusijos rašytojų
sąjungos Kaliningrado srities organizacijos pirmininkas, mecenatas B. Bartfeld perskaitė netrumpą
tekstą apie 1946–1947 m. badą ir mirtį. Jo pasakojimas nepaliko abejingų, nors tekstas buvo skaitomas
rusiškai. Žymus rašytojas O. Gluškinas kalbėjo, jog jam įdomiausia šiuolaikines problemas sujungti su
praeitimi, o romanus rašyti patinka labiau nei pasakojimus, nes tada 5–6 metus gyvenąs su romano
herojumi. Buvęs jūreivis į knygą surinko nuotykius, o vieną iš jų – apie tolimųjų reisų kapitono moterį
jūroje – perskaitė.
Projekto vadovė J. Lankučio bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė. Bendra
projekto įgyvendinimo suma – 270.00 eurų.
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Projektas „Aš patikėjau popieriui kaip draugui“. Tradiciniu tapęs projektas, kurį sudaro
keli jungiantys renginiai įvairia tematika. 2016 metai buvo paskelbti Bibliotekų metais. Jono Lankučio
viešoji biblioteka vykdė projektus, kurių dėka vyko daug įvairių renginių: susitikimai su rašytojais,
visuomenės veikėjais, dailininkais, rajono literatais, vyko jų kūrybos pristatymai. Projektas „Aš
patikėjau popieriui kaip draugui“ suteikė galimybę sukviesti bibliotekos vartotojus bei visą rajono
bendruomenę susipažinti su žymiais Lietuvos atlikėjais.
Tris savaitgalius bibliotekos skaitytojai džiaugėsi galėdami pasiklausyti, pamatyti,
pasikalbėti su žymiausiais Lietuvos menininkais – aktoriais. Gera buvo bendrauti su talentingais
aktoriais, kurie sutiko pasidalinti savo patirtimi su rajono bendruomene. Pirmasis susitikimas įvyko su
aktoriumi Andriumi Bialobžeskiu. Aktorius paatviravo apie vaidybą su poetiniais pamąstymais. A.
Bialobžeskio skaitymas ir pokalbis nepaliko abejingų. Jis dėkojo žingeidžiai ir nuoširdžiai Gargždų
publikai. Nuotaikingas pasikalbėjimas, pagal aktorės
kredo:

„Čia

Kazlauskaite.

ir

dabar!“
Aktorė

vyko
gausiai

su

Kristina

susirinkusiai

publikai pasakojo apie savo vaikystę, „sunkiai ėjusius
mokslus“ (galvojo, kad net nebaigs mokyklos ir dirbs
kirpėja!), apie tėčio norą, kad ji taptų aktore ir mamos
atkalbinėjimą nuo tokios profesijos. „Smagu, kai tavo veikla pateisina lūkesčius“, – sakė aktorė
susitikimo metu. Teatro ir kino legenda aktorė Vaiva Mainelyte dalijosi kūrybos ir veiklos įspūdžiais,
skaitė savo kūrybos eiles, kalbėjo apie teatrą, kiną, poeziją. Aktorė nuoširdžiai dėkojo klausytojams
už dėmesį, nesumeluotas emocijas.
Projekto vadovė Aptarnavimo skyriaus vedėja Marytė Jacikienė. Bendra projekto
įgyvendinimo suma – 900.00 eurų.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Metodinis skyrius
įgyvendino projektą „Knygos tarnystė“ 2016 metų vasario – gruodžio
mėnesiais. Projektas skirtas susidėvėjusių, bet išliekamąją vertę turinčių knygų,
paruošimui ir pateikimui tolimesniam skaitymui. Edukaciniuose mokymuose ir
pamokėlėse dalyvavo vaikai, jaunimas, tėveliai, seneliai ir visi, kam svarbi ir
brangi knyga. Užsiėmimų metu projekto
dalyviai mokėsi kaip teisingai sutvarkyti ir
suteikti knygoms „antrą gyvenimą“.
Buvo parengtos ir pristatytos skaidrės apie „Lietuviškos knygos
istoriją“ ir „Knygos istoriją“. Surengta mini viktorina apie knygą.
Organizuota geriausios, kūrybiškiausios knygos „rūbo“ atranka. Dalyviams ir kūrėjams įteiktos
102

16 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

atminimo dovanos – knygos. Edukaciniai užsiėmimai vyko Jono Lankučio viešosios bibliotekos
Venckų, Plikių, Jakų, Slengių, Girkalių ir kt. padaliniuose. Projekto vadovė Metodinio skyriaus vedėja
L. Damulienė. Bendra projekto suma - 250,00 eurų.
Spalio mėnesį Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko
informacinis metodinis, regioninis seminaras „Viešųjų bliotekų fondų ir informacijos išteklių:
kūrimas, sauga, apskaita ir sauga”- pagal Informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo
programą. Projekto vadovė – Metodinio skyriaus vedėja Laima Damulienė.
Seminare dalyvavo Klaipėdos, Šilalės, Šilutės, Rietavo, Pagėgių, Kretingos, Palangos,
Tauragės, Skuodo, Jurbarko rajono savivaldybių viešųjų
bibliotekų bei filialų atstovai ir darbuotojai.
Projektą, skirtą Bibliotekų metams paminėti,

pristatė

direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė. Kviesdama
pirmąją viešnią, nuolatinę bibliotekos iniciatyvų rėmėją,
laikraščio

„Banga“

redaktorę

Viliją

Butkuvienę,

pasidžiaugė, kad šiuo metu bibliotekos skaitykloje eksponuojama jos sūnaus

Vytauto Butkaus

fotografijų paroda „Mūsų dienos – mūsų naktys“ (MCIC: Vilniaus universiteto biblioteka skaitytojų
akimis).
Laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė teigė, kad bibliotekininkai, žurnalistai –
„vieno laivo komanda. Informaciniai srautai be žmogiško bendravimo ir bendradarbiavimo yra niekis“.
Tiek laikraštis, tiek biblioteka – tai erdvė plėstis žmonių bendrystei ir kūrybiškumui. Redaktorė
pasidžiaugė, kad įvykdė savo misiją – sugebėjo sūnų sudominti knyga.
Pranešimus skaitė Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojos.
Pranešimą „Bibliotekos fondo organizavimas (problemos ir jų sprendimo būdai) skaitė Informacijos
mokslų departamento, Bibliotekininkystės skyriaus vyriausioji metodininkė Genovaitė Ivaškevičienė. Ji
supažindino su galiojančiais teisės aktais reglamentuojančiais bibliotekų organizavimą, pristatė fondų
apskaitos ir tvarkymo reikalavimus ir pasikeitimus.
Jūratė Dulinskienė - Informacijos išteklių departamento, Dokumentų konservavimo ir
restauravimo skyriaus aukščiausios kategorijos restauratorė pristatė pranešimą „Bibliotekos fondų
apsauga“: veiksniai, lemiantys fondų nykimą; būdai saugoti dokumentus- kokia turi būti oro
temperatūra, drėgnis, dezinfekcijos būdai.
Aldona Augustaitienė – Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė (pranešimo
tema: „Vaikų literatūros išdėstymas, apipavidalinimas ir sauga“) mokė, kaip pasirinkti gerą knygą
(premijos, autorius, leidyklos, vertėjai, turinys ir t.t.), kokia erdvė patogiausia mažajam skaitytojui
(kokio aukščio lentynos, raidžių dydis, išdėstymas, relaksacijos zonos).
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“BIX metodikos panaudojimas viešųjų bibliotekų vertinimui“-

Dalios Jaskonienės -

Informacijos mokslų departamento, Bibliotekininkystės skyriaus vyriausiosios metodininkės – skyriaus
vadovės pavaduotojos pranešimo dalyviai klausėsi įdėmiai. Bix metodikos vertinimo tikslas- įvertinti
savivaldybių viešųjų bibliotekų sistemų veiklą ir jas reitinguoti; sudaryti galimybę bibliotekoms įvertinti
savo stipriąsias ir silpnąsias puses; skatinti bibliotekų, jų savininkų teises ir pareigas įgyvendinančių
institucijų (steigėjų) ir rėmėjų bendradarbiavimą, paslaugų skaidrumą.
Bendra projekto įgyvendinimo suma – 721,90 eurų.
Projektas „Petras Dirgėla mūsų atmintyje: asmenybė, kūrėjas, pilietis“. Projekto vadovė
Aptarnavimo skyriaus vedėja Marytė Jacikienė. Balandžio mėnesį Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje
vyko renginys, skirtas rašytojui žemiečiui . Rašytojo kūryba – lietuvių tautos ilgus amžius nueitas kelias,
kur susiliečia žmogaus ir istorijos slėpiniai. Visą gyvenimą P. Dirgėla buvo ištikimas strateginei savosios
kūrybos temai – ugdyti istorinę savimonę: iš kur atsiradome, kaip brendome, kas esame ir kur einame.
Yra sakęs: dirbau, kad pateisinčiau savo tuometį buvimą, žinodamas, jog daugiau tokios akimirkos
nesulauksiu. P. Dirgėla priskiriamas tai rašytojų kartai, kuri padėjo pamatą iš esmės naujam pokario
lietuvių literatūros etapui – istoriniam romanui, šiam žanrui
suteikęs ir savitą vaizdavimo manierą. Rašytojo santykis su jo
kūriniuose iškylančia tautos praeitimi ir skausminga valstybės
istorija visada pagarbus, originalus, kartkartėmis sakrališkas.
Kaip yra pastebėjusi prof. V. Daujotytė, P. Dirgėlą turėsime
įvertinti kaip žmogų, kuris mumyse formavo protėvių jausmą. Vienas mįslingiausių dėl įspūdingos
kūrybos apimties ir mąslaus rašymo, niekada nesiekęs būti populiarus, bičiulių vadintas darbštuolių
darbštuoliu. „Gyveni ir didžiausia vertybe laikai tą gyvasties siūlelį, trapų trapų“, – yra sakęs. Gal ir
mūsų rajono viešojoje erdvėje atsiras ženklų, kurie bylotų apie šiame Žemaitijos kampelyje gimusį, čia
į gyvenimą ir kūrybos kelią išleistą didžiausio tautos epo autorių, vieną mįslingiausių lietuvių literatūros
kūrėjų, taurios dvasios žmogų Petrą Dirgėlą?
Bendra projekto įgyvendinimo suma 100.00 eurų.
Projektas „Bibliotekų metus užbaigiant“. Projekto vadovė J. Lankučio viešosios
bibliotekos direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė. Šio projekto tikslas siekti vis glaudesnio regioninės,
kultūrinės, periodinės spaudos leidėjų, bendruomenių ir bibliotekų bendradarbiavimo. Bibliotekų metai
buvo gausūs įvairių renginių, įdomių susitikimų. Bibliotekininkas tapo kultūrinės ašies centru. 2016
metais vienas iš pagrindinių bibliotekų tikslų buvo pabrėžti vietos bendruomenių svarbą, stiprinti
gyventojų kultūrinį aktyvumą ir jos dalyvavimą vietos savivaldoje. Pasiekti rezultatai leido
darbuotojams pasidžiaugti nuveiktais darbais ir sukviesti į biblioteką aktyviausius skaitytojus ir
pagrindinius bibliotekų rėmėjus.
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Šio

