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BENDROJI DALIS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka ir jos kaimo filialai –
atvira informacijos, kultūros ir švietimo įstaiga,

tai – žinijos vartai, sukuriantys kultūrinio

tobulėjimo sąlygas. Bibliotekos yra svarbiausios įstaigos kaime, patogiausiai prieinamos, pagal
galimybes aptarnaujančios visus lankytojus jiems prieinamiausiu laiku. Bibliotekos – tai kaimo
informacijos centrai, atliekančios ne tik kultūrinę ir švietėjišką veiklą, sukauptų dokumentų fondų ir
informacijos pateikimą vartotojams, bet ir suteikiančios galimybę naudotis naujausiomis
technologijomis, internetu ir elektroninėmis paslaugomis. Kita vertus, esant ribotoms internetinės
prieigos sąlygoms, nepakankamam gyventojų kompiuteriniam raštingumui, keičiasi ir kaimo
bibliotekų vaidmuo - jos ne tik sudaro sąlygas gyventojams susipažinti su šalies periodiniais
leidiniais, gauti informaciją apie darbo pasiūlą, bet labai dažnai kaimo bibliotekos tampa ir
kultūrinio gyvenimo bei žmonių tarpusavio bendravimo židiniais.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio bibliotekos ir jos filialų veiklos kryptys šiais
metais buvo:
 Rajono gyventojų informacinių, skaitymo, kultūrinių poreikių tenkinimas;
 Bibliotekos paslaugų plėtra, jų kokybės gerinimas;
 Naujų technologijų diegimas, interneto prieiga kaimo bibliotekose;
 Dokumentų fondo organizavimas, analizuojant ir atsižvelgiant į įvairių bibliotekos vartotojų
reikmes;
 Kraštotyrinės medžiagos kaupimas ir sklaida;
 Prieigos prie informacijos šaltinių plėtra;
 Kultūrinių programų ir renginių organizavimas;
 Aptarnavimo kultūros gerinimas;
 Bibliotekos įvaizdžio formavimas.
Materialinės bazės gerinimas, geresnių darbo sąlygų vartotojams kūrimas buvo vienas iš
pagrindinių bibliotekos tikslų, todėl per 2007 metus biblioteka modernizavo bibliotekų darbą,
įrangą ir pastatus, diegė naujas komunikacijos technologijas, tęsė bibliotekos elektroninio katalogo
kūrimą Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS).
Vien tik statistinių žinių nepakanka išsamiai apibūdinti per metus nuveiktam bibliotekos
darbui. Metinėje atskaitoje analizuojama visa bibliotekos veikla, prieinamumas,

pateikiami

bibliotekos uždaviniai, jų vykdymo seka, vartotojų aptarnavimas, fondo būklė, kraštotyrinė bei
metodinė veikla, bibliotekos renginiai.
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BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
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Bibliotekų skaičius
Bendras bibliotekų skaičius – 26
Klaipėdos raj. savivaldybės
Jono Lankučio biblioteka
Priekulės miesto filialas
Kaimo filialai:

Vėžaičių seniūnija
Girininkų filialas
Lapių filialas
Tilvikų filialas
Vėžaičių filialas

Tinklo pokyčiai

Agluonėnų seniūnija
Agluonėnų filialas

Uždarytų filialų nėra
Naujai atidarytų filialų nėra
Susijungusių bibliotekų nėra

Dovilų seniūnija
Dovilų filialas

Nestacionarus aptarnavimas

Endriejavo seniūnija
Endriejavo filialas
Žadeikių filialas

Išdavimo punktų nėra
Bibliobusų nėra
Knygnešių skaičius 289

Dauparų -Kvietinių seniūnija
Dauparų filialas
Kvietinių filialas
Judrėnų seniūnija
Judrėnų filialas
Kretingalės seniūnija
Girkalių filialas
Kretingalės filialas
Plikių filialas
Priekulės seniūnija
Dituvos filialas
Drevernos filialas
Venckų filialas
Sendvario seniūnija
Jakų filialas
Kalotės filialas
Slengių filialas
Veiviržėnų seniūnija
Daukšaičių filialas
Pėžaičių filialas
Šalpėnų filialas
Veiviržėnų filialas
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Nestacionarus aptarnavimas padeda pasiekti nuo aptarnaujančios bibliotekos nutolusiuose
kaimuose gyvenančius skaitytojus. Jis ypač reikalingas vyresnio amžiaus žmonėms, kurie neturi
galimybių savarankiškai nuvykti į juos aptarnaujantį filialą. Tačiau Klaipėdos rajone nestacionarių
bibliotekos punktų nėra keletą metų, bibliobusų biblioteka taip pat neturi. Todėl nestacionarų
aptarnavimą vykdo tik bibliotekininkai bei knygnešiai. Knygnešių skaičius per šiuos metus nežymiai
sumažėjo, ir šie rodikliai rodo, kad knygnešiai vis dar populiarūs kaimo bibliotekose, aptarnaujant
atokesnių kaimų gyventojus, neįgalius bei senyvo amžiaus žmones. Juos aptarnauja vaikai ir jaunimas,
kurie tampa savo šeimos narių ir artimųjų bibliotekoje esančių leidinių knygnešiais.

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas.
Klaipėdos rajono bibliotekos palaiko glaudžius ryšius su Klaipėdos rajono savivaldybės
Socialinės paramos skyriumi bei seniūnijose esančiais socialiniais darbuotojais. Per metus bibliotekų
darbuotojai dalyvavo organizuojant įvairias išvykas, paramos akcijas, renginius. Kaimo filialų
darbuotojai aplanko savo mikrorajono neįgalius ir senyvo amžiaus skaitytojus. Kvietinių, Dovilų,
Endriejavo, Šalpėnų ir kt. kaimų filialų bibliotekininkės taip pat dalyvauja seniūnijų organizuojamuose
labdaringuose renginiuose skirtuose neįgaliesiems.

Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SV bibliotekoje
2007 metais kito Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos skyrių
sudėtis. Nes 2007 metų kovo 1 d. buvo įsteigtas Metodinis skyrius, kurį sudaro 3 darbuotojai. Tais
pačiais metais įsteigtas vyriausiojo bibliotekininko organizaciniam darbui etatas. Išskiriama ši
bibliotekos struktūra ir pareigybės:
Administracija:
Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja
Vyriausiasis bibliotekininkas organizaciniam darbui
Vyriausiasis bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
Vyriausiasis buhalteris
Vyresnysis buhalteris
Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyrius:
Skyriaus vedėja
2 vyresniosios bibliotekininkės
Skaitytojų aptarnavimo skyrius:
Skyriaus vedėja
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4 vyresniosios bibliotekininkės
Vyresnioji bibliografė informacijai
Vyresnioji bibliografė kraštotyrai
Vaikų literatūros skyrius:
Skyriaus vedėja
2 vyresniosios bibliotekininkės
Metodinis skyrius:
Skyriaus vedėja
Vyresnioji bibliotekininkė metodininkė
Vyresnioji bibliotekininkė dailininkė
Ūkinis techninis personalas:
Knygrišys
Ūkvedys
3 valytojos
Priekulės miesto filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Bibliotekininkė
Kaimo filialai:
24 bibliotekininkai

FONDO FORMAVIMAS
Fondo būklė
Iš viso 2007 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos fonde
buvo 319972 fiz. vnt. dokumentų, 32789 skirtingais pavadinimais:


Knygos ir serialiniai leidiniai - 318437 fiz. vnt.



Kartografiniai leidiniai - 7 fiz. vnt.



Spausdintiniai natų leidiniai - 266 fiz. vnt.



Vaizdiniai leidiniai - 78 fiz. vnt.



Garsiniai regimieji leidiniai - 47 fiz. vnt.



Kiti dokumentai 1127 - fiz. vnt.



Kiti skaitininiai leidiniai - 8 fiz. vnt.



Elektroniniai periodiniai leidiniai - 2 fiz. vnt.
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Klaipėdos rajono viešosios bibliotekos fondą daugiausia sudaro kaimo filialų leidiniai, kurie
užima 71 % bendro bibliotekos fondo, atitinkamai Jono Lankučio viešosios bibliotekos leidiniai sudaro
23 %, o Priekulės miesto bibliotekos fondas sudaro 6 %.

Fiz.vnt. Pavad.

Grožinė
literatūra
Fiz.vnt %

Šakinė
literatūra
Fiz.vnt %

Periodiniai
leidiniai
Fiz.vnt %

319972 32789

192297

60

99512

31

28163

9

42265

57

27549

37

4819

6

10578

54

7344

37

1819

9

139454

62

64618

29

21526

9

Fondo dydis
SVB sistemoje

J. Lankučio
74633 31829
vieš.bibliotekoje
Priekulės miesto
19741 11030
filiale
Kaimo filialuos
225598 14416

Lyginant su praėjusiais metais bibliotekos fondas sumažėjo 20259 fiz.vnt., kadangi fondas buvo
tvarkomas ir nurašoma daugiau dokumentų negu jų gaunama. J. Lankučio viešojoje bibliotekoje fondas
sumažėjo 6830 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale sumažėjo 1032 fiz. vnt., o kaimo filialuose - 12397 fiz.
vnt.
Grožinė literatūra sudaro didžiąją dalį

Fondo sudėtis

bibliotekos fondo, tai lemia didžiausias grožinės
literatūros skaitomumas. Šakinės literatūros nėra

9%
Grožinė literatūra

31%

Šakinė literatūra
60%

Periodiniai leidiniai

didelis

kiekis,

pastebimas

jos

trūkumas

fonduose, ypač trūksta literatūros psichologijos,
teisės, ekonomikos, filosofijos temomis. Dėl lėšų
trūkumo nukenčia studijuojantis jaunimas, nes
jiems reikalinga mokslinė literatūra, kurios

įsigijimui skiriamos mažos lėšos.

Aprūpinimas dokumentais
10

8,6

9
7,3

8
fiziniai vienetai

Vienam rajono gyventojui tenka dokumentų:
Visame rajone
6,5 fiz. vnt.
Savivaldybės VB
4,4 fiz. vnt.
Priekulės miesto filiale 6,4 fiz. vnt
Kaimo filialuose
7,7fiz. vnt

1 gyvetojui tenkantys dokum entai

7

7,3

6,5

6,4

6
4,4

5

7,7

5

2007
2006

4
3
2
1
0
Visame rajone

Savivaldybės
CVB

Priekulės miesto
filiale

Kaimo filialai
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Vienam rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:
Visame rajone
0,28 fiz. vnt.
Savivaldybės CVB
0,19 fiz. vnt.
Priekulės miesto filiale 0,27 fiz. vnt
Kaimo filialuose
0,34 fiz. vnt
Vienam bibliotekos vartotojui tenka dokumentų :
Visame rajone
31,2 fiz. vnt.
Savivaldybės VB
25,8 fiz. vnt.
Priekulės miesto filiale 29,5 fiz. vnt
Kaimo filialuose
33,7fiz. vnt
Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų:
Savivaldybės VB 0,1 fiz. vnt.
Priekulės miesto filiale yra tik 1 fiz. vnt.
Kaimo filialuose iš viso nėra.
Vienam gyventojui tenka elektroninių dokumentų
Iš viso Savivaldybės VB yra 8 elektroniniai dokumentai, kituose filialuose nėra.

Dokumentų gavimas

Gauta iš viso
Fiz. vnt.

Pavad.

Grožinė
literatūra
Fiz. vnt.

Šakinė literatūra
(be periodikos)
%

Fiz. vnt.

%

Periodiniai
leidiniai
Fiz. vnt.