renginio tikslas –

bendradarbiaujant

su

įstaigomis, organizacijomis, verslininkais ir pavieniais
skaitytojais pasidžiaugti darbo veiklos pasiekimais. Renginio
metu buvo išsakyta daug sveikinimų, šiltų žodžių ir išdalinta
prisiminimo dovanėlių..
Bendra projekto įgyvendinimo suma 805.68 eurų.
Iš viso 2016 m. įgyvendinti 8 Klaipėdos rajono Informacinio gyventojų skatinimo projektų
rėmimo programos projektai, kurių finansavimui skirta 5000,00 eurų.

9. PERSONALAS
2016 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos
filialuose dirbo 59 darbuotojai, iš viso 56 etatai. Iš jų rajone bibliotekininkų etatų yra 43,5 ir dirba 46
bibliotekininkai. Savivaldybės viešojoje iš viso etatų – 30, darbuotojų – 31, bibliotekoje bibliotekininkų
etatų - 20 ir dirba 21 bibliotekos darbuotojas, iš kurių 19 darbuotojų dirba visą darbo dieną ir 2
darbuotojai dirba ne pilną darbo dieną. Priekulės miesto filiale bibliotekininkų etatų - 2, bibliotekininkų
- 2 ir techninis darbuotojas 1 etatas. Visi dirba pilną darbo dieną. Kaimo filialuose 23 etatai ir dirba 25
darbuotojai. Iš jų 21,5 etato ir 23 profesionalūs bibliotekininkai, iš jų 6 bibliotekininkai dirbo ne pilną
darbo dieną ir 17 dirba visą darbo dieną. Nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio Kalotės padalinys nedirba.

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

Etatų skaičius

Darbuotojų
skaičius
2015

2016

2015

2016

Profesionalūs
Visą darbo
bibliotekininkai laiką

Ne visą darbo
laiką

2015

2016

2015

2015

2016

2016

RVB

57

59

54

56

46

46

35

38

11

8

SVB

29

31

28

30

20

21

18

19

2

2

PMF

3

3

3

3

2

2

2

2

1

0

KFB

25

25

23

23

24

23 16

17 8

8
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9.1. Kvalifikacijos kėlimas

2016 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos 20 darbuotojų
ir 24 padalinių specialistai kėlė kvalifikaciją įvairiuose mokymuose. J. Lankučio viešosios bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė dalyvavo 82-oje tarptautinėje IFLA konferencijoje ir asamblėjoje
Columbos mieste JAV. Taip pat dalyvavo „Šiuolaikinis nepertraukiamas bibliotekinis informacinis
švietimas: Europos gairės“ seminare Ukrainoje, Slavske (Lvovo sritis). Dalyvavo Tarptautinėje
konferencijoje dėl dalykinių susitikimų Ukrainoje. Informacinio skyriaus vyr. bibliotekinių procesų
automatizavimo inžinierius D. Laima dalyvavo Tarptautinėje jaunųjų bibliotekos specialistų
konferencijoje „BibliCamp 3 – Library 2035“ Estija Muraste, Harjumaa. Dauparų padalinio
bibliotekininkė Ilona Vaitkutė, Dovilų padalinio bibliotekininkė Eligija Žukauskienė, Endriejavo
padalinio bibliotekininkė Rita Žadeikytė kėlė kvalifikaciją „Austrijos kultūros įstaigų darbo patirtis ir
bendravimo perspektyvos“ Austrijoje. Venckų padalinio bibliotekininkė Ingrida Antužytė „Biblioteka –
mokymosi visą gyvenimą erdvė bendruomenei“ Slovėnijoje.
Viso bibliotekos darbuotojų sudalyvavo mokymuose 44 specialistai ir išklausė 1262
akademines valandas mokymuose.

J. Lankučio centrinės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pateikiamas lentelėje

Eil.
Nr.
1.

2.

Darbuotojas
Juozas Gutauskas

Diana Ciparienė

Mokymai
„E-knygų rinka ir bibliotekų
partnerystė“ Anykščiai

Akademinių valandų
skaičius
14

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Viešojo kalbėjimo įgūdžių
stiprinimas“ Klaipėda

6

„Šiuolaikinis nepertraukiamas
bibliotekinis informacinis

32
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švietimas: Europos gairės“
Ukraina, Slavske (Lvovo sritis)

3.

4.

Jūratė Tilvikienė

Marytė Jacikienė

Tarptautinė konferencija ir
dalykiniai susitikimai
Ukrainoje

16

82-oje tarptautinėje IFLA
konferencijoje ir asamblėjoje
Columbos mieste JAV

56

„E-knygų rinka ir bibliotekų
partnerystė“ Anykščiai

14

„ES informacijos tinklo ir ES
programų Lietuvoje
koordinavimas“ Kaunas

14

„Projekto – bibliotekos
pažangai 2“ strateginė sesija
Vilnius

20

„Vartotojai - partneriai,
bibliotekos - savivaldybė“
Vilnius

14

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Mažosios Lietuvos
Etnografiniai tyrimai“ Dreverna

6

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8

„Skaitmeninio pradmenys
bibliotekininkams
(skaitmenintojams,

6
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skaitmeninimo
koordinatoriams)“ Klaipėda

5.

6.

Rita Pakamorė

Vaidilutė Rogienė

„Nemokamos debesų paslaugos
ir jų taikymo galimybės
bibliotekoje“ Klaipėda

6

„Internetinės lietuvių
dokumentinių filmų
sinematekos pristatymas“
Klaipėda

6

„Kraštotyrinės informacijos
skaitmeninimas“ Klaipėda

6

„Vartotojai - partneriai,
bibliotekos - savivaldybė“
Vilnius

14

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Vartotojų aptarnavimas
abonemento skyriuje“
(stažuotė) Klaipėda

6

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8

„Konfliktiški vartotojai:
bendravimo psichologija“
Klaipėda

6

„Vartotojų aptarnavimas
abonemento skyriuje“
(stažuotė) Klaipėda

6
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7.

8.

9.

10.

Daiva Ringienė

Albina Ananjeva

Lina Narvilienė

Laima Damulienė

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Kūrybinis skaitymo
skatinimas: Vaikų ir jaunimo
knygų klubai“ Klaipėda

6

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir
sauga“Gargždai

4

„Eurodesk Lietuva informacinis
seminaras“ Klaipėda

6

„Eurodesk Lietuva informacinis
seminaras“ Anykščiai

14

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8

„Konfliktiški vartotojai:
bendravimo psichologija“
Klaipėda

6

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendruomenės „HUB ̓ AS“
bibliotekoje „Atrask savo
saviraiškos kodą“ Šilutė

6
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11.

12.

13.

Marijona Ilginienė

Stasys Sodeikis

Danielius Laima

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Kraštotyrinės informacijos
skaitmeninimas“ Klaipėda

6

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Kraštotyrinės informacijos
skaitmeninimas“ Klaipėda

6

„Naujų technologijų
pristatymas“ Klaipėda

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8

„EPSON profesionalų
sprendimų švietimui
pristatymas“ Klaipėda

6

„Skaitmeninio pradmenys
bibliotekininkams
(skaitmenintojams,
skaitmeninimo
koordinatoriams)“ Klaipėda

6

„Internetinės lietuvių
dokumentinių filmų
sinematekos pristatymas“
Klaipėda

6

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8
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„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

Tarptautinė jaunųjų bibliotekos
specialistų konferencija
„BibliCamp 3 – Library 2035“
Estija Muraste, Harjumaa

24

14.

Živilė
Markutė-Armalienė

„Nenustatytų teisių turėtojų
kūriniai: nuo poreikio
atsiradimo iki statuso
suteikimo“ Klaipėda

6

15.

Alma Kybartienė

„Nemokamos debesų paslaugos
ir jų taikymo galimybės
bibliotekoje“ Klaipėda

6

„Personalo dokumentacijos
valdymas“ Klaipėda

6

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8

16.

17.

Nijolė Prižgintienė

Aldona Andriūnienė
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18.

Aldona Miežetienė

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“
Gargždai

8

19.

Aldona Bajorinienė

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

20.

Zita Kontrimienė

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

Filialų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pateikiamas lentelėje

Eil.
Nr. Filialas
1.
Priekulės m.
Diana Karalienė

2.

Priekulės m.
Lina Vaičiulytė

Mokymai
„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

Akademinių valandų
skaičius
4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Vartotojų aptarnavimas
Abonemento skyriuje“ Klaipėda

6

„Vaikų dienos bei atvirų
jaunimo centrų darbuotojų
konferencijos stiprinimas“
Klaipėda

24

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4
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3.

Agluonėnai
Erika Ramanauskienė

4.

Daukšaičiai
Zina Žąsytienė

5.

Dauparai
Ilona Vaitkutė

6.

Dovilai
Eligija Žukauskienė

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Vartotojų aptarnavimas
Abonemento skyriuje“ Klaipėda

6

„Kūrybinis mąstymas ir jo
taikymas bibliotekos veikloje“
Klaipėda

6

„Austrijos kultūros įstaigų darbo
patirtis ir bendravimo
perspektyvos“ Austrija

40

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Viešojo kalbėjimo įgūdžių
stiprinimas“ Klaipėda

6

„Austrijos kultūros įstaigų darbo
patirtis ir bendravimo
perspektyvos“ (Austrija)

40

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir
sauga“Gargždai

4
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7.

Dreverna
Vilma Klipštienė

8.

Endriejavas
Rita Žadeikytė

9.

Judrėnai
Janina Jokšienė

10.

Kretingalė
Birutė Grybauskienė

11.

Lapiai
Ona Žitkienė

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Vartotojų aptarnavimas
Abonemento skyriuje“ Klaipėda

6

„Mažosios Lietuvos
etnografiniai tyrimai“ Dreverna

6

„Austrijos kultūros įstaigų darbo
patirtis ir bendravimo
perspektyvos“ (Austrija)

40

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Inovacijos kultūros įstaigose:
dalinimosi patirtimi sesija“
Plungė

22

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir
sauga“Gargždai

4

„Kūrybinis mąstymas ir jo
taikymas bibliotekos veikloje“
Klaipėda

6
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12.

Plikiai
Živilė Markutė -

„Inovacijos kultūros įstaigose:
dalinimosi patirtimi sesija“
Šilutė

22

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendruomenės „HUB ̓ AS“
bibliotekoje „Atrask savo
saviraiškos kodą“ Šilutė

6

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Kūrybinis skaitymo skatinimas:
Vaikų ir jaunimo knygų klubai“
Klaipėda

6

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Inovacijos kultūros įstaigose:
dalinimosi patirtimi sesija“
Šilutė

22

Armalienė

13.

Pėžaičiai
Janina Grevienė

14.

Šalpėnai
Rasa Šlyžiuvienė

15.

Vėžaičiai
Irena Baltaragienė
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16.

Veiviržėnai
Valė Krauleidienė

17.

Venckai
Ingrida Antužytė

„Vartotojų aptarnavimas
skaityklų skyriuje“ (stažuotė)
Klaipėda

6

„Mes žemaičiai“ teorinis
praktinis seminaras Vėžaičiai

8

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Bendruomenės „HUB ̓ AS“
bibliotekoje „Atrask savo
saviraiškos kodą“ Šilutė

6

„Kūrybinis skaitymo skatinimas:
Vaikų ir jaunimo knygų klubai“
Klaipėda

6

„Biblioteka – mokymosi visą
gyvenimą erdvė bendruomenei“
(Slovėnija)

24

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Vaikų dienos bei atvirų
jaunimo centrų darbuotojų
konferencijos stiprinimas“
Klaipėda

24

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4
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18.

Žadeikiai
Vida Padleckienė

19.

Dituva
Jurgita Butkė

20.

Girininkai
Janina Montrimaitė

21.

Jaikai

Viktorija

Vaičekauskaitė

22.

Girkaliai
Vilda Dorelienė

„Inovacijos kultūros įstaigose:
dalinimosi patirtimi sesija“
Plungė

22

„Vartotojų aptarnavimas
Abonemento skyriuje“ Klaipėda

6

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Inovacijos kultūros įstaigose:
dalinimosi patirtimi sesija“
Plungė

22

„Vartotojų aptarnavimas
Abonemento skyriuje“ Klaipėda

6

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4
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23.

Kvietiniai
Dovilė Bružienė

24.

Slengiai
Rūta Znakovienė

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

„Viešųjų bibliotekos fondų ir
informacijos išteklių kūrimas,
sauga, apskaita ir sauga“
Gargždai

4

„Bendradarbiavimas – žinios,
progresas ir inovacija“ Gargždai

8

Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas ilgametę bibliotekos
darbuotoją Rūtą Raudienę pakvietė aplankyti rajono bibliotekas. Rūta Raudienė 50 metų išdirbo vienoje
darbovietėje – Klaipėdos rajono bibliotekoje. 1957 metais baigusi Vilniaus bibliotekinį technikumą
atvyko į Gargždus ir visą savo darbinę veiklą pašventė Knygai.
Ambicinga, energinga bei stropi dzūkė buvo rajoninės Vaikų bibliotekos
vedėja, po metų tapo rajoninės bibliotekos vedėja. 1976 metais
centralizavus biblioteką buvo paskirta į komplektavimo skyrių, vėliau
tapo metodinio skyriaus vedėja. Teikė kvalifikuotą metodinę paramą kaimo filialams, juos pasiekdavo
ne tik visuomeniniu transportu, bet ir pėsčiomis. Buvusi darbuotoja džiaugėsi pagerėjusiomis bibliotekų
darbo sąlygomis bei darbuotojų kompetencija.
Diana Ciparienė, Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, šiemet mini
savo profesinės veiklos beveik tris dešimtmečius. D. Ciparienei Kultūros taryba skyrė stipendiją nuvykti
į garsų pasaulinį bibliotekininkų suvažiavimą – IFLA kongresą Jungtinėse Amerikos
Valstijose. Ši garbė rajono bibliotekininkams teko pirmą kartą. Ji gavo 1 900 eurų
stipendiją nuvykti į IFLA kongresą Kolumbuso mieste, Ohajo valstijoje, vykusį
rugpjūčio 12–19 dienomis.
Kongrese dalyvavo – iš 137 šalių 2 045 bibliotekininkai, renginį aptarnavo
386 savanoriai. Daugybė įvairių stendų, „posterių“ buvo išrikiuota daugiau
kaip 4 000 kv. m erdvėse. Sesijų darbas vyko įvairiose sekcijose, pagal
įvairias programas. Buvo smagu iš arti matyti daugybę kolegų, savo srities
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profesionalų, klausytis jų patirties, semtis naujų idėjų, galvoti, kaip jas pritaikyti grįžus. Atvirų sienų
bibliotekų projektai niekuo nesiskiria nuo geriausios europinės patirties. Buvo pristatomos naujos
technologijos, elektroninės bibliotekos, biblioautomatai, kurie veikia panašiai kaip kavos automatai.
Dominasi viešųjų bibliotekų pastatais, jų įranga. Kongrese buvo akcentuota, jog pasaulyje auga
mažaraštiškumas, ir tai vyksta ne tik vargingose šalyse. Žmonės nebenori skaityti, nes tai sunkus darbas.
Todėl bibliotekoms keliami dideli iššūkiai, kaip išlaikyti žmones, kaip juos nuo pat mažens pratinti prie
knygų, sudominti juos įvairiomis edukacinėmis programomis. Biblioteka suskirstyta į atskiras erdves ir
pilna žmonių, kuriems čia įdomu ateiti, užsiimti skirtingomis veiklomis. Internetas namuose ten lėtas ir
brangus, todėl gyventojai namuose ne visada turi interneto ryšį, eina į viešąsias bibliotekas. Atėjęs gali
skaityti, gali savo knygą atsispausdinti – stovi moderniausias aparatas. Didelis dėmesys skiriamas
įrangai.
Spalio mėnesį Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko
patirties dalijimosi seminaras, kuriame dalyvavo tarptautinio projekto „Inovatoriai ir ugdytojai
bibliotekose" partneriai iš Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Belgijos ir Lietuvos Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos.
Veiviržėnų biblioteką ir amatų centrą aplankė svečiai iš Gruzijos Akhmetos miesto:
Savivaldybės tarybos pirmininkas Gela Jugašvilis, Akhmetos savivaldybės tarybos narys Nukris
Gubianuris,