%

SVB
SISTEMOJE

14273

1367

5066

35,5

1535

10,8

7672

53,7

J. Lankučio viešojoje
bibliotekoje

3267

1250

1287

39,4

815

25,0

1165

35,6

Priekulės miesto
filiale

847

363

263

31,1

128

15,1

456

53,8

Kaimo filialuose

10159

765

3516

34,6

592

5,8

6051

59,6

2007 metais gauta 14273 fiz. vnt. dokumentų, iš jų inventorinių dokumentų 6601 fiz. vnt. už
100032,02 Lt. Gautų egzempliorių skaičius lyginant su 2006 metais padidėjo 1380 fiz. vnt. ,nes
dokumentų įsigijimui buvo gauta daugiau lėšų. Rajone naujai gautų dokumentų procentas visame
dokumentų fonde sudaro 4,5 (2006m. - 3,8%), savivaldybės VB - 4,8 (2006m. - 3,9%), Priekulės miesto
filiale - 4,3 (2006m. - 3,5%), kaimo filialuose - 4,5 (2006m. - 3,8%). Dokumentams įsigyti biblioteka
yra sudariusi pirkimo - pardavimo sutartis su UAB “Mūsų knyga“, UAB „Respublikinis knygų centras“,
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knygų leidyklomis: UAB „Šviesa“, UAB „Alma litera“, UAB „Jotema“, UAB „Tyto alba“, UAB
„ANBO,“ A.Vereneckio įmonė „Nieko Rimto“. Biblioteka darydama atranką tarp leidyklų atkreipia
dėmesį į leidinių aktualumą, įsigijimo kainą, pristatymo operatyvumą.
2007m. dokumentų įsigijimui Kultūros ministerija skyrė 71650 Lt, nupirkta 4048 fiz.vnt.
naujų dokumentų. Iš UAB “Mūsų knyga” gauta 1077 fiz. vnt už 22260,06 Lt, iš UAB “Šviesa“ –1041
fiz. vnt. už 18143,28 Lt, UAB “Jotema” – 525 fiz. vnt. už 9000,88 Lt, UAB “Tyto alba” – 365 fiz. vnt.
už 6746,78 Lt, UAB „ANBO“- 67 fiz.vnt.už 703,50Lt, UAB „Respublikinis knygų centras“ – 775 fiz.
vnt. už 10828,60 Lt, A.Vereneckio įmonės „Nieko Rimto“- 198 fiz.vnt. už 3966,90 Lt .
Iš savivaldybės lėšų nupirkta 891 fiz. vnt spaudinių už 14497,62 Lt, iš jų pagal pateiktus
projektus nupirkta 825 fiz. vnt. už 12589,96 Lt. Prenumeratos užsakymui skyrė 35738,85 Lt, užsakyta
132 pav. laikraščių ir žurnalų. Lyginant su 2006m. lėšų prenumeratos užsakymui skirta 27261 Lt
mažiau.
Paramos būdu gauta 873 fiz. vnt. dokumentų už 9992,17 Lt. Paramą skyrė leidyklos UAB
“Tyto alba“ – 105 fiz. vnt., UAB “Alma littera“ - 53 fiz.vnt. ir kiti knygų tiekėjai. Iš UAB „Mūsų
knyga“ gavome 369 fiz. vnt. paramos už 4693,71 Lt, Margarita Lankutytė - Dautartienė dovanojo 44 fiz
vnt. knygų už 533 Lt, Klaipėdos rajono savivaldybė dovanojo 30 fiz.vnt. „Klaipėdos rajono kultūros
paveldas“, Klaipėdos apskritis parėmė E. Barauskienės knygos „Žodi, nekrisk ant akmens“ leidimą ir
mūsų bibliotekai dovanojo 40 egz. šios knygos. Klaipėdos apskrities I.Simonaitytės viešoji biblioteka
perdavė 45 fiz.vnt. „Mažosios Lietuvos kultūros paveldas“ už 1350 Lt . Taip pat knygų dovanojo Telšių
vyskupija, mūsų rajono rašytojai, skaitytojai, Kultūros skyrius, Klaipėdos rajono savivaldybė.
Vietoj skaitytojų pamestų ir trūkstamų gauta 789 fiz. vnt. dokumentų už 3892,23 Lt .
Viešosios bibliotekos fondas 1000 gyventojų pasipildė 132 knygomis, Priekulės miesto filialo
fondas 1000 gyventojų pasipildė126 knygomis, kaimų filialų fondai - 129 knygomis, rajono bibliotekų
fondai 1000 gyventojų pasipildė 134 knygomis (be periodinių leidinių). Pagal IFLA rekomendacijas
metinis fondų papildymas 1000 gyventojų turėtų būti 250 knygų, taigi rajono gyventojai jaučia naujai
gautų dokumentų stoką.
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Vienam rajono gyventojui tenka lėšų leidinių įsigijimui:
2007m. lėšos 1
gyventojui

2006m. lėšos 1
gyventojui

2005m. lėšos 1
gyventojui

2007 skirtos lėšos

Visos lėšos

2,5 Lt

2,94 Lt

3,00 Lt

135,8 Lt

Kultūros
ministerijos lėšos
Savivaldybės lėšos

1,5 Lt

1,22 Lt

1,30 Lt

71,7 Lt

0,72 Lt

1,46 Lt

1,40 Lt

35,8 Lt

Kiltų šaltinių lėšos

0,28 Lt

0,26 Lt

0,30 LT

28,3 LT

Tūkst.. lt.

Lyginant su 2006m. lėšos, skirtos vienam rajono gyventojui, 2007 m. nežymiai sumažėjo,
nors Kultūros m-ja 2007m.skyrė 11900 Lt daugiau. Sumažėjo rajono savivaldybės lėšos 2006m.
prenumeratos užsakymui savivaldybė skyrė 63000 Lt , o 2007m. skyrė tik 35739 Lt .

Dokumentų nurašymas
Iš viso rajono bibliotekose 2007 metais nurašyta 34532 fiz. vnt. dokumentų 4624 pavadinimai
(2006m. - 23045 fiz. vnt.), tai 11487 fiz. vnt. daugiau negu 2006m. Inventorintų dokumentų nurašyta
26143 fiz.vnt., periodinių leidinių – 8389 fiz. vnt .
Savivaldybės VB nurašyta 10097 fiz. vnt., 4122 pavadinimai (2006m. - 6454 fiz. vnt.), tai
3643 fiz. vnt. daugiau nei 2006m. Buvo nurašyta nepaklausios plokštelės, kurioms nėra grotuvų ir
nepaklausi literatūra rusų kalba. Priekulės miesto filiale nurašyta 1879 fiz. vnt. 637 pavadinimai (2006
m. - 2522 fiz. vnt.), tai 643 fiz. vnt. mažiau nei praėjusiais metais. Kaimo filialuose nurašyta 22556 fiz.
vnt. 1843 pavadinimai (2006 m.-14069 fiz. vnt.).

Nurašyta daug nepaklausios

ir dubletinės

literatūros.
Ypač daug literatūros atrinkta

nurašymui Daukšaičių filiale, pradėjus dirbti naujai

Dokum entų nurašym o priežastys

bibliotekininkei, perdavimo metu. Buvo atlikti
fondų patikrinimai Tilvikų, Slengų, Dituvos

periodiniai
leidiniai
24%
perduota
skaitytojų
kitoms
prarasti
bibliotekoms
2%
0%

kitos
priežastys
1%

susidėvėję
dokumentai
27%

filialuose ir VB skaitykloje.
Nurašymo

priežastys:

susidėvėję

9353 fiz. vnt. (27 %), praradę aktualumą –
praradę
aktualumą
46%

15782 fiz. vnt. (46%), skaitytojų prarasti –
557

fiz.

vnt.

(2%),

perduota

kitoms

bibliotekoms – 162 fiz. vnt. (0,5%), kitos
priežastys – 276 fiz. vnt. (1%), periodiniai leidiniai – 8402 fiz. vnt. (24%).
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Fondo panaudojimas
Visame
rajone
Savivaldybės
VB
Priekulės
miesto filiale
Kaimo
filialuose

2007

2006

2005

1

0,9

0,9

1,1

1

1

0,9

0,8

0,9

0,9

0,9

0,8

Savivaldybės Viešosios bibliotekos saugyklos fondas
Saugyklos fondas išformuojamas: dokumentus perduodant į skaitytojų aptarnavimo skyrių,
atrenkant dalį literatūros informaciniam fondui, dubletinę ir neaktualią literatūrą perduodant į atsarginį
fondą, bei kaimo bibliotekoms.

Savivaldybės Viešosios bibliotekos mainų fondas
Per 2007 metus mainų fonde nurašymų nebuvo, perduota dokumentų kitoms bibliotekoms taip
pat nebuvo. Mainų fondas pasipildė gauta literatūra: iš Šalpėnų filialo – 36 egz., Daukšaičių - 89 egz.,
Venckų – 37 egz. Per 2007 metus fondas pasipildė 162 egz., už 284,54 Lt. 2008 metų pradžioje mainų
fondą sudarė 3643 egz., kurių fizinė vertė 1093,83 Lt.

Savivaldybės Viešosios bibliotekos atsarginis mainų fondas
Atsarginis mainų fondas per 2007 metus išliko nepakitęs, jo fondą sudaro 3494 fiz. vnt., kurių
vertė yra 397 Lt 71 ct.

VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
Regiono gyventojų skaičius. Pagal pateiktus Klaipėdos rajono statistinius duomenis, Klaipėdos
rajone gyvena 49295 gyventojai, tai yra 527 gyventojais daugiau negu 2006 m. - 48768 gyventojai. Iš
jų kaime gyvena 29274 gyventojai, t.y 59 % visų rajone gyvenančių gyventojų. Mūsų rajone gyventojų
skaičius nuolat didėja. Tai įtakoja naujų sodo bendrijų kūrimasis, bei jų prisijungimas prie rajono
seniūnijų ir Gargždų miesto gyventojų gyvenamųjų plotų. Klaipėdos miesto ir kitų aplinkinių rajonų
gyventojai mūsų rajone įsigyja kaimo sodybas. Tačiau šie veiksniai neįtakoja bibliotekos lankytojų
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skaičiaus didėjimo, nes gyventojai yra migruojantys, jie sodybose ar soduose gyvena ne nuolat, todėl
renkasi kitas didesnių miestų bibliotekas.
Rajono vartotojų susitelkimas procentais:
Rajone – 21%
Kaimo filialuose – 23 %
Savivaldybės VB – 17 %
Priekulės m. filiale –22 %
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai


Vienai bibliotekai rajone tenka 1896 gyventojai.



Miesto viešojoje bibliotekoje tenka 16941 gyventojas.



Priekulės miesto filiale tenka 3080 gyventojų.



Kaimo filialuose tenka 1220 gyventojai.

Gyventojų sk. 1 bibliotekai
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Vartotojų skaičius

2007 metai
2006 metai
2005 metai

IŠ VISO

Viešojoje/centr.
bibliotekoje

Priekulės miesto
filiale

Kaimo filialuose

10252
10556
11058

2892
2964
3143

668
675
676

6692
6917
7239

13

2007 metais Jono Lankučio bibliotekos ir jos filialų vartotojų skaičius sumažėjo, tačiau
mažėjimo tendencija pastebima jau keletą metų, per metus rajono vartotojų skaičius sumažėjo 304
vartotojais, didžiausias sumažėjimo skaičius pastebimas kaimo filialuose – per metus sumažėjo 225
vartotojais, atitinkamai rajono savivaldybės bibliotekoje sumažėjo 72. Vartotojų skaičius kinta dėl kelių
priežasčių:


vykdomų remontų bibliotekose;



darbuotojų sergamumo;



gyventojų emigracijos, mažo gimstamumo;



lėto bibliotekų kompiuterizavimo;

Apsilankymų skaičius
2007metai
2006 metai
2005 metai

IŠ VISO

Viešojoje/centr.
bibliotekoje

Priekulės miesto
filiale

Kaimo filialuose

127654
137169
142490

34505
35858
39188

7167
7138
8411

85982
94173
94891

Apsilankymų skaičius
160000
140000
120000
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80000
60000
40000
20000
0

2007metai
2006 metai
2005 metai

bibliotekoje
IŠ VISO Viešojoje/centr. Priekulės
miesto filiale

Kaimo
filialuose

Bendras lankomumo rodiklis rajone yra 12,5 (2006 m.-13)


Savivaldybės VB

12 (2006 m.-12)



Priekulės m. filiale

10,7 (2006 m.-10,6)



Kaimo filialuose

13 (2006 m.-13,6)

Bendras lankomumo rodiklis, kuris reiškia vidutinį 1 skaitytojo apsilankymų skaičių per metus
išliko stabilus.
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Dokumentų išduotis

2007 metai
2006 metai
Skirtumas

IŠ VISO

Viešojoje/centr.
bibliotekoje

Priekulės miesto
filiale

Kaimo filialuose

302685
312938
-10253

83604
86601
-2997

17500
16722
778

201581
209615
8034

Dokumentų išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose stipriai sumažėjo, net 10253, lyginant su
praėjusiais metais. Dokumentų išduoties rodiklius lėmė tie patys veiksniai kaip ir skaitytojų telkimą. Kai
kuriuose filialuose sirgo bibliotekininkai, vyko remontai. Skaitytojų tarpe nemažai besimokančių, todėl
rūpesčių kelia šakinės literatūros stoka, kurios ypatingai trūksta kaimo filialuose.
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.).
Rajone
Savivaldybės VB
Priekulės miesto filiale
Kaimo filialuose

185871 fiz. vnt.
46464 fiz. vnt.
11199 fiz. vnt
128208 fiz. vnt

61%
56%
64 %
64%

Išduota dokumentų vietoje(fiz. vnt.)
Rajone
Savivaldybės VB
Priekulės miesto filiale
Kaimo filialuose

116814fiz. vnt.
37140fiz. vnt.
6301fiz. vnt
73373 fiz. vnt

39 %
34%
36 %
36 %

Vidutiniškai per dieną rajono bibliotekose išduodama 1201 fiz. vnt. dokumentų,
viešojoje/centrinėje –332 fiz. vnt., Priekulės m. filiale – 69 fiz. vnt., kaimo filialuose – 800 fiz. vnt.,
viename kaimo filiale – 33 fiz. vnt.
Grožinės, šakinės ir periodinių leidinių išduotis
Grožinė literatūra
Iš viso

Šakinė literatūra

VB

Priekulės
filiale

Kaimo
filialuose

Iš viso

VB

Priekulės
filiale

Kaimo
filialuose

2007 m

120125

40845

5444

73836

182560

42759

12056

127745

2006 m

128091

38242

5338

84511

184847

48359

11384

125104

Skirtumas

-7966

2603

106

-10675

-2287

-5600

672

2641
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Periodiniai leidiniai
VB

Priekulės filiale

Kaimo filialuose

2007m.