Savivaldybės

administracijos

direktoriaus

pavaduotojas

Tamazis

Kavtarašvilis,

Savivaldybės informacijos centro darbuotoja Lela Tcholikišvili ir
verslininkas, svečių namų savininkas ir vieno įspūdingiausių pasaulyje
– Tušeti nacionalinio parko darbuotojas Giorgis Bakuridzė. Atvykusieji
domėjosi bibliotekos darbu, knygomis ir skaitytojų skaičiumi. Svečiai
buvo supažindinti su miestelio bibliotekos darbu ir galimybėmis. Juos
nustebino erdvios, šviesios ir puikiai įrengtos patalpos, kad mūsų biblioteka tarsi daugiafunkcinis centras
– čia ne tik išduodamos knygos ir galima rasti naujausią spaudą, bet ir vyksta įvairių renginių vaikams
ir suaugusiems, knygų pristatymai, įgyvendinami projektai, vyksta nuotolinės transliacijos įvairiomis
temomis, kad vieša interneto prieiga gali naudotis kiekvienas lankytojas. Svečiai vartė knygas, džiaugėsi
jų kokybe, domėjosi lietuvių rašytojais. Smagu, kai galima susipažinti ir keistis darbine patirtimi.
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Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija yra pasirašiusi sutarčių su įvairių šalių
bibliotekų asociacijomis. Viena iš jų – Ukrainos bibliotekų asociacija. Kovo pradžioje Lietuvos
delegacija vyko į tarptautinę konferenciją Ukrainoje, Lvovo srityje. Konferencijoje „Šiuolaikinė
biblioteka – nuolatinis nepertraukiamas informavimas ir Europos
orientyrai“, kur dalyvavo baltarusiai ir moldavai. Lietuvių delegacija
lankėsi Lvovo srityje, kurioje gyvena 3 milijonai gyventojų. Slavske
konferencija vyko jau šeštąjį kartą, tačiau tarptautinė – pirmąjį.
Ukrainos bibliotekose, skirtingai nei Lietuvoje, dirba daugiausia
mokslinius laipsnius turintys darbuotojai, kurie skaito paskaitas, rašo
straipsnius, kalbas aukštiems pareigūnams. Ukrainiečių siekiamybė – narystė Europos Sąjungoje. D.
Ciparienė domėjosi knygų leidyba, lankėsi knygynuose: „Knygos brangios, tik jų leidžiama daugiau ir
didesniu tiražu, vien Lvove yra keletas spaustuvių. Knygų leidyba turi gilias tradicijas, leidiniai gražūs,
ypač vaikiškos knygos sužavėjo“. Lietuvių delegacija aplankė Lvovo vaikų biblioteką, kurios šūkis –
„Augu skaitydamas“. Nors vietos nedaug, visur knibžda žmonių, veiklos lankytojams pačios
įvairiausios. Jie ne tik skaito, bet ir mokosi žaisti šachmatais, anglų kalbos. Bibliotekininkai dirba labai
išradingai.
2016 metų birželio mėnesį Klaipėdos rajono J. Lankučio savivaldybės viešosios bibliotekos
darbuotojai dalyvavo XV Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydyje, kuris vyko ant Apuolės piliakalnio,
esančio Apuolės k., Skuodo rajone. Sąskrydį organizavo Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko
viešoji biblioteka. Jo tema – „A poulė?“. Kiekvienais metais šis
kultūrinis, sportinis ir profesinis renginys rengiamas vis kitoje
Žemaitijos vietoje. Sąskrydžio tikslai – vienyti Žemaitijos
bibliotekininkus bendrai profesinei veiklai, skatinant aktyvų,
kūrybišką ir ilgalaikį bendradarbiavimą, populiarinti Žemaitijos
regiono lankytinas vietas, skatinti bibliotekininkų fizinį aktyvumą bei turiningą laisvalaikio praleidimą.
Sąskrydyje dalyvavo komandos iš Jurbarko, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Plungės, Raseinių, Šilalės,
Šilutės, Tauragės, Rietavo, Gargždų, Telšių bibliotekų; Klaipėdos, Kauno, Šiaulių apskričių viešųjų
bibliotekų. Svečių teisėmis dalyvavo bibliotekininkai iš Latvijos ir Ukrainos Respublikų.
2016 metų rugpjūčio mėnesį J. Lankučio viešosios bibliotekos ir jos padalinių specialistai,
vyko į pažintinę, kvalifikacinę kelionę. Apsilankė Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje
bibliotekoje. Taip pat lankėsi Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naisių padalinyje.
Darbine patirtimi dalijosi Latvijos respublikos Kudigos miesto bibliotekos specialistai.
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9.2. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Bibliotekų specialistai tobulina savo profesines žinias, siekia aukštesnio išsilavinimo. Mokosi
profesionaliai taikyti profesines žinias savo kasdieninėje veikloje. Didėjant bibliotekų veiklų
kompetencijoms, darbuotojams tenka dalykiškai bendrauti oficialiuose susitikimuose, valdyti sudėtingas
situacijas bendraujant tarpusavyje, su klientais ir kitais bendruomenių nariais. Naujų komunikacijos
priemonių atsiradimas, įvairių projektų įgyvendinimas, renginių organizavimas ir kita veikla, reikalauja
iš bibliotekos darbuotojų atitinkamo išsilavinimo.

VISO

Aukštasis
išsilavinimas
2015
28

Aukštesnysis
išsilavinimas

2016 2015
29 18

Kitas
Išsilavinimas

2016
17

2015
0

2016
0

RVB

46

SVB

20 14

15

6

6

0

0

PMF

2 2

2

-

-

0

0

12

12

11

0

0

KFB

24

12

Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose su aukštuoju išsilavinimu 2016 m. dirbo 29
darbuotojai (61%), su aukštesniuoju išsilavinimu dirbo 17 darbuotojų (39%), su kitu išsilavinimu – 0
darbuotojų. Džiugu, kad kaimo filialuose daugėja specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą. Lyginant su
2015 metais rodikliai išlieka stabilūs.

9.3. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai

Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2014 m.

2015 m.

2016 m.

RVB

235

231

245

SVB

179

169

169

PMF

351

356

361

KFB

268

272

303
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Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2014 m.

2015 m.

2016 m.

RVB

5080

4607

5113

SVB

3122

2936

3080

PMF

6572

6647

6719

KFB

6483

5828

6829

Vieno bibliotekininko dokumentų išduotis:

2014 m.

2015 m.

2016 m.

RVB

6941

6335

6593

SVB

4462

4067

4000

PMF

8878

9095

9223

KFB

8712

7994

8735

2016 metais darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai ženkliai padidėjo. Tam turėjo įtakos
renginių gausa, didelio susidomėjimo susilaukė tiesioginės renginių transliacijos į padalinių bibliotekas.
Bibliotekų lankytojai buvo įtraukti į savanorinę veiklą. Populiarių dokumentų gausa skatino bibliotekų
skaitytojus apsilankyti dažniau.

10. MATERIALINĖ BAZĖ
2016 metais didelis dėmesys buvo skiriamas J. Lankučio viešosios bibliotekos bei visų
padalinių materialinei bazei bei darbuotojų darbo sąlygoms gerinti. 2016 metais už 15000 eurų
suremontuotas Kvietinių filialas, už 9480 eurų pagamintos naujos knygų
lentynos, auditoriniai ir kompiuteriniai stalai, kiti bibliotekiniai baldai.
Lapkričio mėnesį baigtas Kvietinių bibliotekos renovacija. J. Lankučio
viešosios bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas džiaugiasi atnaujintomis
patalpomis, tačiau jose visgi pasigendama erdvės. Bibliotekos plotas, tik 40 kv. m. Už 1200 eurų
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nupirktos statybinės medžiagos Tilvikų bibliotekos remontui. Bibliotekos ūkvedys šiame filiale išdažė
visas sienas, pakeitė grindų dangą. Girkalių bibliotekoje remontas turėtų baigtis 2017 metų pirmame
ketvirtyje, 2016 metais išleista 10530 eurų ir už juos pagaminti nauji baldai.
Kretingalės padalinyje padarytas kosmetinis remontas ir įsigyti nauji baldai, už
kuriuos sumokėta 8606 eurai. Iš Klaipėdos rajono savivaldybės 2016 metais skirtų
4222 eurų - nupirkti 4 projektoriai su kompiuterine įranga Dauparų, Slengių ir
Venckų padaliniams bei J. Lankučio bibliotekos skaityklai. 472 eurai panaudoti
antivirusinei programai įsigyti, už 500 eurų suremontuotas kondicionierius
serverinei vėsinti. 2016 metais buvo vykdomi daliniai darbai ir Kalotės padalinyje: sutvarkytas stogas,
pašalintas puvėsis, įrengta ventiliacija bei išdažytos sienos. Už darbus sumokėti 4964 eurai. Dėl dar vis
antisanitarinės būklės Kalotės filialas laikinai nedirba, reikalingos nemažos lėšos šiai kultūros įstaigai
sutvarkyti. Iš savivaldybės skirtų 17000 eurų įsigytas šildymo katilas ir granulės Agluonėnų bibliotekai
ir seniūnijai šildyti. Dvi kaimo bibliotekos: Girkalių ir Žadeikių kartu su kultūros namais –
renovuojamos.
Dauguma rajono bibliotekų stengiamasi sutvarkyti savo jėgomis, taupiai naudojant lėšas ir
gerinant patalpų stovį. Būtina Endriejavo ir Plikių bibliotekų pastatų renovacija, - jos šildomos elektra,
žiemą patalpose šalta, drėgna. Naują šildymą vietoj krosninio reikia įrengti Pėžaičių padalinyje.
Ruošiamasi pertvarkyti Dauparų biblioteką. Erdvesnių patalpų reikėtų Jakų filialui.

10.1. Patalpų plotas

2016 m. rajono bibliotekų patalpų plotai ir lentynų metrai kito- buvo atlikti kelių
bibliotekos padalinių rekonstrukciniai ir daliniai remonto darbai, trijuose padaliniuose padarytos ir
sumontuotos naujos lentynos. Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas – 3275 m² (2015 m. - 3315 m2).
Po renovacijos Kvietinių padalinio patalpos sumažintos. Naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti
– 2490 m² (2015 m. – 2544 m2 ). Kaimo filialų bendras patalpų plotas – 2066 m² (2015 m. – 2106 m² ),
naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti -1590 m² (2014 m. -1644 m² ). Priekulės padalinio – 100
m², naudingas plotas – 97 m². J. Lankučio viešosios bibliotekos – 1109 m², naudingas plotas – 803 m².
Viso fondo lentynų metrų skaičius – 6331 m. Atviro fondo lentynų metrų skaičius – 5644 m.
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FINANSAVIMAS
Pajamos ir finansavimas (Eurais ):

Gauta lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje
Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos

764473,00
(Eurais)
75841,00

Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą)

782,00

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

2554,00
2727,00

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

763691,00
(Eurais)

Darbo užmokesčiui

422981,00

Komplektavimui (Dokumentams įsigyti)

59829,00

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

13300,00

Kitos išlaidos

267581,00

0

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

59829,00
(Eurais)

Savivaldybės lėšos

14389,00

Kultūros ministerijos

40290,00

Parama Dovana

4634,00

Kitos (vietoje pamestų, makulatūra ir kt.)

516,00

2016 metais finansinė veikla buvo tikrinta Klaipėdos rajono savivaldybės audito,
pažeidimų nerasta.
124

16 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

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 skaitymo
malonumu ar tiesiog pabūti tyloje.

Sėkmės:
 2016 metais rajono bibliotekose daug dėmesio buvo skiriama kultūrinei, projektinei veiklai,
informacinių technologijų plėtrai.
 LNB BP2 projekto „Biblioteka be sienų“ dėka J. Lankučio biblioteka įsigijo modernią
komunikavimo įrangą – mobilią studiją su nutolusiais taškais devyniuose bibliotekos
padaliniuose;
 2016 metais J. Lankučio, Priekulės miestų bibliotekose ir 23 padaliniuose buvo tęsiami
bibliotekų vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymai įvairaus amžiaus skaitytojams;
 2016 m. didžioji dalis bibliotekos darbuotojų kėlė savo kvalifikaciją: dalyvavo mokymuose,
seminaruose, kursuose ir kituose profesiniuose renginiuose, išvykose į svečias šalis;
 2016 metais viešojoje bibliotekoje ir filialuose sėkmingai dirbama su LIBIS posisteme;
 2016 m. sistemingai pildoma bibliotekos interneto svetainė www.gargzdaivb.lt, socialinio
tinklalapio Facebook paskyra www.facebook.com/J.LankučioVB, www.facebook/vakaivb.lt,
www.facebook/infotakas.lt, portaluose www.mano-gargždai.lt, www.gargzdietis.lt, skelbiamos
bibliotekos naujienos, juose galima rasti daug naudingos informacijos;
 viešosios bibliotekos vartotojai sėkmingai naudojosi elektronine knygų rezervavimo ir knygų
užsakymo nuotoline sistema. Jiems sudarytos sąlygos nemokamai naudotis prenumeruojamomis
elektroninėmis duomenų bazėmis – EBSCO, NAXOS Music Library;
 skatinant miesto ir kaimo bibliotekų partnerystę ir bendradarbiavimą su bendruomenėmis,
organizacijomis, įvairiomis įstaigomis, bibliotekose buvo organizuojami įvairūs renginiai,
susitikimai;
 LNB BP2 projekto „Hub‘as“ „Atrask savo saviraiškos kodą“ - naujoms veikloms vykdyti
įsigytas interaktyvus ekranas bei interaktyvių pamokų paketai.
125

16 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Sunkumai:
 Siekiant užtikrinti aukštą interaktyvių paslaugų teikimo kokybę miestelių ir kaimo filialuose
būtina toliau tobulinti ir atnaujinti LIBIS programos veiklą;
 nuolatinis knygų kainų didėjimas, suvaržymai naujų dokumentų įsigijimui iš kitų šaltinių;
 bibliotekininkų užsienio kalbų nemokėjimas;
 siekiant užtikrinti elektroninių paslaugų patikimumą, būtina atnaujinti kompiuterinę ir
programinę įrangą, operatyviai taisyti gendančią techniką. Technologijų atnaujinimas ir
remontas reikalauja didelių finansinių išlaidų;
 nepakankamas finansavimas ūkinei ir techninei bazei gerinti;
 projektų rengimas užima daug laiko ir atitraukia nuo kasdieninio profesinio bibliotekininko
darbo. Be to, jie visada būna sėkmingi: maža patirtis ir įdirbis tarptautinėje projektinėje veikloje.

Grėsmės:
 Šakinės literatūros stoka kaimo bibliotekų filialuose;
 naujo, šiuolaikiško bibliotekinio inventoriaus įsigijimas;
 didėjant informacinių technologijų plėtrai, ryškėja vaikų, jaunimo skaitomumo problema;
 kai kuriose kaimų filialų bibliotekose trūksta erdvės vystyti kokybišką bibliotekinę veiklą, steigti
kompiuterines skaityklas, atskiras zonas vaikų literatūrai.

Galimybės:
 LIBIS diegimas viešosios bibliotekos filialuose, rekataloguoti filialų fondus ir sukurti vieningą
apskaitą, mokyti vartotojus naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu;
 skatinti bendruomenės narių kultūrinį ir dvasinį tobulėjimą, suteikti jiems komfortą ir vidinį
pasitenkinimą, atliekant kultūrines, švietėjiškas ir rekreacines funkcijas bibliotekose;
 gerinti bibliotekų materialinę bazę;
 plėsti informacinių paslaugų spektrą viešosios bibliotekos kaimų filialuose, išlaikyti interneto
prieigos taškus kaimų bibliotekose;
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 sistemingai dirbti su skolininkais;
 teikti kokybiškas paslaugas vartotojams, plėsti jų skaičių, populiarinant bibliotekų informacinius
resursus ir paslaugas;
 dalyvauti įvairių projektų rengime ir įgyvendinime, bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis ir
organizacijomis;
 dalyvauti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose ir mokyti vartotojus kompiuterinio
raštingumo;
 skatinti darbuotojų mokymąsi, siekiant aukštesnio lygio išsilavinimo;
 ieškoti naujų finansavimo šaltinių, skatinant tarptautinius ryšius ir mainus;
 tirti ir analizuoti įvairių bendruomenės grupių skaitymo poreikius, pagal galimybes siekti įsigyti
naujų spaudinių, diegti naujas paslaugas.

Remiantis direktoriaus ruoštais raštais ir įsakymais, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir
kaimų padalinių veiklos statistinėmis, tekstinėmis ataskaitomis. Metinę ataskaitą paruošė Metodinio skyriaus vedėja Laima
Damulienė. Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2016 metų tekstinė veiklos ataskaita aptarta ir patvirtinta 2017 metų kovo
23 dienos įvykusiame rajono bibliotekininkų metodiniame pasitarime.

Direktorius

Juozas Gutauskas
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PRIEDAI
Priedas Nr. 1
LNB BP2 projektas „Biblioteka be sienų“

Galutinė projekto ataskaita
Šioje ataskaitoje žodžiu aprašykite kaip jums sekėsi siekti projekte numatytų tikslų, uždavinių ir rezultatų.
Ataskaitą (skenuotą su parašais, o taip pat ir MS Word formatu) prašome pateikti jūsų projekto koordinatoriui el. paštu.
Įvadinė informacija
Projekto pavadinimas

Biblioteka be sienų

Projekto vykdytojas

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka

Projekto vadovas
Dalinio finansavimo
dydis

Diana Ciparienė

Ataskaitinio laikotarpio
(projekto) pradžios data

2015.06.18

21600

Ataskaitinio laikotarpio
(projekto) pabaigos data

2016.11.30

Progresas ir rezultatai

Informacija apie progresą
Aprašykite kaip projekto įgyvendinimo metu sekėsi siekti numatytų uždavinių ir rezultatų. Naudokitės rezultatų lentele
pateikta jūsų projekto paraiškoje. Palyginkite faktinius rezultatus su planuotais (jei nepakanka eilučių, jas pridėkite).

Planuotas rezultatas

Nuo projekto pradžios
Iki Projekto pabaigos
Komentaras
Planuota
Pasiekta

Įrengta mobili studija ir
9 transliacijų taškai
filialuose

1 mobili
studija 9
transliacij
ų taškai
filialuose

1 mobili
studija 9
transliacij
ų taškai
filialuose

Viskas įrengta ir veikia. 2016 m. gautas iš rajono
savivaldybės finansavimas dar 4 tokiems
taškams. Veikla plečiama ir tęsiama.

Apmokyta
30
bibliotekos darbuotojų
dirbančių
su
transliacijomis

30

30

Įvykdytos transliacijos
32

32

43

Kiek planavome tiek ir apmokėme. Gaila, kad
ne visus norinčius. Tačiau turime paruoštą
mokomąją medžiagą, todėl galime pasikartoti
esminius dalykus ir pasidalinti su kolegomis
tarpusavyje. Daug ką išsiaiškiname praktikoje
t.y. vykdant transliacijas.
Transliacijų įvykdėme daugiau atsižvelgdami į
situaciją ir poreikį.
Projekto eigoje išsiaiškinome, kad skirstymas
pagal amžiaus grupes kviečiant stebėti
transliacijas nėra labai gerai, nes temos būna
įdomios
visiems,
todėl
reklamose
nebenurodome kam skirta, tai žinome tik mes.
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Paskelbtos
5
5
25
Taikant skirtingas viešinimo kompanijos
publikacijos internete ir publikacij publikacij metodus, visuomenė buvo informuojama apie
regioninėje spaudoje,
os
os
projekto svarbą ir naudą, ateities perspektyvas
parengti informaciniai internete ir
planuojant tolimesnes veiklas.
8 mėn.
bukletai su 9 mėnesių regioninėj planai, 43 Paskelbtos 25 publikacijos, žinutės vietoj
veiklų planais ir 9 e spaudoje skrajutės, planuotų 5 apie šį projektą internete ir
reportažai
apie 9 mėnesių plakatai, 4 regioninėje spaudoje. Viena tarptautiniame
kiekvieną
mėnesį
veiklų
lankstinuk leidinyje.
vykusias veiklas.
planais ir
ai.
Informacinių bukletų, reklamų dėka lankytojai
9
Iš viso 55 buvo kviečiami stebėti vykdomas transliacijas
reportažai informacin Iš viso paruošta ir paskelbta 55 informacinių,
apie
ių,
reklaminių vienetų.
kiekvieną reklaminių
mėnesį
vienetų
vykusias
veiklas
Prisidėjimas
prie
kaimiškųjų
vietovių
gyventojų
socialinės
atskirties mažinimo;

Taip

Taip

Kadangi mūsų kaimiškųjų filialų tinklas rajone
yra tikrai geras, bibliotekų patalpos, kuriose
vyksta transliacijos jaukios, šiltos todėl žmonės
renkasi ne tik informacijos, bet ir
pabendravimui. Taip jų poreikių tenkinimas bei
problemų sprendimas vyksta žymiai lengviau.
Projekto tikslinės grupės buvo jaunimas ir
senjorai, ypatingą dėmesį skiriant kaimiškųjų
vietovių gyventojams. Youtube kanalo
duomenų analizė nustebino. 2015 m. spalio
mėn. 25-64 metų amžiaus lankytojai vadinkim –
suaugę mus žiūrėjo tik 35.2 %, o 2016 m.
lapkričio mėn. šis skaičius išaugo dvigubai iki
68,7 %. Išvada: Transliacijų ir kitų renginių
turinys yra įdomus įvairaus amžiaus
lankytojams;
transliacijos
dažniausiai
vykdomos dienos metu apie 15 val. kas labai
patogu kaimiškųjų vietovių gyventojams, tačiau
darbingo amžiaus žmonės negali sau leisti jų
stebėti, todėl jie žiūri vaizdo įrašus jiems patogiu
laiku.