Iš viso
120947

42517

10634

67799

2006m

174138

36692

10184

127262

Skirtumas

-71191

5825

450

-59463

Grožinės literatūros išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose sudaro 40 % (2006 m.-41%)
Šakinės literatūros išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose sudaro 60 % (2006 m.-59%)

Grožinės ir šakinės literatūros išduotis
140000

127745

120000
100000
73836

80000
60000

šakinė lit.
grožinė lit.

42759 40845

40000
10256

20000

5444

0
Savivaldybės VB

Priekulės miesto
filiale

Kaimo filialuose

Periodinių leidinių išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose sudaro:


Iš viso: 40 % (2006 m.-56%)



Viešojoje bibliotekoje 51 %



Priekulės miesto filiale 60 %



Kaimo filialuose 34 %

Skaitomumas
Rajone
Savivaldybės VB
Priekulės miesto filiale
Kaimo filialuose

2007 metai
29
29
26
30

2006 metai
29
29
25
30

Lyginant su praėjusių metų duomenimis skaitomumo rodikliai labai nežymiai kito ir tolygiai
pasiskirstė. Vidutiniškai 1 rajono vartotojas per metus perskaitė 29,5 dokumentus, iš jų: grožinės
literatūros – 12 leidinių, šakinės – 17,8 leidinius (periodinių leidinių – 11,8). Vidutiniškai
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1 savivaldybės VB vartotojas perskaitė – 29 dokumentus, iš jų: grožinės literatūros –14 leidinių, šakinės
– 15 leidinių, (periodinių leidinių –15). Priekulės miesto filialo vartotojas perskaitė –26 dokumentus, iš
jų: grožinės literatūros – 8 leidinius, šakinės – 18 leidinių,( - 16 periodinių leidinių,) Kaimo filialų
vartotojai perskaitė – 30 dokumentų, iš jų: grožinės literatūros – 11 leidinių, šakinės – 19 leidinių,
(periodinių leidinių – 10).

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
Klaipėdos rajono bibliotekose yra 297 vartotojams skirtos darbo vietos. Savivaldybės VB – 58,
Priekulės miesto filiale – 14, kaimo filialuose – 225. Kompiuterizuotos darbo vietos yra 52.

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
Iš viso
2006m.
Rajone
Viešojoje/centr.
Priekulės m. f.
Kaimo filialai

45
25
3
17

Vartotojams

2007m.
52
29
3
20

Iš viso
27
8
2
17

Internetas
10
8
2
0

Darbuotojams
Iš viso
25
21
1
3

Internetas
22
21
1
0

Vartotojų orientavimas ir mokymas
2006-03-07 - 2007-10-31 biblioteka vykdė didelį Europos socialinio fondo finansuojamą
projektą “Klaipėdos rajono seniūnijų dirbančiųjų gyventojų kompiuterinio raštingumo skatinimas“.
Projekto veiklos sritis „ Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas“. Šiam projektui įgyvendinti
biblioteka gavo apie 640 tūkst. Lt. Suteiktas mokymo, kvalifikacijos kėlimo kursas Klaipėdos rajono
seniūnijų gyventojams pagal bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą (80 akademinių
valandų). Apmokyti dirbantys gyventojai iš vienuolikos Klaipėdos rajono seniūnijų, kursuose taip pat
dalyvavo dauguma rajono bibliotekininkių. Kiekvienoje seniūnijoje apmokyta po 20 gyventojų (išskyrus
Gargždų miestą, čia apmokyta 60 dirbančiųjų gyventojų). Todėl per visą Klaipėdos rajoną kompiuterinio
raštingumo žinias įgijo 260 gyventojų. Po mokymo programos dalyviai išlaikė žinių patikrinimo testą ir
260 dirbančių rajono gyventojų gavo kursų baigimo pažymėjimus.
Viešosios bibliotekos siūlomų vartotojų mokymo naudotis paslaugomis, kompiuterine įranga ir kt.
2007 metais valandų skaičius – 76 val., iš jų – kaimų filialų – 52 val.
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PRIEIGA IR SĄLYGOS
Darbo dienos ir valandos
Darbo valandų skirtų viešosios/centrinės bibliotekos vartotojams per savaitę yra 60, filialuose
vidutiniškai – 35. Biblioteka vartotojus aptarnauja 288 dienas per metus, kaimo filialuose 252.
Jono Lankučio viešoji biblioteka vartotojus aptarnauja 6 dienas per savaitę nuo 9.00 – 19.00
val., poilsio diena - sekmadienis. Viešojoje/centrinėje bibliotekoje skaitytojų aptarnavimo skyriaus
darbuotojai dirba pagal sudarytą, kiekvieną mėnesį patvirtintą darbo grafiką. Priekulės miesto filialas
dirba 6 dienas per savaitę, pagal patvirtintą mėnesinį darbo grafiką ir skaitytojus aptarnauja nuo 11.00
iki 19.00 val., poilsio diena - sekmadienis. 15 kaimo filialų dirba 40 darbo valandų per savaitę, nuo 9.00
iki 17.30 val., poilsio dienos – sekmadienis, pirmadienis. 5 kaimo bibliotekos dirba 30 val. per savaitę,
nuo 11.00 iki 17.30 val., poilsio dienos - sekmadienis ir pirmadienis. 4 kaimo bibliotekos dirba 20 val.
per savaitę, nuo 12.00 iki 16.00 val., poilsio dienos- sekmadienis ir pirmadienis.

TBA
2007 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir kaimo filialų vartotojai nesinaudojo
tarpbibliotekinio skolinimosi paslaugomis šalies viduje.

Renginiai
Iš viso Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje per 2007
metus suorganizuoti 663 renginiai (2006 m.- 779): 279 žodiniai, 384 vaizdiniai.


Savivaldybės VB – 78 renginiai: 37 žodiniai, 41 vaizdinis.



Vaikų skyriuje – 37 renginiai: 11 žodinių, 26 vaizdiniai.



Priekulės miesto filiale – 25 renginiai: 7 žodiniai, 18 vaizdinių.



Kaimo filialuose – 560 renginių: 235 žodiniai, 325 vaizdiniai.

Iš viso renginiuose dalyvavo 12471 lankytojas, 9,7 % visų apsilankiusiųjų bibliotekose.


Savivaldybės VB – 1040 lankytojų.



Vaikų literatūros skyriuje – 434 lankytojai.



Priekulės m. filiale – 271 lankytojas.



Kaimo filialuose – 10726 lankytojai.

Pagrindinės renginių formos: literatūriniai – jubiliejiniai vakarai, popietės, knygų pristatymai,
muzikinės popietės, viktorinos, konkursai vaikams ir jaunimui, valstybinių, jubiliejinių ir kalendorinių
datų paminėjimas, literatūrinės, meno parodos ir kita.

18

Klaipėdos rajono savivaldybės Lono Lankučio viešojoje bibliotekoje 2007 metais organizuota
nedaug renginių, nes vyko bibliotekos remontas ir nebuvo sąlygų jiems rengti. Per ataskaitinius metus
organizuota: knygų pristatymai, literatūriniai-muzikiniai vakarai, paskaitos įvairiomis temomis,
fotografijų, tapybos bei leidinių parodos.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos skaitykloje gydytojas psichoneurologas V. Eliotas skaitė
paskaitą apie priklausomybę alkoholiui „Vyno taurė – ar?“, soc. mokslų daktarė E. Laumenskaitė „Savęs
valdymas ir praktinis dvasingumas“, Latvijos liaudies žiniuonių instituto direktorė I. Jansonė apie
sveikatos tausojimą.
Norėtųsi paminėti viešosios bibliotekos skaitykloje

surengtas

menininkų parodas: Vytauto

Liaudansko fotografijų paroda „Lietuva/Afganistanas (1979-1989)“, Lino Julijono Jankaus tapybos
darbų paroda, Aldonos Jonikienės fotografijų paroda, Sigitos Kisieliutės tapybos darbų paroda,
edukacinė paroda „Praeitis atverta ateičiai“ (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai ir jų atkūrimas) ir
kitos.
Atlikus remontą skaitykloje vėl pradėtos organizuoti spaudinių parodos. Parengta 10 įvairios
tematikos parodų, tokių kaip: “Ekologijos aktualijos”, “Lietuviškos spaudos draudimas ir atgavimas”,
“Rinkimės sveiką gyvenseną”, “Narkotikų iliuzijų pasaulyje”, “Kūno ir proto harmonija”, “Kalbos atveria
duris”, “Neįgalių vaikų ugdymas” ir t.t. Abonemente parodos nebuvo rengiamos, nes vyko remontas, buvo
keičiami baldai. 2007 metais nebuvo galimybės rengti spaudinių parodų.
Kaip ir kiekvienais metais didelio visuomenės susidomėjimo sulaukė organizuoti masiniai
renginiai. Norisi paminėti ir plačiau apžvelgti keletą iš jų.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos renginių salėje vyko jau
tradiciniu tapęs „Novelių ruduo“.

2007 metais į svečius atvyko

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus
rašytojai kretingiškis A. Kuklys, klaipėdiškiai

R.

Černiauskas ir J. Šikšnelis, bei iš Kaliningrado O.
Gluškinas,

A.