Sustiprėjusios
bibliotekos ir jų filialų
darbuotojų
kompetencijos
savarankiškai
ir
kokybiškai
dirbti
filialuose,
kuriuose
vykdomos transliacijos.

Taip

Taip

Bibliotekininkai baigė mokymų kursus, kaip
dirbti su įranga bei kaip moderuoti transliacijas,
todėl gavo žinių ir tai įrodančius pažymėjimus.
Na, o patirtį kaupia ir įgūdžius lavina,
kiekvienos transliacijos metu. Susitikę aptaria
veiklas, dalijasi sėkmėmis ir sprendžia
problemas, kartu su komanda.
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Rajono gyventojai įgavo
žinias, kaip pasinaudoti
informacinių
technologijų
galimybėmis
–
tai
išplėtė jų asmeninius
tęstinio
mokymosi,
kvalifikacijos kėlimo
galimybes,
išugdė
administracinius
gebėjimus, taip pat
sustiprino
komunikacinius
įgūdžius.

Taip

Taip

Sukurtas komunikacinis
tinklas,
informuota
visuomenė.

Taip

Taip

Trečio amžiaus universiteto lankytojai praplėtė
akiratį ir sužinojo apie technologijomis grįsto
mokymosi naudą. Tapo drąsesni naudojantis
kompiuteriais bei informacijos srautais.
Transliacijų temų įvairovė suteikė žinių tiek
jaunimui tiek ir senjorams, jau nekalbant apie
bendravimo naudą.
Jaunimui rodomų transliacijų ar filmų
peržiūros atlieka ne tik informacinę funkciją,
bet ir auklėjamąją, suteikiama kultūringo
laisvalaikio praleidimo galimybė (tai tarsi
mažas kino teatras filiale, o tikrai ne visi
kaimo vaikai yra buvę kino salėje)
Youtube kanale esančio archyvo peržiūros:
2015 m. spalis - 767, o 2016 m. lapkritis –
9931. Išvados: 13 kartų išaugo virtualių
lankytojų skaičius; lankytojai labiau išmano ir
naudojasi skaitmeniniais produktais. Turinio
prieinamumas
naudojantis
įvairiais
išmaniaisiais įrenginiais: 2016 m. lapkričio
duomenimis mūsų įkeltus transliacijų, bei kitų
renginių vaizdo įrašus stebėjo naudojantis:
kompiuteriais 71 %; mobiliaisiais telefonais
22 %; planšetėmis 5,2 %; TV išmanioji 1,2 %.
Išvada:
lankytojai
mokomi
naudotis
išmaniosiomis technologijomis, įrenginiais,
kurių pagalba gali pasiekti jiems reikalingą
informaciją (transliaciją ar kitą renginį
peržiūrėti dar kartą jiems patogioje vietoje ir
patogiu laiku).
Prie transliacijų jungiasi ne tik planuotieji 9
filialai. Jungiasi vidutiniškai 21-24 taškai. Tai
reiškia, kad vykdomos transliacijos yra įdomios
nemažai daliai rajono gyventojų ir jos yra
prieinamos, todėl tinklas yra plečiamas. 2016 m.
gautos lėšos dar 4 tokiems taškams filialuose.
Žinomumas apie mūsų vykdomas transliacijas
tikrai yra nemažas, tai įrodo publikacijos apie
projektą rajono ir tarptautiniuose leidiniuose.
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Projekto poveikis
Kokį projekto poveikį planavote Kokio poveikio buvo pasiekta? Įvardinkite konkretų ištirtą, išmatuotą
ištirti?
Įvardinkite
konkrečius poveikį pagal nurodytus kriterijus, o jeigu poveikis pagal konkretų
poveikio kriterijus punktais ir labai kriterijų nebuvo tirtas ar jo nepavyko ištirti – nurodykite priežastis
trumpai juos aprašykite
Po bandomosios transliacijos bei jos metu buvo testuojama techninė,
programinė įranga ir sudaromos sąlygos kiekvienam dalyviui
moderuoti vaizdo konferenciją. Taip pat buvo diskutuojama su
kokiomis problemomis buvo susidurta, kaip jas sprendė, kokius
veiksmus atliko ir kokius įrankius naudojo, darbuotoji išmoko įveikti
Darbuotojų
techninių
ir
IRT
iššūkius ir drąsiai, be panikos ieškoti sprendimo būdų. 43 transliacijų
kompetencijų
taikymas
po
metu dirbo mūsų specialistai: po 3-4 centre studijoje bei 9 filialuose
mokymų
su įranga. Jungėsi ir transliacijas stebėjo ir specialistai filialuose:
moderavo renginius t.y. bendravo su susirinkusiais, pateikė jiems
rūpimus klausimus. Projektas akivaizdžiai sustiprino darbuotojų,
kurie dirbo su transliacijomis, kompetencijas: kompiuterines ir kitos
įrangos valdymo, bendravimo įgūdžių bei viešo kalbėjimo..
 2016 m. birželis – 3222 peržiūros Youtube kanalo archyve,
o 2016 m. spalis jau 7558. Vadinasi tie, kurie negali
tiesiogiai stebėti žiūri jiems patogiu laiku jau po įvykusios
transliacijos, kartoja peržiūras, siekiant geriau įsisavinti
informaciją

Gyventojų naudojimasis nuotolinio
mokymosi priemonėmis

Naujų paslaugų, susijusių su įvairaus
pobūdžio vaizdo transliacijomis
sukūrimas



mūsų transliacijų archyvu naudojasi ir įrašus žiūri ne tik
Lietuvoje, bet ir Anglijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Italijoje
ir kt. Vadinasi tai prieinama ir įdomu iš Lietuvos
emigravusiems arba dirbantiems užsienio šalyse.



Dauguma mūsų rajono filialų nutolę nuo rajono centro todėl
senjorai, jaunimas bei kiti vartotojai negalėjo lankyti
seminarų, paskaitų dėl atstumų ar kaštų kelionėms.
Transliacijos pakeitė situaciją. Dabar visi atėję į artimiausią
bibliotekos filialą gali stebėti tiesiogiai transliuojamą
renginį, užduoti klausimus ir gauti atsakymus t.y. būti
pilnaverčiu dalyviu. Gyventojai suprato kaip tai patogu
naudotis nuotolinėmis mokymosi ir informacijos
priemonėmis. Anot KRŠČ direktorės R. Sirutienės dėl to
TAU studentų skaičius išaugo dvigubai.



Biblioteka, įsigijusi profesionalią įrangą, ir vykdydama
įvairaus pobūdžio transliacijas bei filmų demonstracijas
sukūrė nemokamą ir visiems prieinamą paslaugą, o
galimybė ateiti į kino peržiūras ir stebėti aktualias
transliacijas tapo alternatyva žmonėms, negalintiems
lankytis kino teatruose, neturintiems kitų užimtumo ir
laisvalaikio galimybių ypač kaimiškose vietovėse.
Biblioteka tapo dar patrauklesnė, visiems prieinama vieta
bendravimui, susitikimams, ryšių užmezgimui ir
palaikymui, kultūrinio akiračio plėtimui.
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Remiantis fokus grupių rezultatais ir Youtube kanalo peržiūrų analize, galima išsiaiškinti,
kokios transliacijų temos buvo aktualiausios ir labiausiai paveikios.
Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad kokia tema transliacija bebūtų jos visos labai skatina
komunikaciją ir bendruomeniškumą.
Psichologijos



„Kartu su darbuotojų kolektyvu dalyvavome nuotoliniu būdų transliuojamoje
paskaitoje “Kaip lavinti atmintį” Dovilų bibliotekoje. Visi ne tik gavome naudingų,
įdomių su žaidybiniais elementais patarimų, kuriais vėliau dalinomės ir su kitais
kolektyvo nariais. Tikiuosi ši puiki iniciatyva tęsis ir ateityje“. Tokią nuomonę išsakė
dalyviai po transliacijos.



Po transliacijos „Kaip auginti laimingus vaikus“, klausėme grupės, kodėl jie
pasirinko stebėti šią transliaciją. Išsiaiškinta, kad trūksta šiuolaikiškos,
suprantamai, su pavyzdžiais pateiktos informacijos apie teisingą vaikų auklėjimą.
Didžioji dalis dalyvių pareiškė norą išgirsti daugiau panašaus tipo paskaitų pvz.
kaip kalbėti su vaiku ir pan..
Pasisekimo sulaukė transliacija tema „Senelių vaidmuo anūkų vertybiniame
ugdyme: istorijos, padavimai, sakmės“. Paskaita suartino Veiviržėnų miestelio
senelius ir anūkus. Šią transliaciją Veiviržėnų bibliotekoje stebėjo nemažas būrys
senjorų. Pasibaigus paskaitai žmonės dar ilgai nesiskirstė - diskutavo, bendravo,
dalijosi nuomonėmis. Rezultatų ilgai laukti neteko - buvo suorganizuotas bendras
senelių-anūkų renginys "Nusilipdyk puodelį". Janina pasakojo "Ši puiki paskaita
priminė, kad ir aš turiu dvi anūkes. Supratau, kiek mažai laiko mes praleidžiame
kartu. Ėjome su mergaitėmis lipdyti puodelių. Mačiau kaip mažytės trijų metų
anūkės rankytės stengiasi nulipdyti kuo gražesnį puodelį. Buvo nuostabu.
Grįžusios namo dar ilgai dalijomės įspūdžiais".



Sveikatos



Ugdomos jaunimo ir senjorų
asmenines
ir
profesines
kompetencijos:
komunikacijos,
bendruomeniškumo,
pilietiškumo,
tolerancijos ir kt.

Transliacija „Sveikos mitybos diena“ privertė dalyvavusius ne tik susimąstyti
apie sveiką gyvenseną, bet ir imtis konkrečių veiksmų. Po paskaitos susibūrė
bendraminčių klubas, kuris inicijavo organizuoti papildomai 3 sveikos gyvensenos
užsiėmimus su homeopate D. Rapalyte.

Kūrybiškumo skatimo



Edukacinis užsiėmimas „Šventinio žaisliuko kūrimas“ subūrė Lapių
bendruomenę bendrai veiklai. Anot Rimos Tarvydienės „Šios nuotolinės kūrybinės
dirbtuvės paskatino kurti Kalėdinei bendruomenės eglei žaisliukus. Atėjusieji
atsinešėme savų idėjų ir minčių kaip geriau papuošti kalėdinę bendruomenės eglę.
Į šiuos kūrybinius užsiėmimus galėjo įsitraukti seneliai, tėvai ir vaikai. Taip
paskatino mūsų kūrybiškumą ir bendravimas tarp skirtingų kartų. Ši graži iniciatyva
tęsiasi ir šiais metais“



Projektas „Biblioteka be sienų“ Šiūparių pagr. mokyklos bendruomenei, suteikė
galimybę pamatyti A. Matelio filmą „Prieš parskrendant į Žemę“. Šio filmo
peržiūra ir jo aptarimas tai renginio skirto tolerancijos dienai dalis. Moksleiviai buvo
giliai sujaudinti ir paveikti artimo meilės pojūčio – ko realiame gyvenime, būdami
sveiki dažnai nepatiria. Kaip po diskusijos sakė mokyklos vadovė tai paskatino
vaikus būti draugiškesniais ir dėmesingesniais vienas kitam, o ne būti valdomiems
didybės manijos ar nepilnavertiškumo kompleksų, neužsiimti apkalbomis ir svetimų
bėdų skaičiavimu. Vaikai sužinojo apie kitokias vertybes, kurios privertė
susimąstyti.

Pilietiškumą skatinančios

„Krašto apsaugos diena“, skirta vaikams ir jaunimui įvyko 2015.10.07.
Dalyvavo KASP 302 pėstininkų kuopos Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės
atstovai ir savanoriai. Jos metu stebėjusieji transliaciją susipažino su krašto
apsaugos savanorių kasdienybe, pamatė, kaip atrodo pilna kariūnų ekipuotė ir
sužinojo atsakymus į rūpimus klausimus Klausydamiesi paskaitų tarpusavyje
pradėjo diskusiją, kad reikia saugoti savo šalį. Po to susibėgo į būrį, atsirado
didžiulis bendruomeniškumo jausmas, jie tapo draugiškesnį, palaikantys vienas
kitą, kilo gražių idėjų, kaip pvz. sutvarkyti senas kapinaites prieš lapkričio 1-aja, kur
atrodo jaunimas galėtų ir nedalyvauti, jaunatviškai sutinginiauti. Su šiuo projektu
ugdomas patriotizmo jausmas. „Ne kiekvienas suaugęs sugeba paaiškinti, kas yra
tautiškumas, o ką jau kalbėti apie to paaiškinimą vaikams. Ar tėvai pasakoja savo
vaikams apie Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją ir kitas kiekvienam
lietuviui svarbias dienas. Ar tėvai pasakoja savo vaikams apie valstybės simbolius,
vėliavą, herbą, išmoko giedoti Lietuvos himną.. Ar tėvai papasakoja savo vaikams,
kad buvo tokie laikai, kuomet už mūsų trispalvę ar už mintis apie laisvą ir
nepriklausomą Lietuvą galėjai atsidurti tremtyje. Visas šias spragas užpildo
bibliotekos vykdomas projektas „Biblioteka be sienų“ – viena iš nuomonių po
transliacijos.
 „Klaipėdos rajono policijos komisariato metinė ataskaita“. Povilas Slušnys
(78 m.) „Naudinga buvo susipažinti su rajono policijos veiklos ataskaita. Išsami
ataskaita padėjo susidaryti vaizdą apie rajono policijos darbą, nusikaltimų
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statistiką, prevenciją, viešinimą“. Visi dalyviai sutiko, kad tokios paskaitos ne tik
informacinės, bet ugdo pilietinę atsakomybę už savo aplinką, paskatina būti
atidesniems ir netoleruoti šalia vykstančių negerų dalykų.
Teisinių žinių



"Paveldėjimo teisė" Transliacija šia aktualia senjorams tena ne tik suteikė teisinių
žinių, bet diskusija po paskaitos parodė, kad su teisiniais aktais žmonės nelabai
susipažinę ir vien konsultacijai turėtų išleisti sumelę. Vėžaičių bibliotekininkė
pasakojo , kad pasiklausiusi šios paskaitos skaitytoja nusprendė peržiūrėti savo
testamentą, parašytą vaikams. Buvo prašoma pakartotinai peržiūrėti transliacijos
įrašą.

Galime daryti išvadą:
labai teigiami atsiliepimai, augantis transliacijų peržiūrų skaičius, vartotojų geranoriškumas,
tai, kad transliacijos skatina naujas diskusijas, savanoriškas veiklas rajonui, parodo, kad toks
laiko praleidimo būdas gyventojams yra labai priimtinas ir jiems labai trūksta panašaus
pobūdžio neformalaus ugdymo veiklų. Be to jos prieinamos labiausiai socialiai
pažeidžiamoms vartotojų grupėms, nes yra nemokamos, arti jų gyvenamosios vietos ir
dalyvavimas jose paskatina įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, būti socialiai aktyvesniais
nariais.

Kaip matavote savo projekto poveikį (kokius metodus naudojote ir kuriame projekto etape)?




Siekiant įvertinti numatomą projekto poveikį nuolat vykdėme antrinių duomenų (statistikos) rinkimą ir analizę, vykdėme transliacijų ir
jų lankytojų apskaitą.
Nuolat stebėjome Youtube kanale esančio transliacijų skaitmeninio archyvo lankytojų, peržiūrų skaičiaus pokyčius ir atlikome
duomenų analizę.
Paskutiniame projekto etape buvo atliekamos grupės interviu (fokus grupės) bei dalyvių tyrimas juos stebint bei bendraujant
individualiai.

Kokias tikslines grupes ir kiek respondentų iš kiekvienos tikslinės grupės apklausėte?




Tiesioginių transliacijų (43) lankytojų apskaita (bendra registracija, duomenų analizė). Tiesiogiai stebėjo 6623. Vidutiniškai vieną
transliaciją stebėjo 154 lankytojai.
Grupės interviu (fokus grupės) bei diskusijų informacija (nuomonės, atsiliepimai, sėkmės istorijos) po įvykusių transliacijų.
Apie 30 rajono bibliotekininkų (6 specialistų komanda VB; 9 filialų bibliotekininkai, kurie dirbo su specialiai įsigyta įranga ir 15 filialų
bibliotekininkų, kurie tos įrangos dar neturi).

Kiek iš viso žmonių sudalyvavo jūsų (kartu su partneriais) organizuotose projekto veiklose? Kiek iš jų buvo
bibliotekos ir partnerių darbuotojų ir kiek bendruomenės narių?
20 žmonių komanda tiesiogiai startavo ir dirbo nuo projekto pradžios. Turime pridėti ir likusius 16 filialų, kuriuose stebėjo transliacijas be
papildomos įrangos ir dirbo mūsų bibliotekininkai. O 43 transliacijas tiesiogiai bibliotekose stebėjo 6623 lankytojai (bendruomenė,
parteriai).
Jeigu susumuoti tuos skaičius iš viso sudalyvavo 6659.
Čia nepridėti youtube kanale esančio sukurto transliacijų archyvo lankytojai, kurių skaičius nuolat keičiasi, auga.