Popovas

ir

slapyvardžiu

pasirašinėjantis

Visi

svečiai buvo sutikti ovacijomis. Ypač sužavėjo

rašytojas A. Kuklys,

kuris iš savo novelių rinkinio „Veidrodis“ raiškiai

Clandestinus.

perskaitė novelę „Baimė“, kurios pagrindiniai veikėjai yra šių dienų žmonės, susiję su mūsų gyvenimo
realijomis. R. Černiauskas gargždiškiams prisipažino, kad jo kūrybai didelę įtaką turi pats gyvenimas, o
tik vėliau literatūrinė fantazija. Šmaikštumu pasižymėjo ir J. Šikšnelio
novelės. Smagu buvo girdėti lankytojų gerus atsiliepimus apie renginį.
2007 metai – Maironio metai. 145-osioms rašytojo metinėms
paminėti Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje organizuotas literatūrinis -
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muzikinis vakaras „Su Lietuvos vardu širdyje“. Gausiai susirinkusiems gargždiškiams apie Maironio
gyvenimą ir kūrybą plačiai kalbėjo Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto doc. dr.
Marijus Šidlauskas. Jis taip pat gvildeno jubiliato kūrybą gana netikėtu visiems rakursu – Maironio ašara.
Įtaigiai eiles skaitė Dauparų kultūros namų direktorė Danutė Galminienė. Visi susirinkusieji buvo sužavėti
Gargždų vaikų muzikos mokyklos jaunųjų kanklininkių Andželikos Skuodaitės ir Viktorijos Austytės
atliekamais kūriniais. Salės klausytojus užvaldė Maironio dvasia ir, anot M. Šidlausko, tamsų lapkričio
vakarą renginyje dalyvavusių gargždiškių kasdienybės jausmus kilstelėjo aukštyn.
Gegužės mėnesį Jono Lankučio viešoji biblioteka visus knygos mėgėjus pakvietė į susitikimą su
vilnietėmis: leidyklos „Versus aureus“ redaktore Margarita Lankutyje - Dautartiene, rašytoja
Birute Jonuškaite ir aktore Gražina Urbonaite. Susitikimo metu buvo pristatyta B. Jonuškaitės prozos
knyga „Kregždėlaiškis“. Ištraukas iš naujausios knygos skaitė aktorė G. Urbonaitė, leidyklos redaktorė
pristatė naujausias leidykloje „Versus aureus“ išleistas knygas.
2007 metų birželio mėnesį vyko rajono moksleivių ir jaunimo kūrybos šventė. Šventės metu
paskelbti rajono moksleivių kūrybos konkurso laureatai. Įteiktos trys nominacijos: V-VI klasių grupėje
laureate paskelbta Priekulės Ievos Simonaitytės 6 klasės mokinė Rūta Glicaitė, VII-X klasių grupėje –
Ketvergių pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinė Dovilė Siurplytė, X-XII klasių grupėje - Veiviržėnų
gimnazijos 4 klasės gimnazistė Eglė Zambrinaitė. Gargždų krašto muziejaus direktorė Giegrė Mogilaitė
pasidžiaugė, jog moksleivių kūriniams nestinga originalumo, savitumo. Ji ragino jaunuosius kūrėjus
vengti banalybių, alogiškų frazių, aforizmų. Šventėje dalyvavusi rajono savivaldybės mero pavaduotoja
Rūta Cirtautaitė pagyrė tiek moksleivių, tiek pedagogų poreikį dvasinei kultūrai. Ji linkėjo niekada
neužleisti savo gebėjimo kurti. Konkurso laureatai ir kiti jaunieji kūrėjai skaitė savo kūrybą. Šventėje
labai tiko ansamblio “Astronomija” atliekama dainuojamoji poezija. Geriausią moksleivių kūrybą
planuojama išspausdinti moksleivių kūrybos almanache.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos iniciatyva balandžio 23-30
d. Lietuvoje septintą kartą vyko Nacionalinė bibliotekų savaitė,
kurios šūkis – “Biblioteka: nauja aistra Tavo gyvenime!”. Šios
savaitės metu rajono bibliotekininkai aptarė nuveiktus darbus, minėjo
naujus, kai kuriems darbuotojams buvo įteiktos
nominacijos.

Tai

buvo smagiausia šventės dalis. Norisi paminėti
visus nominantus. Nominacija už gardžiausio
projekto praėjusiais metais įgyvendinimą skirta
Dovilų

filialo

bibliotekininkei

Reginai

Jonauskienei, gražiausios bibliotekos nominacija atiteko Priekulės miesto
filialo bibliotekininkėms Dovilei Abramovienei ir Dianai Karalienei,
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Vėžaičių filialo bibliotekininkę Reginą Žilienę pradžiugino nominacija už geriausius bibliotekinio darbo
rodiklius. Vida Dolerienė, Girkalių filialo bibliotekininkė, nominuota kaip kantriausia ir atspariausia
šalčiui, Girininkų filialo bibliotekininkei Janinai Montrimaitei skirta nominacija už meninės veiklos
puoselėjimą kaimo bibliotekoje, Venckų filialo bibliotekininkei Irenai Norvilienei – už kaimo šviesuolių
ieškojimą. Geriausia meninių parodų organizatore nominuota Agluonėnų filialo bibliotekininkė Erika
Ramanauskienė, už vaikų draugystės ryšių puoselėjimą – Jono Lankučio viešosios bibliotekos vaikų
literatūros skyriaus vedėja Daiva Ringienė. Geriausiomis kultūrinio - istorinio paveldo saugotojomis
pripažintos Slengių ir Kalotės filialų bibliotekininkės Emilija Alminienė ir Aldona Misiūnienė. Šauniausio
vyro nominacija atiteko bibliotekos direktoriui Juozui Gutauskui. Po nominacijų įteikimo vyko skaitytojų
ir bibliotekininkų susitikimas su rašytoja Vidmante Jasukaityte ir leidyklos “Jotema” darbuotojomis.
2007 metais bibliotekos skaitykloje buvo pristatytos rajono literatų knygos: Rimanto Balsio
„Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro“, Albino Klizo „Laiko juosta“,
Antano

Žemgulio „Gamtoje - nevienišas“ bei Dianos Jusčienės poezijos knygos „Kaip paukščio

plunksna“ ir „Sielos stygomis groja...“
„Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro“ – tai naujausia Klaipėdos
universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekano gargždiškio Rimanto Balsio knyga, už kurią jam
įteikta tradicinė Agluonėnų seniūnijos ir bendruomenės Ievos Simonaitytės premija.

Vienuoliktojo

premijos laureato leidinys rajono visuomenei buvo pristatytas Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje.
Pristatymo metu autorius teigė, kad knygoje rūpėjo pateikti kiek įmanoma pilnesnes prūsų ir lietuvių dievų
ir deivių charakteristikas nuo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose iki jų virtimo tautosakos
personažais. Knygoje aprėpta visa mūsų senosios ir sinkretinės pasaulėžiūros raida nuo XII iki XXI
amžiaus. Knygos autoriui, etnologui labai svarbi knygos tema, nes visa žmonijos istorija – nesibaigiančios
permainos, o prietarai yra mūsų etninės kultūros dalis. Renginio dalyviai labai susikaupę klausėsi R.
Balsio minčių, o vakaro pabaigoje jis dar ir gitara pagrojo. Visi susirinkusieji buvo maloniai nustebinti.
Albino Klizo knygos „Laiko juosta“ pristatymas sulaukė
didelio rajono gyventojų dėmesio. Naująją knygą sudaro novelės,
apybraižos, publicistika, laiškai. Šią knygą išsamiai apžvelgė
„Vaivorykštės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Stefenija Čeledinienė. Ištraukas iš naujosios knygelės skaitė
„Vaivorykštės“ gimnazijos moksleiviai. Autorius A. Klizas visiems
dėkojo už paramą leidžiant knygą ir patikino, kad turi sukaupęs medžiagos dar ne vienai knygai. Šią
knygą padėjęs išleisti LR Seimo narys Petras Gražulis sakė: džiaugiuosi, kad galėjau paremti šios
knygos išleidimą ir manau, kad neliks nė vieno Klaipėdos rajono pedagogo – ir ne tik – neperskaičiusio
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šių atsiminimų ir neatradusio pažįstamų, kolegų, savo mokytojų ar šiaip žinomų ir gerbiamų žmonių
įdomių gyvenimo momentų.
Į Antano Žemgulio knygos „Gamtoje - nevienišas“ pristatymą prisirinko pilnutėlė renginių
salė. Atėjo ne tik gargždiškiai, bet ir jo gimtojo Endriejavo atstovai, buvę mokiniai, gamtos mylėtojai.
Pristatymas buvo ypatingai nuoširdus. Rašytojo pedagogo Antano Žemgulio knygutės leidybą
finansiškai parėmė rajono savivaldybė ir Endriejavo verslininkai. Leidinyje gausu autoriaus iliustracijų.
Kai kurios – išties unikalios. Tačiau labiausiai skaitytoją patraukia vaizdingai papasakoti susitikimai su
Endriejavą supančių miškų ir laukų gyvūnais ir paukščiais. Knygelėje yra daug įdomios ir naudingos
informacijos apie mūsų rajono paukščius ir gyvūnus. Visą tai pristatydama knygelę „Gamtoje nevienišas“ pasakojo Endriejavo vidurinės mokyklos mokytoja L. Kazragienė, įdomias ištraukas iš
naujojo leidinio skaitė šios mokyklos moksleiviai. Jie knygos autoriui net savotišką viktoriną surengė
apie taip jo mylimą gamtą. Kalbėdamas knygos autorius jaudinosi ir negailėjo gerų žodžių rėmėjams,
savo kraštiečiams, kolegoms, moksleiviams.
Dar norisi paminėti gargždiškės Dianos Jusčienės poezijos
knygų „Kaip paukščio plunksna“ ir
„Sielos stygomis groja...“ pristatymą.
Naujausias knygutes apžvelgė „Kranto“
vidurinės mokyklos mokytoja Monika
Vaišnorienė. Ji negailėjo

gerų žodžių autorei ypač apie knygutę

„Sielos

groja...“. O ji išties unikali, įdomi, nes tai

stygomis

lyg dviejų autorių knygelė – poetės Dianos Jusčienės ir dailininkės Valerijos Dauginienės. Anot
D.Jusčienės, ši poezijos knygutė – tai muzika – muzika, gimusi dvasios tylumoj ir vienumoj. V.
Dauginienės „piešinių vedančioji melodija, išaugusi jai likimo skirtos tylos dugne ir besiveržianti į
šviesą.“ Poetė savo eilėraščiais tarsi tik akompanavusi – taikėsi prie vedančiojo ritmo ir nuotaikų. Ir tik
skaitytojui spręsti, kaip mudviem pavyko šis duetas. Eiles iš naujų poezijos knygų skaitė bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė, o muzikinius intarpus atliko nuolatiniai bibliotekos
pagalbininkai Gargždų vaikų muzikos mokyklos auklėtiniai – šį kartą smuikininkės, kurios labai
pagyvino renginį. Šią knygelę padėjo išleisti LR Seimo narys Petras Gražulis.
„Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė 2007“.
Visas šalies bibliotekas jungė šūkis „Biblioteka: nauja aistra
Tavo gyvenime“, todėl ir kaimo filialų bibliotekos organizavo
renginius, skelbė akcijas, kvietė lankytis bibliotekose. Paminėtini
renginiai: susitikimas su vaikų poete Z. Gaižauskaite - Drevernos
ir Priekulės filialuose, Agluonėnų filiale vyko grafikos darbų
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ekspozicija ir susitikimas su autore R. Ašmontaite, vaikų viktorinas tema „Iš kokių mes knygučių“
organizavo Slengų, Girkalių filialai, vaikų literatūros skyrius „Šimtas knygos mįslių“, Girininkų ir kiti
kaimo filialai skelbė knygų klijavimo ir tvarkymo akcijas.
Renginius aktyviai organizavo ir rengė kaimo filialai, kadangi daugelis iš jų parengė ir pristatė
projektus ir gavo finansavimą. Dovilų filialo bibliotekoje vyko poezijos mėgėjų susitikimas su rajono
poete Diana Jučiene. Poetė daug metų dirbo Dovilų pagrindinėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja,
todėl susipažinti su jos kūryba susirinko nemažai bendruomenės narių, buvusių mokinių. Poetė su
malonumu klausėsi skaitomų jos sukurtų eilėraščių, pati perskaitė naujai parašytus. Kiekvienam
dalyvavusiam renginyje, ji padovanojo po poezijos knygutę. Savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos Dovilų filialo bibliotekininkė Regina Jonauskienė taip pat tęsė projektą „Iš senolių
indaujos“, per 2007 metus bibliotekininkė iš seniūnijos gyventojų
surinko 46 išlikusius senovinius įrankius maisto gaminimui, stalo
serviravimui. Jie nupaveiksluoti, aprašytos išsaugojimo sąlygos,
nustatyta, prieš kiek metų šie indai buvo naudojami. Išleistas
aplankalas „Iš senolių indaujos“.
Venckų kaimo bibliotekininkė Irena Norvilienė organizavo
renginius Venckų ir Lankupių mokyklose, vienas iš jų – kaimo šventė „Vaikai tarp žiedų“, kurio metu
koncertavo Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinės mokyklos mokiniai, Priekulės muzikos mokyklos
auklėtiniai. Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga kaimo
bendruomenė turėjo galimybę pasidžiaugti savo jaunaisiais talentais,
pasivaržyti įvairiose sportinėse rungtynėse, smagiai pasišokti.
Venckų filialo bibliotekininkė taip pat tęsė projektą „Kaimo
šviesuoliai“, kurio metu buvo surinktas ne
mažas kiekis kraštotyrinės informacijos apie
kaimo

šviesuolius.

filiale,

Šio

projekto dėka išaugo skaitytojų skaičius

susidomėjimas

kraštotyrine medžiaga.

Kvietinių

biblioteka nuolat bendradarbiauja su moterų

klubu “Versmė“. Šiais metais įvykdyti keli projektai. Vienas iš jų pavadinimu “Padėk sau ir kitiems “,
kurio metu

įvyko susitikimas su “Vaivorykštės” gimnazijos metodininke, kuri parengė ir pristatė

jaunimui metodinę medžiagą tema “Narkomanijos žala“ (parodytas filmas, pravesti žaidimai). Kitame
projekte “Lėtinių ligų prevencija Kvietinių kaimo moterų bendruomenėje”, bibliotekininkė
supažindino su medicinine literatūra, žurnalo “Sveikas žmogus“, laikraščio “Medicina ir dar kai kas
visiems“ leidiniais, kuriuose straipsniai susiję su lėtinėmis ligomis. Pasak bibliotekininkės, tai ypač
svarbu, nes žinojimas paskatins moterų aktyvumą domėtis sveikata, gerinant gyvenimo kokybę.
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Lapių filiale, bibliotekininkė Ona Žitkienė, vykdė tęstinį projektą „Netradicinės knygos
leidyba bibliotekoje“. Buvo pagaminta knyga, kurios aukštis 122 cm., plotis 60cm. Knyga pastatyta
matomoje bibliotekos vietoje ir kiekvienas gali su ja susipažinti. 2007 metais išleisti 2 nauji puslapiai:
1-as puslapis „Butkų Juzė“, skirtas kraštiečiui poetui Butkų Juzei,

2-asis - „Lapių biblioteka:

kasdienybė ir šventės“. Sukurtas ir pristatytas Lapių bibliotekos vizitinis lankstinukas, bei knyga
„prašymų laiškas“ vaikams. Naujieji knygos puslapiai gausiai iliustruoti nuotraukomis ir kita svarbia
informacija. Tokio projekto vykdymas leidžia daryti išvadas, jog įgyvendinant netradicines idėjas
gaunami neįtikėti rezultatai.
Girininkų filiale vyko įdomus renginys „Kai žydi pienės“, tai vakaras skirtas poezijos
pavasariui. Šiame poezijos vakare dalyvavo Brožių kaimo bendruomenės atstovai, kapela. Jame buvo
skaitomi ne tik lietuvių poetų, bet ir pačių renginio dalyvių sukurti eilėraščiai apie pavasarį, gėles, meilę
ir kadangi renginys vyko per patį pienių žydėjimą, buvo sukurti eilėraščiai apie pienes.
2007 m. rugsėjį Sendvario seniūnijoje atidarytas kraštotyros muziejus. Trijų filialų
bibliotekininkės Slengų – Emilija Alminienė, Jakų – Danutė Žiliūtė, bei Kalotės – Aldona Misiūnienė:
parengė projektą muziejaus steigimui, kurį rėmė rajono savivaldybė. Eksponuojami seni lietuvių buities
reikmenys, kurie byloja apie praeities liudytojus. Bibliotekininkės taip pat pristatė kilnojamą parodą,
kurios metu visi seniūnijos žmonės turėjo galimybę susipažinti su Sendvario seniūnijoje atidaryto
kraštotyros muziejaus eksponatais.
Endriejavo filialo bibliotekininkė Zita Mačiulienė vykdė projektą „ Ne vien tik sau“, kurio
metu buvo išleistas ir pristatytas endriejaviškių moterų kūrybos leidinėlis. Į leidinio pristatymą susirinko
daug Endriejavo gyventojų, miesto svečių, jame taip pat dalyvavo lituanistė Laima Kazragienė,
Endriejavo seniūnė

Laimutė Šunokienė, Endriejavo vidurinės

mokyklos

skaitovės,

Brožių

seniūnijos

keturių

filialų

bendruomenės ansamblis „ Berželis“ .
2007m.

Veiviržėnų

bibliotekininkės paruošė

jungtinį projektą „Istorijos vingiais po
Veiviržėnų

seniūniją“.

miestelio

bibliotekininkė

Veiviržėnų
Virginija

Macikienė paruošė aplanką apie Balsėnų
kaimą

ir

2007m.

gruodžio

kultūros

jo istoriją.
28d.
namų

Projekto

baigimo

pristatymas įvyko

Šalpėnų

kultūros

namuose. Šalpėnų

saviveiklininkai

paruošė

programą,

susijusią su senoviniais papročiais. Dalyvavo svečiai - Veiviržėnų seniūnijos seniūnė J.Radžienė,
rajono žmonės. Kiekviena bibliotekininkė trumpai apibūdino darbo eigą, surinktos medžiagos istorinę
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veiklą. Tai svarbus

kraštotyrinis - informacinis darbas, kurį atliko Veiviržėnų seniūnijos

bibliotekininkės.
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2007 m. spalio 25d. patvirtino sprendimą „Dėl
Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo Klaipėdos rajone 2008 – 2009 metais programos patvirtinimo“,
kurį vykdydamos Klaipėdos rajono bibliotekos prisidės prie Lietuvos tūkstantmečio minėjimo, ir
nudžiugins bibliotekos skaitytojus ir lankytojus įvairių renginių gausa. (Priedas Nr. 1,2)

Darbas su vaikais
Vaikų bibliotekos, kaip socialinės institucijos, turi užtikrinti prieigą vaikams, nepaisant jų
amžiaus, turtinės padėties, lyties, rasės, geografinės padėties ar socialinių poreikių. Vaikams reikia
paslaugų, kurios padėtų jiems visokeriopai formuoti intelektą ir emocijas, kalbą, socialumą, mokymosi ir
judėjimo gebėjimus. J. Lankučio viešoji biblioteka ir kaimo filialai stengėsi tinkamai aptarnauti vaikus,
suteikdamos galimybių ugdyti socialinius gebėjimus, pilietiškumą, estetinius jausmus ir skatindamos
susidomėjimą literatūra bei menais.
Šiuo metu skaudžiau išgyvenamas knygų, periodikos trūkumas, mažieji skaitytojai vis dažniau ieško
nišos užsimiršti ir pabūti su knyga, ruošti pamokas ar jaustis saugūs, niekieno netrukdomi. Šiandien į
biblioteką ateina kiek kitoks skaitytojas. Laiko mokiniams skaityti lieka vis mažiau dėl didėjančio pamokų
krūvio ir informacijos kiekio, užimtumo namuose. Vadinasi, jie bibliotekoje nori rasti viską: informaciją,
paslaugą, bibliotekininko supratimą ir pagalbą.
14 kaimo filialų: Agluonėnai, Dauparai, Dovilai, Dreverna, Girininkai, Judrėnai, Kvietiniai, Lapiai,
Pėžaičiai, Plikiai, Slengai, Tilvikai, Vieviržėnai, Žadeikiai, turi 20 kompiuterių, iš jų skirtų vartotojams - 17,
tačiau prieigos prie interneto nėra. J. Lankučio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje taip pat yra 5
kompiuterizuotos darbo vietos, visos turi prieigą prie interneto. Vaikų literatūros skyriuje interneto
paslaugomis per dieną pasinaudoja vidutiniškai 15 vaikų, per metus 94 vartotojai, kaimo filialuose - 5-6
vaikai. Besilankantys vaikai bibliotekose praleidžia didžiąją laisvalaikio dalį, jie gali ne tik rinktis
reikiamą literatūrą, bet ir žaisti, piešti, klausytis pasakų, kurti, bendrauti.
Skaitytojų vaikų sutelkimas, aptarnavimas
2007 metai

Vaikų skaičius
(mikrorajone)

Vaikų vartotojų

Sutelkimo %

Išduotis

VB vaikų
skyrius
Priekulės m.
filialas
Kaimo filialai
Viso rajone

2681

1230

44

22541

12086

376

238

46

4605

2403

5564
8621

2241
3709

44
44

78816
105962

37860
52349

Lankomumas
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Vaikų vartotojų skaičius

Dokumentų išduotis

22541; 21%

1230; 33%
2241; 61%

238; 6%

VB vaikų skyrius

4605; 4%

VB vaikų skyrius

Priekulės m.

Priekulės m.

Kaimo filialai

Kaimo filialai
78816; 75%

Vaikų vartotojų skaičius kas metai mažėja tiek viešosios bibliotekos vaikų skyriuje, tiek kaimo
filialuose, atitinkamai proporcingai kartu mažėja ir dokumentų išduotis, bei lankomumas. Išduoties ir
lankomumo rodikliams įtakos turi vaikiškos literatūros stygius, mažėjantis vaikų gimstamumas,
migracija. Mažėjimą įtakojo ir 16 – mečių perėjimas į suaugusių grupę. Vienas iš reikšmingiausių
faktorių – naujų informacinių technologijų įtaka ir jų poreikis moksleivių gyvenime. Tikimasi, kad
kaimo filialuose vaikų skaitytojų skaičius išaugs kompiuterizavus kaimo filialus.
2007 metai Jono Lankučio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriui, bei kitiems filialams
buvo geri, įdomūs, turiningi, nors pagrindiniai rodikliai sumažėjo. 2007 metais vaikų literatūros skyriuje
buvo 1230 vartotojai (32 skait. mažiau nei 2006), apsilankymų – 12086, išduotis – 22541, lyginant su
praėjusiais metais pastarieji rodikliai išliko stabilūs.
Vaikų literatūros skyriaus paslaugomis naudojasi ne tik vaikai, bet ir suaugę. Tai daugiausia
studentai, mokytojai, darželio auklėtojos, pensininkai, kuriems dažniausiai reikia vaikiškos literatūros,
medžiagos apie vaikų rašytojus, scenarijų įvairioms vaikų šventėms. Viso Jono Lankučio viešosios
bibliotekos vaikų literatūros skyriuje suaugusių skaitytojų apsilankė 141, pagal vientisą registraciją – 91,
jiems išduoti 1378 leidiniai.
Gausus informacinių leidinių: kompiuterijos leidinių, žinynų, enciklopedijų pasirinkimas
sudaro sąlygas atsakyti į jaunųjų skaitytojų užklausas. Nors informacinis fondas pakankamai gausus,
reikiamos informacijos skaitytojai ieško ir randa internete.
Stingant naujos vaikų literatūros, spalvinga ir ryški periodika bibliotekose ypač populiari.
Žurnaluose vaikai (ir jaunesnio, ir vyresnio amžiaus) randa atsakymus į jiems rūpimus klausimus, ypač
daug naudingų patarimų paaugliams. Dažniausiai prenumeruojami vaikų žurnalai „Donaldas ir kiti“,
„Justė“, „Naminukas“, „Panelė“, „Flintas“, „Luka“, „Mergaitė“.
Paskutiniu

metu

pastebėtas

ypatingas

vaikų

susidomėjimas literatūra apie magiją, stebuklus, burtus. Jono
Lankučio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius,
siekdamas patenkinti vis didėjančius ir įvairėjančius jaunųjų
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skaitytojų poreikius, parengė ir vykdė Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos informacinio gyventojų skatinimo projektą „Su knyga į magijos pasaulį“. Gavę projekto
finansavimą, įsigijome grožinės ir pažintinės literatūros už 1000 Lt (63 egzempliorius knygų) ir vaikų
literatūros fondą papildėme vaikų mėgstamų rašytojų: G.Byng, M.P.Osborne, I.Korschunow, H.Ullrich,
Knister, M.Burgess, L.Besson, B. Minte- Konig, P.Freund kūriniais.
Balandžio mėnesį surengė naujai gautų leidinių parodos „Ar mums reikia magijos?“
pristatymą. Drauge su vaikais ieškojo atsakymų į klausimus – kas tai
yra magija? Kaip veikia burtažodžiai? Ką tai turi bendra su kosmoso
energija? Knygų parodoms eksponuoti įsigijo knygų stovus.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius,
įgyvendindamas projektą