Tvarumas - kaip užtikrinsite, kad projekto rezultatai būtų tvarūs ir naudojami ateityje?
Paraiškoje aprašytas tvarumas (kaip buvo Projekto pabaigoje planuojamas tvarumas (kaip pasikeitė jūsų
planuota)
tvarumo planas ir numatomos veiklos)

Numatomas inovatyvios paslaugos plėtimas
(visuose 24 filialuose)

2015 m. rajono savivaldybė skyrė papildomą IT specialisto
etatą, sėkmingam mūsų projekto veiklų įgyvendinimui t.y.
darbui su transliacijomis. 2016 m. rajono savivaldybė skyrė
lėšų dar 4 komplektų filialams įsigyti. Todėl projekto veiklos
pilnai tęsiamos , o ir prieinamumas bei kokybė bus pagerinta.
Sulaukiame iniciatyvų kaip panaudoti mūsų turimą techninę
bazę ir tinklą ne tik iš projektų partnerio KRŠČ, bet ir kitų
institucijų (policija, kariuomenė ir t.t.)
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Patys darbuotojai inicijuoja ir planuoja pagal vartotojų
Išugdytos projekte dalyvaujančių bibliotekos poreikį, kokių transliacijų reikia. Rengia papildomas
darbuotojų kompetencijos suteiks galimybę peržiūras iš Youtube kanalo atskiroms grupėms pagal poreikį
patiems savarankiškai vykdyti tolimesnes su bendravimo ir aptarimo galimybe.
veiklas bei tapti transliacijų moderatoriais.
Vyksta į švietimo ir kitas įstaigas ir demonstruoja transliacijų
prieinamumą.
Sukurta metodinė
medžiagos archyvas)

medžiaga

(vaizdo

Youtube transliacijų archyvu, sukurtu turiniu naudojasi ir
projekte
nedalyvavusios
suinteresuotos
grupės,
nepriklausomai nuo vietos ar laiko
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Išmoktos pamokos ir nauda bibliotekai
Įrašykite kokį poveikį projektas turėjo jums, kaip organizacijai.
Biblioteka tapo aktyviu vietos bendruomenės kultūros centru. Išaugo bibliotekos lankomumo rodikliai,
atradome naujų partnerių projektams, suaktyvinome ryšį su užsienio partneriais. Mūsų transliacijas ir kitus
renginius aplanko vis daugiau naujų lankytojų, vadinasi padidėjo mūsų žinomumas. Biblioteka šio projekto
dėka ne tik išplėtė savo inovatyvių paslaugų sąrašą, bet ir įgavo drąsos priimant iššūkius, diegiant naujas
technologijas, ieškant naujų (netikėtų) sprendimų bei partnerių. Mūsų sukurta paslauga jau pasinaudojo ir turi
tolimesnių planų nauji bibliotekos partneriai Klaipėdos rajono policijos komisariatas, KASP kuopos kariškiai.
Įsigyta mini studijos įranga tai puikus įrankis rengiant teletiltus su kolegomis Lietuvoje bei užsienio
partneriais. Turėjome webinarą su Ukrainos Termopolio apskrities biblioteka. Mūsų komanda puikiai
susitvarkė ir rengiant tarptautinę baigiamąją BP2 konferenciją, kurios metu galėjome klausyti pranešimų ne
tik tų kolegų, kurie atvyko, bet ir BP2 komandos iš LNB (Vilnius), užsienio kolegų: iš Ilavos (Lenkija),
Maardu (Estija), Lvovo (Ukraina). Projekto veiklos pateisino pasirinktą pavadinimą „Biblioteka be sienų“.
Jos „griuvo“. Mes labiau matomi, atviresni, reikalingi ir labiau užtikrinti dėl to ką darome.
Taip pat stebėjome bibliotekos lankytojų skaičiaus pokyčius, ypač dalyvavimą kituose renginiuose (ne
transliacijose) centrinėje bibliotekoje iš kurios ir vykdomos transliacijos. Jie ženkliai išaugo: 2015 m. 12 mėn.
– 8360; 2016 m. 11 mėn. – 11575. Pokytis ir nauda akivaizdūs 3215 lankytojų daugiau nei pernai. Beje vienas
iš projekto tikslų buvo lankytojų pritraukimas į biblioteką.
Projekto „Biblioteka be sienų“ poveikis partneriui Klaipėdos rajono švietimo centro (KRŠC) organizacijos
kultūrai ir veikloms:
1. Padidėjo TAU renginių dalyvių skaičius.
2. Prasiplėtė TAU renginių dalyvių geografinis arealas – paskaitų dalyviai iš pačių tolimiausių rajono
kampelių. Prieš projektą TAU paskaitose dalyvavo daugiausia Gargždų ir aplinkinių seniūnijų
gyventojai. Projektas suteikė galimybę Judrėnų, Veiviržėnų, Endirejavo ir kitų atokesnių seniūnijų
gyventojams dalyvauti paskaitose, kurias vedė aukštos kvalifikacijos lektoriai – psichologai,
profesoriai, medikai, pedagogai, teisininkai, bankininkai ir. kt.
3. Švietimo centras ir jo veikla tapo žinomesnė platesniam rajono gyventojų ratui.
4. 2016 m. išaugo TAU klausytojų skaičius.
5. Suteikė naujų idėjų naujoms veikloms pasibaigus projektui (tėvų švietimo nuotolinės paskaitos)
Savivaldybių institucijų darbuotojai, pažindami vietos gyventojus ir žinodami vietos socialines ir
demografines aplinkybes gali pasiekti gyventojų grupes, kurioms neformalusis suaugusiųjų ir jaunimo
švietimas
yra
reikalingiausias
ir
naudingiausias.
PROJEKTAS NESIBAIGS!

Pasikeitimai projekte
Jei keitėte projekto planą, nepasiekėte ar keitėte projekto uždavinius ir rezultatus, aprašykite – ką pakeitėte.
Plano nekeitėme

Ataskaitos rengėjo (projekto vadovo) parašas:

DIANA CIPARIENĖ
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Priedas Nr. 2
LNB BP2 projektas „Biblioteka be sienų“

2016 BIBLIOTEKŲ METAI
STIPRIOS BIBLIOTEKOS – STIPRI VISUOMENĖ
Tarptautinė konferencija
„Bendradarbiavimas – žinios, progresas ir inovacijos“
2016 m. birželio 2 d.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka
Klaipėdos g. 15, Gargždai
Laikas
9.00 – 10.00
10.00 – 10.30

Pranešimo tema
Dalyvių registracija. Kava
Konferencijos atidarymas.
Svečių sveikinimo žodis

10.30 – 10.50

Teletiltas su LNB
„Projekto Bibliotekos pažangai 2
apžvalga“

10.50 – 11.15
11.15 – 11.40

11.40 – 12.00

12.00 – 13.00

Teletiltas su Ilawos miesto
biblioteka, Lenkija
Teletiltas su Lvovo apskrities
vaikų biblioteka, Ukraina
(Rusų kalba)
„Bibliotekų bendradarbiavimas
skaitmeninat dokumentinį
paveldą“
Pietų pertrauka

Pranešėjas
Juozas Gutauskas J. Lankučio
viešosios bibliotekos direktorius
Benediktas Juodka, Seimo užsienio
reikalų komiteto pirmininkas,
Gargždų miesto Garbės pilietis
Rūta Cirtautaitė, Klaipėdos rajono
savivaldybės Mero pavaduotoja
Česlovas Banevičius Administracijos
direktoriaus pavaduotojas
Rasa Petrauskienė Tarybos narė
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto
pirmininkė
Jolanta Polekauskienė Kultūros
skyriaus vedėjo pavaduotoja
Eugenijus Stratilatovas
Strateginių projektų plėtros skyriaus
vedėjas, projekto „Bibliotekos
pažangai 2“ vadovas
Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka
Ilavos miesto bibliotekos direktorė
Kinga Groszkowska
Larisa Lugovaja Lvovo apskrities
vaikų bibliotekos
Jolita Steponaitienė, LNB
Informacijos išteklių formavimo ir
vystymo centro direktorė
Kavinė – baras „Bastilija“
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13.00 – 13.30

13.30 – 14.00

14.00 – 14.20
14.20 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.20

15.20 – 15.35

„Pažntis su Maardu miestu ir jo
biblioteka“
(Rusų kalba)
„Socialinės partnerystės reikšmė
Maardu miesto bibliotekos
veikloje“
(Rusų kalba)
„Biblioteka be sienų“
„Bendradarbiavimo rezultatai ir
perspektyvos“
Kavos pertrauka
„Projektas ‚Bendruomenės
„HUB‘as bibliotekoje „Atrask
savo saviraiškos kodą“
„Partnerystė projekte HUB‘as.
Atrask savo saviraiškos kodą“

15.35 – 15.50

„Bendradarbiavimo reikšmė
plėtojant darbą su jaunimu
bibliotekoje“

15.50 – 16.05

„Inovatyvios edukacinės
programos ir naujos
kompetencijos Vaikų literatūros
skyriuje."
„Keliaujame. Bendraujame.
Tobulėjame“

16.05 – 16.25
16.25 – 16.45

16.45 – 17.00
17.00

„Nuo oficialaus
bendradarbiavimo iki
spartakiados“
Diskusijos. Konferencijos
apibendrinimas.

Marina Urm Maardu miesto
bibliotekos Suaugusiųjų
aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė
Natalja Kharkhan
Maardu miesto bibliotekos Vaikų
aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė
Diana Ciparienė J. Lankučio viešoji
biblioteka, direktoriaus pavaduotoja
Ramutė Sirutienė, Klaipėdos rajono
švietimo centro direktorė
Laima Dumšienė, Šilutės rajono
savivaldybės F. Bajoraičio viešosios
bibliotekos direktorė
Živilė Markutė –Armalienė
Klaipėdos rajono savivaldybės J.
Lankučio viešoji biblioteka Plikių
filialas, bibliotekininkė
Inga Tirevičienė, Kretingos M.
Valančiaus viešosios bibliotekos
vyresnioji bibliotekininkė projektinei
veiklai ir atstovavimui.
Albina Ananjeva, J. Lankučio
viešosios bibliotekos Vaikų lit.
skyriaus vedėjos pavaduotoja
informacijai ir edukacijai
Laima Pačebutienė, Klaipėdos
apskrities I. Simonaitytės viešosios
bibliotekos direktoriaus pavaduotoja
Renata Griciūtė Skuodo rajono R.
Granausko viešosios bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja
Direktorius Juozas Gutauskas,
direktoriaus pavaduotoja Diana
Ciparienė,

Furšetas

137

16 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Organizatorius:

Finansuoja:

Partneris:

Informacinis rėmėjas:
Rėmėjai:
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