„Su knyga į magijos pasaulį“, ne tik

suteikė galimybę naudotis naujausia literatūra, bet skatino vaikų sumanumą, kūrybiškumą, fantaziją.
Vaikai įvairia technika piešė savo pamėgtus herojus, kūrė vaidinimo dekoracijas, darė pakvietimus,
skrajutes. Didžiausio vaikų susidomėjimo sulaukė piešiniai ant asfalto. Birželio mėnesį geriausi
darbeliai buvo eksponuojami parodoje „Vaikų kūrybos karuselė“, o darbelių autoriai apdovanoti
atminimo dovanėlėmis.
Gegužės mėnesį teatralizuotos popietės metu susipažino su tikrais fantastikos pasaulio
personažais - raganaitėmis, kurios atkeliavo iš rašytojos Knister knygų puslapių, klausėsi Hario Poterio
pasakojimų (iš knygos “Magiški Hario Poterio pasauliai“), bendravo su Auksuole, Papartėja, mėlynąja
fėja iš rašytojos D.Meadows kūrinių. Šventinę popietę mažiesiems skaitytojams parengė Gargždų
„Kranto“ vidurinės mokyklos mokytoja Alma Jeriomenkienė su savo auklėtiniais.
Norisi pasidžiaugti mokyklų bibliotekininkių, mokytojų noru bendradarbiauti. Dauguma
mokytojų deda didžiules pastangas, kad mokiniai skaitytų, domėtųsi, pamiltų knygą. Mokytoja Laima
Gruzdienė („Vaivorykštės“ gimnazija), mokytoja Viktorija Dargužienė („Gintarėlis“), mokytoja Birutė
Pipirienė („Minija“), Rasa Galdikienė( Dovilų pradinė mokykla), Ilona Stonienė („Saulutė“), mokytoja
Birutė Šutininė („Vaivorykštė“) kasmet apsilanko bibliotekoje, o jei pasitaiko proga - padeda rengiant
popietes.
Mokytoja Laima Gruzdienė pastebėjusi savo auklėtinės 2b klasės mokinės Godos
Dambrauskaitės meninius sugebėjimus, vaikų literatūros skyriuje surengė personalinę piešinių parodą.
Įdomiai paminėjome Bernardo Brazdžionio (Vytės Nemunėlio) sukaktį. Buvo atidaryta
Vytės Nemunėlio skaityklėlė. Šiame jaukiame kampely galėjo prisėsti prie stalo, pavartyti, perskaityti
Vytės Nemunėlio knygas, vaikiškus žurnalus, kuriuose buvo išspausdinti poeto eilėraščiai. Vaikai patys
sukūrė lankstinuką apie Vytę Nemunėlį - Bernardą Brazdžionį. Jame pagrindinės žinios apie poeto
vaikystę, kūrybą, interneto adresai, kur galima rasti informacijos apie Vytę Nemunėlį. Teatralizuotos

27

popietės metu, kurią surengė „Vaivorykštės“ mokiniai, susirinkusieji aktyviai dalyvavo parengtoje
programėlėje: atsakinėjo į paruoštus klausimus, deklamavo eilėraščius, kas turėjo muzikinių gabumų netgi padainavo.
„Kaip gera širdy“- taip galima pavadinti popietę - susitikimą su vaikų poete Zita
Gaižauskaite. Rašytojos atvykimas nėra dažnas įvykis, tuo labiau vaikų poetės. Energingai, lengvai,
skambančiais posmais pasisveikino su vaikais iš jų pamiltų knygučių - „Kalėdų žvaigždelė“, „Ei,
velyke“, „Varliukas keliauninkas“, „Kiškio lopšinė“, „Žiogas pievoj vasarojo“.

Didelis būrelis vaikų

buvo mielai įtraukti į mini spektaklį su poete ir inscenizavo eiliuotą pasakaitę „Varliukas keliauninkas“.
Skambios eilės tarsi prašosi gaidų, siūlosi dainuojamos. Vaikai choru užtraukė giesmę „Kalėdų
žvaigždelė“. Įsigytos knygelės su poetės autografais kalbins vaikus ir suaugusius, skatins išmokti
skambius eilėraščius.
Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės iš anksto
ruošėsi rašytojos Astridos Lindgren 100-ajam gimtadieniui. Drauge
su vaikais parengė stendą „Ar žinai, kad Astridai Lindgren...“, kuriame
atsispindėjo įdomiausios rašytojos
gyvenimo detalės. “Kūrė“ žaismingą
Karlsono palėpę, kur vaikai

savo

dovanojo

dovanas:

įvairiausias

pamėgtiems

personažams

nuspalvintas

kojinaites,

tortą Karlsonui, daugybę

piešinių iš knygutes „Emilis iš

Lionebergos“.

metu

Renginio

Pepė

ir

jos

arkliukas

pradžiugino inscenizacija iš „Pepės Ilgakojinės“. Pepė ir Emilis pasakojo apie rašytojos gyvenimą ir
ragino vaikus perskaityti visas likusias Astridos Lindgren knygas (jei kas neperskaitė). Karlsonas
vaikams uždavinėjo klausimus, o drąsiausius kvietė paskraidyti, pasisvečiuoti ir pasivaišinti jo palėpėje.
Šiltai ir netradiciškai praėjo popietė „ Knyga ieško
draugo“. Popietė organizuota drauge su darželio „Ąžuoliukas“
ikimokyklinukais, ir jų auklėtoja Edita Girijotienė. Vaikai buvo
parengę savo padarytų knygelių parodą. Jaunieji lankytojai patys
pasakojo apie knygutės atsiradimo kelią,

pasižadėjo ne tik tapti

gerais bibliotekos draugais, bet ir biblioteką pakviesti savo draugą,
tėvelius, senelius.
Daug dėmesio ir renginių sulaukė ir kaimo filialų vaikai. Jie kasdien galėdavo užsukti į
bibliotekas, praleisti ten savo laisvalaikį,
Per 2007 metus rajono vaikams buvo surengti 246 renginiai.
 Viešosios bibliotekos vaikų skyriuje vyko 37 renginiai:
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o

11 žodinių renginių;

o 26 vaizdiniai renginiai
o Renginiuose dalyvavo 434 lankytojai.
 Priekulės miesto filiale vyko 25 renginiai:
o 18 vaizdinių renginių;
o 7 žodiniai renginiai
 Kaimo filialuose suorganizuota 200 renginių:
o 87 vaizdiniai renginiai;
o 113 žodinių renginių;
Dauparų filiale visus metus kryptingai ir nuosekliai buvo
įgyvendinamas projektas vaikams „Astridos Lindgren „džiugenos“
bibliotekoje“, skirtas švedų rašytojos Astridos Lindgren 100-osioms
gimimo metinėms paminėti. Projektas pradėtas nuo susipažinimo su
rašytojos kūryba – individualaus ir garsinio skaitymo. Vaikai
pamėgo naujai įsigytas A. Lindgren knygas. Buvo paskelbtas
„Pepiškiausios kojinės“ konkursas. Bibliotekininkės pagalba buvo
inscenizuotos

ištraukos iš knygų „Mažylis ir Karlsonas, kuris

gyveno ant stogo“, „Pepė Ilgakojinė“, „Mūsų visų Madikė“. Vaikai
darėme popierines lėles, sceną teatrui. Projektas užbaigtas popiete „Astridos Lindgren personažai atgyja
lapkritį“, kurios metu vaikai sutiko personažus Pepę , Mažylį, Karlsoną, namų tvarkytoją Freken Bok,
sužinojo apie rašytojos gyvenimą, žiūrėjo spketaklį.
Tilvikuose buvo vykdomas projektas „Duona ne per vėją ateina“, kurio tikslas buvo surinkti
ir užfiksuoti duonos kelia nuo grūdo iki mūsų stalo. Duonos kepėja Aniceta Eitutienė parodė ir
papasakojo kaip kepama naminė duona. Projekto metu jautėsi didelis vaikų susidomėjimas senoviniais
daiktais ir tradicijomis. Projekte dalyvavo 15 vaikų nuo 7 iki 15 metų. Projektas vykdytas kartu su
Tilvikų kultūros namų direktore R. Bieliauskiene.
Kasmet balandžio mėn. Lapių filialo bibliotekoje vyksta tradicinė popietė „Knyga-bičiulė
mano“, skirta tarptautinei vaikiškos knygos dienai. Popietės dalyviai atliko keletą nuotaikingų užduočių,
sprendė įdomų kryžiažodį, skaitė linksmas istorijas iš knygų herojų gyvenimo. Pristatyti konkurso
„Įdomiausias knygos skirtukas“ dalyviai ir jų darbeliai. Vaikai padarė daug įdomių ir spalvingų skirtukų
knygai. Prizais apdovanoti geriausi bibliotekos skaitytojai ir konkurso dalyviai.
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Girininkų filialo bibliotekininkė Janina Montrimaitė
pastatė du lėlių teatro spektaklius. Vienas iš jų, tai teatro artistų
sukurta ir suvaidinta pasaka „Velykų džiaugsmai“. Šį spektaklį
matė ne tik Girininkų, bet ir Endriejavo, Žadeikių ir Agluonėnų
bibliotekų mažieji skaitytojai. Kitas lėlių teatro spektaklis,
pastatytas pagal lietuvių liaudies pasaką „Pagrandukas“. Šis
spektaklis buvo parodytas Brožių pagrindinėje mokykloje
Mokytojo dienos proga. Jį žiūrėjo mokyklos mokiniai ir mokytojai. Taip pat buvo pristatytas
Girininkuose vaikams Rudenėlio šventėje, Žadeikių filiale.
Iš viso vaikams skirtuose renginiuose dalyvavo 4682 lankytojai, iš jų J. Lankučio bibliotekos
vaikų skyriuje organizuojamuose renginiuose dalyvavo 434 lankytojai.

Mokamos paslaugos
Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2006m. balandžio 27d. priimtas sprendimas „Dėl
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų
patvirtinimo“. Nr. T11-108. 2007 metais mokamų paslaugų nomenklatūra ir įkainiai nekito. Vartotojams
buvo teikiamos šios paslaugos: internetas, kopijavimas, nuskaitymas, informacijos įrašymas į diskelius ir
kompaktinius diskus, spausdinimas, konsultacijos, pagalba ieškantiems informacijos internete. Per
metus vartotojams padaryta 21197 leidinių fragmentų kopijų. Už mokamas paslaugas savivaldybės
viešojoje bibliotekoje surinkta 8,5 tūkst. litų. Priekulės miesto filiale padaryta 150 leidinių fragmentų
kopijų, surinkta 700 Lt.
2007m. lapkričio 29d buvo patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos spendimas Nr.
T11-342 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų
kainų nustatymo“. Naujos Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos teikiamų
paslaugų kainos įsigalioja nuo 2008 sausio 1d. (Priedas Nr.3)

Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
Skirtingose organizacijose ryšiai su visuomene įgyja skirtingas formas ir yra įvairiai vadinami:
atstovavimu spaudai, marketingu, visuomenės informavimu, viešumu, reklama. Klaipėdos rajono J.
Lankučio viešosios bibliotekos ryšiai su visuomene yra sugebėjimas gauti būtiną bibliotekai paramą tų
žmonių, kurie jai yra svarbiausi: lankytojų, darbuotojų, finansuojančių institucijų. Kalbant apie ryšius su
visuomene, plačiau reikėtų aptarti žiniasklaidos informacinę funkciją, nes ji daro didžiausią įtaką
formuojant bibliotekos įvaizdį. 2007 metais apie Klaipėdos rajono J. Lankučio viešosios bibliotekos
darbuotojus, bibliotekos veiklą, profilį, organizuojamus renginius buvo publikuoti 50 straipsniai. Iš jų
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respublikinėje spaudoje – 11, vietinėje spaudoje – 39. Daugiausia straipsnių išspausdinta Klaipėdos
rajono laikraštyje „Banga“, „Vakarų ekspresas“ (Priedai Nr.4).
Institucijos įvaizdis formuojasi nepriklausomai nuo to, ar specialiai to siekiama, dažnai jis
atsiranda savaime. Taigi bibliotekos norėdamos sėkmingai plėtotis ir funkcionuoti visuomenėje privalo
dėti dideles pastangas įvaizdžio kūrimui, nes visuomenei tapus informacine, bibliotekoms būtina
išsiskirti iš daugybės į save panašių, pasiekti, kad apie ją žinotų kuo daugiau, įgyti teigiamą reputaciją
skaitytojų akyse. 2007 metais buvo parengtas lankstinukas apie Europos socialinio fondo finansuojamą
projekto “Klaipėdos rajono seniūnijų dirbančiųjų gyventojų kompiuterinio raštingumo skatinimas“
vykdymą. (Priedas Nr. 4)

INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA
LIBIS PĮ diegimas
Nuo 2004 metų J. Lankučio viešoji biblioteka dalyvauja LIBIS analizinės bibliografijos kūrime,
nuolat siunčia vietinės spaudos analizinius įrašus į Nacionalinę bibliografijos duomenų bazę. Aprašomas
vietinis rajoninis laikraštis „Banga”. 2007 metais bibliotekos elektroniniame kataloge padaryti 547
analiziniai bibliografiniai įrašai. Į bibliotekos elektroninį katalogą jungiami straipsniai iš respublikinės
spaudos, kurių turinys susijęs su Klaipėdos rajono kraštu. Iš viso 2007 metais įjungti 1185 analiziniai
aprašai. Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge per metus buvo 14666 ir iš viso
automatizuotai parengtas įrašų skaičius - 60288. 2006 metų pabaigoje viešojoje bibliotekoje įdiegta
skaitytojų aptarnavimo posistemė (SAP), kuri turėjo pradėti funkcionuoti, bet kadangi bibliotekoje vyko
remonto darbai, jos funkcionavimas pradėtas tik 2008 metais.

Internetas
Interneto prieigą turi Jono Lankučio viešoji biblioteka, vaikų literatūros skyrius, Priekulės
miesto filialas. Interneto vartotojų 2007 metais sutelkta – 318. Jono Lankučio viešosios bibliotekos
interneto skaitykloje sutelkta 115 vartotojai, vaikų literatūros skyriuje – 94, Priekulės miesto filiale –
129 vartotojai. 2007 metais darbo vietų su interneto prieiga – 10 ( 2006m. – 12), sumažėjo darbo vietų
su interneto prieiga, nes vyko remontas centrinėje bibliotekoje ir dalis darbo vietų dar neatstatyta.
Dalyvauta projekte „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“, iš kurio mūsų rajono kaimo
bibliotekų filialuose bus įsteigta 13 interneto taškų. Iki šiol mūsų rajono kaimiškose vietovėse neveikė
nei vienas viešojo interneto centras. Taip pat Priekulės miesto filiale ir viešosios bibliotekos vaikų
literatūros skyriuje bus atnaujinti ir padidinti viešieji interneto prieigos taškai.
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Informacinis fondas
Informacinių leidinių fonde kaupiama universalios ir įvairių mokslo sričių literatūra:
enciklopedijos, specialūs žinynai, žodynai, oficialieji dokumentai, teisės aktai ir kt.
2007 informacinis fondas pasipildė 313 fiz. vnt.
Nors fondas yra nuolat pildomas naujais informaciniais leidiniais, tačiau jų nepakanka.
Jaučiamas didėjantis gyventojų poreikis informaciniams leidiniams. Lėšų stygius neleidžia sukurti
tinkamos informacinės bazės, kuri užtikrintų informacinių poreikių veiklą. Ypač trūksta visuomenės,
psichologijos, užsienio šalių, istorijos mokslų, informacinės literatūros. Siekdami patenkinti rajono
skaitytojų poreikius informacijos ieškome elektroniniuose ištekliuose.
Priekulės miesto filiale ir kaimo filialuose skurdus ir neaktualus informacinis fondas. Kaimo
filialams ruošiami informaciniai aprašymai pačių darbuotojų pateiktomis temomis.

Katalogų ir kartotekų sistema
2007 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos katalogai ir kartotekos išliko tradiciškai tie
patys: sisteminis ir abėcėlinis. Per 2007 metus elektroniniame kataloge padaryti – 60288 įrašai.
Komplektavimo skyriuje yra antraščių kartoteka ir centrinis abėcėlinis katalogas, atspindintis centrinės
bibliotekos ir jos filialų fondus.

Bibliografinis, informacinis vartotojų aptarnavimas
Bibliografinio – informacinio fondo vartotojais išlieka tas pats kontingentas: moksleiviai,
studentai, dirbantys ir kiti rajono bendruomenės nariai. 2007 metais centrinėje bibliotekoje bibliografinė
– informacinė veikla buvo orientuota į šiuos darbus:


Formuota informacinė bazė;



Komplektuotas informacinis fondas;



Pildytas VB elektroninis katalogas skaitykloje esančio fondo įrašais;



Redaguoti katalogai ir kartotekos;



Buvo atliekamas bibliografinis-informacinis skaitytojų aptarnavimas;



Atsakytos 1241 skaitytojų užklausos;



Interneto vartotojams konsultuota kaip tinkamai pasirinkti tinkamą dalykinę ir profesinę

informaciją;


Padėta skaitytojams naudotis bibliotekoje esančiais informacijos šaltiniais;
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Teikta atrankinė informacija kultūros darbuotojams, medikams bei plačiajai visuomenei;



Miesto bendruomenė ir kaimo filialų darbuotojai informuoti apie naujas knygas;



Teiktos bibliografinės konsultacijos vartotojams, 2007 metais suteiktos 23 konsultacijos;



Paruoštas „Atmintinų dienų, sukakčių ir jubiliejų 2008 m. kalendorius“;



Nacionalinės bibliotekų savaitės metu surengtas susitikimas su Respublikinio Knygų

Centro direktoriaus pavaduotoja I. Onišlevičiene, rašytoja V. Jasiukaityte. UAB „Jotema“ redaktorė A.
Kristinavičienė pristatė naujai išleistas knygas;


Paruošta 10 spaudinių parodų.
Rajono bibliotekų informacinės paslaugos buvo reklamuojamos ir moksleivių ekskursijų į

bibliotekas metu. 2007 metais labai pasiteisino kaimo filialų darbuotojų organizuotos ekskursijos savo
skaitytojams į J. Lankučio viešąją biblioteką, bei vaikų literatūros skyrių. Kas metai kaimo filialai
organizuoja informacinių užklausėlių popietes savo mažiesiems skaitytojams, daugėja kaimo filialuose
ir suaugusių skaitytojų poreikis informaciniam fondui.
Atsakyta užklausų rajono bibliotekose iš viso: 4835, VB-1668, Priekulės miesto filiale –183, kaimo
filialuose – 2984.

Kraštotyros veikla
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos kraštotyros darbo veiklos
kryptys 2007 metais buvo: kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida, savojo krašto pažinimo, jo
tradicijų propagavimas, kraštiečių jubiliejų paminėjimas, kraštotyros fondo ir kraštotyros kartotekų
pildymas ir kt.
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose toliau buvo komplektuojamos kraštiečių, vietinių poetų,
rašytojų knygos, knygos su autografais, viskas, kas susiję su rajonu, įžymiomis rajono vietomis. Buvo
kaupiami ir smulkieji spaudiniai (lankstinukai, bukletai), reprodukuoti dokumentai (kopijos,
fotografijos).
Viešojoje bibliotekoje 2007 m. gauta 27 egz. kraštotyrinių leidinių. Dabar kraštotyros fondą
sudaro virš 300 egz. knygų ir kitų dokumentų. Čia galima rasti medžiagos apie Gargždus, Klaipėdos
rajoną, istoriją, įžymius kraštiečius, jų darbus. Fondas pasipildė vertingomis knygomis. Galima paminėti
knygą apie akademiką Joną Lankutį, kilusį iš Gargždų „Jonas Lankutis literatūros kasdienybėje“.
Vietinių kūrėjų išleistos knygos: Antano Žemgulio „Gamtoje – nevienišas“, „Endriejavo mokykla laiko
vingiuose“, Dianos Jusčienės „Sielos stygomis groja...“, Rimanto Balsio „Lietuvių ir prūsų dievai,
deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro“.
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Visi viešosios bibliotekos filialai pildė ir tvarkė kraštotyros kartotekas. Filialų kraštotyros
fondai yra negausūs. Jų fondą daugiausia papildo nepublikuoti dokumentai, parašyti kraštotyros darbai,
iškarpų aplankai.
Praėjusiais metais VB ir filialai buvo parašę nemažai projektų ir gavę iš savivaldybės
finansavimą, parengė nemažai renginių kraštotyros tema.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka įgyvendindama projektą „Aš
patikėjau popieriui kaip draugui“ garsino Mažosios Lietuvos metraštininkę, rašytoją Ievą Simonaitytę,
bei literatūros kritiko, Gargždų miesto garbės piliečio akademiko Jono Lankučio vardus. Rajono
bendruomenei pristatė jų kūrybinį palikimą, iškiliai paminėjo šių kultūros paveldo puoselėtojų gimimo
metines.
Projektą „Aš patikėjau popieriui kaip draugui“ pradėjo literatūrine muzikine kompozicija, skirta
rašytojos Ievos Simonaitytės 110-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginys vyko Priekulėje, sausio
23 d. Gausiai į naująją Priekulės muzikos mokyklos salę susirinko Priekulės krašto rašytojos gerbėjai.
Paminėjime dalyvavo Seimo narys Artūras Paulauskas, rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta
Cirtautaitė, Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Albinas Klizas. Pristačiusi
svečius, vakarui vadovavusi aktorė Virginija Kochanskytė pakvietė su priekuliškiais pabendrauti Seimo
narį A. Paulauską. Jis papasakojo apie pažintį su rašytojos kūryba ir amžininkų prisiminimais apie ją.
Meniškai atliekamomis ištraukomis iš rašytojos kūrybos aktorė V. Kochanskytė tarsi prišaukė iš
nebūties didybę, tvirtą ir išdidžią tikrą šio krašto karalienę. Priekulės vaikų muzikos mokyklos
moksleivių muzikavimas darniai įsiliejo į aktorės literatūrinę kompoziciją.
Gegužės 15 dieną vyko renginys, skirtas kraštiečiui akademikui Jonui Lankučiui. Literatūros
tyrinėtojų, artimųjų, gargždiškių atmintyje literatūrologas Jonas Lankutis liko ryški individualybė,
talentingas kritikas, aukštos moralės žmogus. Kiekvienais metais organizuojami literatūriniai skaitymai,
skirti akademiko atminimui pagerbti. Šį kartą vyko susitikimas su rašytoja Birute Jonuškaite, aktore
Gražina Urbonaite. Rašytojos kūrybą pristatė leidyklos „Versus aureus“ redaktorė, akademiko J.
Lankučio dukra Margarita Lankutytė - Dautartienė.
Akademiko dukra Margarita Dautartienė džiaugėsi nuoširdžiu minėjimu tėvelio tėviškėje
Gargžduose. Tuo tarpu gargždiškiai didžiuojasi iškilia kraštiečio asmenybe, neabejotiną išliekamąją
vertę turinčia jo kūrybine kritika.
Trečiasis projekto renginys buvo skirtas klaipėdiškių rašytojų Juozo Šikšnelio ir Rimanto
Černiausko kūrybos pristatymui. Birželio 20 d. į susitikimą su rašytojais susirinko viešosios bibliotekos
kaimų filialo bibliotekininkai, bibliotekos skaitytojai. R. Černiauskas ir J. Šikšnelis pasakojo apie tai,
kas juos paskatino kurti, pristatė naujausius savo kūrinius. Autoriai bibliotekai padovanojo knygų.
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Rugpjūčio mėnesį, per miesto gimtadienį vyko jau tradiciniu tapęs kraštiečių susitikimas
„Kraštiečiai grįžta į gimtinę“. Šios bibliotekos puoselėjamos tradicijos tikslas – sukviesti į gimtąjį miestą
čia gimusius, augusius ar gyvenusius kraštiečius, kurie savo darbais garsina rajoną šalyje ir užsienyje.
Kraštiečių susitikimo metu buvo teikiamos nominacijos, ragaujami garsieji Gargždų cepelinai.
Viešoji biblioteka dalyvavo ir Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekos projekte
„Klaipėdos regiono bibliotekų etnokultūros lobiai“, kurį rėmė Kultūros ministerija. Šio projekto tikslas –
skleisti bei populiarinti kraštotyrinę informaciją panaudojant neribotas interneto galimybes. Šiame
portale bus publikuojamos žinios apie bibliotekose saugomus publikuotus bei nepublikuotus šaltinius,
kurie taps prieinami visiems, kas neabejingas savo krašto istorijai ir kultūrai. 2007 m. vyko šio projekto
baigiamoji konferencija.
2007 m. filialų darbuotojos be kraštotyros darbų rengė ir kraštotyros pobūdžio renginius,
parodas, susitikimus su kraštiečiais.
Kalotės bibliotekininkė kartu su Slengų biblioteka įkūrė Sendvario krašto muziejų, į kurį
perdavė bibliotekos surinktus eksponatus. Bibliotekos kraštotyrinė veikla yra nukreipiama į šio
muziejaus medžiagos tvarkymą, sisteminimą. Per muziejų vykdoma krašto šviečiamoji programa.
Veiviržėnų bibliotekininkė kartu su kitomis Veiviržėnų seniūnijoje esančiomis bibliotekomis
buvo paruošusi projektą „Istorijos vingiais po Veiviržėnų seniūniją“.
Endriejavo bibliotekininkė surinko ir išleido vietos kūrėjų kūrybą „Ne vien tik sau“. Tai
endriejaviškių A. Paulauskienės, R. Puidokienės, V. Šernienės, B. Ežerskienės kūryba.
Kitos kaimų filialo bibliotekos tęsė pradėtus kraštotyros darbus: rinko medžiagą kaimų
istorijoms, apie jaunuosius ūkininkus, rašė bendruomenės metraščius, tvarkė kraštotyros kartotekas.
Viešosios bibliotekos ir kaimų filialų darbuotojos aktyviai dalyvavo Lietuvos kultūros
darbuotojų centro organizuojamuose seminaruose kraštotyros tema.
Biblioteka gali sėkmingai plėtoti kraštotyrinį fondą tik tuo atveju, jei gerai sukomplektuos savo
fonde kraštotyrinę literatūrą, aišku tai padaroma ne iš karto, o kruopščiai dirbant eilę metų, taigi šiam
kruopščiam ir ne visada lengvam darbui biblioteka skiria didelį dėmesį.

METODINĖ VEIKLA
2007 metų kovo 1 d. buvo įsteigtas Metodinis skyrius, kurio sudėtyje 3 darbuotojai: skyriaus
vedėja Laima Damulienė, vyr. bibliotekininkė metodininkė Aurelija Eitkevičiūtė, vyr. bibliotekininkė
dailininkė Zita Kontrimienė. Metodinio darbo esmę sudaro bibliotekoms teikiama profesinė pagalba,
padedant diegti efektyvesnius darbo metodus, rūpinamasi bibliotekininkų dalykinio lygio ir
meistriškumo kėlimu. Vadovaujamasi visuomenės raidos, kultūros, mokslo plėtotės, bibliotekininkystės
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teorijos ir praktikos pokyčiais šalyje bei kitais pasiekimais. Vienas iš pagrindinių uždavinių - rūpintis
kaimo bibliotekų veiklos organizavimu ir tobulinimu, seminarų, metodinių pasitarimų ir kvalifikacijos
kėlimo organizavimu.
2007 metais įvyko 8 metodiniai pasitarimai ir 1 metodinė išvyka į Šilutės VB ir jos rajono
filialus. Per metus aplankyti visi filialai. Skyriaus vedėja L. Damulienė pasinaudojusi LNB
bibliotekininkystės centro metodine medžiaga „Šiandien aktualu“ parengė pranešimus: „Prieiga prie
elektroninių informacijos išteklių“, „Bibliografinė paieška“, „ Užklausų rūšys“, vyr. bibliotekininkė
Aurelija Eitkevičiūtė - „Bibliotekos įvaizdis“. Metodinių pasitarimų metu pateikta bibliotekų veiklos
planavimo ir bibliotekinės veiklos analizė, akcentuoti vartotojų telkimo ypatumai, analizuoti dokumentų
išduoties rodikliai. Konsultuoti

kaimo filialų darbuotojai, teikiantys projektus Klaipėdos rajono

savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo
darbus 2008 metams. 2007 metais atlikta ir pateikta statistinė ir tekstinė ataskaita, parengta 2008 metų
rajono bibliotekų veiklos programa.
2007 metais baigtas vykdyti projektas „Klaipėdos rajono seniūnijų dirbančiųjų gyventojų
kompiuterinio raštingumo skatinimas“. Projekto metu 260 rajono gyventojų ir kaimo filialų ir VB
bibliotekos darbuotojų įgijo kompiuterinio raštingumo pagrindus.
2007 metų pagrindinės metodinio skyriaus darbo kryptys buvo:


Bibliotekos darbuotojų seminarų, metodinių pasitarimų organizavimas.



Informacinės medžiagos kaupimas apie Klaipėdos rajono bibliotekų veiklą.



Pasiūlymų teikimas darbuotojams bibliotekinėje veikloje.



Įvairių renginių, parodų iniciavimas.



Filialų darbuotojų konsultavimas projektų programų ruošime.



Metinės rajono bibliotekų veiklos žodinės ir statistinės ataskaitos rengimas.



Metinės veiklos programos rengimas.



Aktualijų rengimas iš bibliotekinės veiklos.

Mokslinio tyrimo darbas
Mokslinio tyrimo darbai Klaipėdos rajono bibliotekose nebuvo atliekami.
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Dalyvavimas programose, projektų rengimas
Kadangi rajono bibliotekininkės yra labai aktyvios ir kūrybingos, 2007 metais jos vykdė
šiuos projektus:
Paramos fondo Europos Socialinio Fondo agentūros finansuotą projektą “Klaipėdos rajono
seniūnijų dirbančiųjų gyventojų kompiuterinio raštingumo skatinimas”(2006-2007metai);
Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros skyriaus finansuotose etninės kultūros plėtros
programose:
„Senolių buitis“ – Slengų filialo bibliotekininkė E. Alminienė.
Klaipėdos apskrities viršininko administracija finansavo leidybinį projektą „Žodi, nekrisk
ant akmens“.
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą “Dėl Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos informacinio gyventojų skatinimo projektų
rėmimo darbų 2007 m. programos” Už gautus 35 000 litų įvykdyti projektai:
Projekto pavadinimas
„Ne vien tik sau“

Vykdytojas
Endriejavo bibliotekininkė Z. Mačiulienė

„Netradicinės knygos leidyba bibliotekoje“
(tęstinis)
„Ateik ir pasikviesk draugus“

Lapių bibliotekininkė O. Žitkienė

„Rajono literatų tradicijos – impulsas jaunųjų
kūrybos skatinimui“ (tęstinis)
„Žodi, nekrisk ant akmens“
„Meno mylėtojų kūrybos pleneras“
„Kaimo šviesuoliai“
(tęstinis)
„Iš senolių indaujos“

Kalotės, Slengių bibliotekininkės A. Misiūnienė, E.
Alminienė
VB darbuotojai

VB darbuotojai
(tęstinis)

Judrėnų bibliotekininkė J. Jokšienė
Venckų bibliotekininkė I. Norvilienė
Dovilų bibliotekininkė R. Jonauskienė

„Duona ne per vėją ateina“

Tilvikų bibliotekininkė D. Jurevičienė

„Istorijos vingiais po Veiviržėnų seniūniją“

Veiviržėnų sen. bibliotekininkės
(Veiviržėnų, Daukšaičių, Pėžaičių, Šalpėnų)V.
Macikienė, Z. Žąsytinė, J. Pertauskienė, J.
Tamkienė
VB darbuotojai

„Aš patikėjau popieriui kaip draugui“
„Biblioteka – švietėjiškos veiklos židinys“

Kretingalės sen. bibliotekininkės (Girkalių,
Kretingalės, Plikių) V. Dorelienė, B. Grybauskienė,
M. Markuvienė
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„Vakaras su knyga rankoje“
„Su knyga į magijos pasaulį“

VB darbuotojai
Vaikų lit. skyrius

„Astridos Lindgren „džiugenos“ bibliotekoje“

Dauparų bibliotekininkė I. Vaitkutė

„Biblioteka šių dienų visuomenėje“

VB darbuotojai

PERSONALAS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir filialuose dirba 55
darbuotojai, iš viso 51,5 etato. Iš jų rajone profesionalių bibliotekininkų etatų yra 43,5 ir dirba 47
bibliotekininkai, savivaldybės viešojoje/centrinėje bibliotekoje profesionalių bibliotekininkų etatų –19,
darbuotojų – 21, Priekulės miesto filiale profesionalių bibliotekininkų etatų – 2, darbuotojų – 2, kaimo
filialuose profesionalių bibliotekininkų etatų – 22,5, darbuotojų - 24. Profesionalių bibliotekininkų,
dirbančių nepilną dieną 15 bibliotekininkai. Kadangi šiandieninė biblioteka atlieka svarbų vaidmenį
kaupdama, organizuodama ir naudodama informaciją, teikdama prieigą prie įvairios informacijos
šaltinių, bei spartus informacijos gausėjimas, nuolatinis naujų technologijų diegimas suteikia būtinumą
įsteigti naujus etatus, todėl lyginant su 2006m. profesionalių bibliotekininkų skaičius padidėjo 2 etatais.

Kvalifikacijos kėlimas
2007 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai kėlė kvalifikaciją
Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre bei kituose seminaruose:
Vardas, pavardė
Laima Damulienė

Pareigos
Metodinio skyriaus
vedėja

Laima Damulienė

Metodinio skyriaus
vedėja

Daiva Ringienė

Vaikų literatūros
skyriaus vedėja
Vyresnioji
bibliotekininkė
Vyresnioji
bibliotekininkė
Vyresnioji
bibliotekininkė
Metodinio skyriaus
vedėja

Regina Jonauskienė
Janina Petrauskienė
Danguolė Jurevičienė
Laima Damulienė

Seminaro pavadinimas
Tarpinės/galutinės
projekto įgyvendinimo
ataskaitos pildymas
„Bibliotekų pažangai“
mokomasis
/pristatomasis seminaras
Bendravimo su
vartotojais įgūdžiai
Bendravimo su
vartotojais įgūdžiai
Skaitymo skatinimas
kaimo bibliotekoje
Skaitymo skatinimas
kaimo bibliotekoje
Bibliotekų statistika ir
veiklos analizė

Mėnuo
sausis

sausis

vasaris
vasaris
vasaris
vasaris
kovas
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Diana Ciparienė

Direktoriaus
pavaduotoja

Stasys Sodeikis

Vyriausias
bibliotekinių procesų
automatizavimo
inžinierius
Direktoriaus
pavaduotoja
Vyresnioji bibliografė

Diana Ciparienė
Marytė Jacikienė
Vida Arošienė
Aldona Andriūnienė

Komplektavimo
skyriaus vedėja
Vyresnioji
bibliotekininkė

Diana Ciparienė

Direktoriaus
pavaduotoja

Regina Žilienė

Vyresnioji
bibliotekininkė
Vyresnioji
bibliotekininkė
Vyresnioji
bibliotekininkė

Virginija Macikienė
Aldona Andriūnienė

Jovita Dromantienė

Vyriausioji buhalterė

Juozas Gutauskas

Direktorius

Diana Ciparienė

Direktoriaus
pavaduotoja
Vaikų literatūros
skyriaus vedėja
Vyresnioji
bibliotekininkė
Vyresnioji
bibliotekininkė
Vyresnioji
bibliotekininkė
Vyresnioji
bibliotekininkė
Vyresnioji
bibliotekininkė
Vyresnioji

Daiva Ringienė
Aurelija Eitkevičiūtė
Aldona Misiūnienė
Irena Norvilienė
Ona Žitkienė
Janina Montrimienė
Vida Padleckienė

Vaikų skaitymo
procesas ir skaitytojo
psichologinis pažinimas
LIBIS priežiūra
bibliotekoje

kovas

Viešųjų pirkimų
specifika bibliotekoje
LIBIS analizinės
bibliografijos
posistemio kūrimas
Bibliotekų fondai

balandis

Seralinių leidinių ir
tęsiamųjų išteklių
tvarkymas LIBIS
programine įranga
Bibliotekų veiklos
kokybę lemiantys
veiksniai
Vartotojų aptarnavimas
bibliotekoje
Vartotojų aptarnavimas
bibliotekoje
Dokumentų
dalykinimas ir
sisteminimas LIBIS
programine įranga
Viešojo sektoriaus
apskaitos reforma,
naujausi reglamentai,
finansų kontrolė
Skandinavijos šalių
patirtis
Skaitymo skatinimas bei
projektų rengimas
Skaitymo skatinimas bei
projektų rengimas
Skaitymo skatinimas bei
projektų rengimas
Skaitymo skatinimas bei
projektų rengimas
Skaitymo skatinimas bei
projektų rengimas
Skaitymo skatinimas bei
projektų rengimas
Skaitymo skatinimas bei
projektų rengimas
Skaitymo skatinimas bei

gegužė

kovas

balandis
gegužė

birželis
birželis
birželis
rugsėjis

rugsėjis

spalis
spalis
spalis
spalis
spalis
spalis
spalis
spalis
spalis
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Virginija Macikienė
Diana Karalienė
Vilma Klipštienė
Emilija Alminienė
Regina Jonauskienė
Diana Ciparienė
Laima Damulienė
Nijolė Prišgintienė

bibliotekininkė
Vyresnioji
bibliotekininkė
Vyresnioji
bibliotekininkė
Vyresnioji
bibliotekininkė
Vyresnioji
bibliotekininkė
Vyresnioji
bibliotekininkė
Direktoriaus
pavaduotoja
Metodinio skyriaus
vedėja
Aptarnavimo skyriaus
vedėja

Marytė Jacikienė

Vyresnioji bibliografė

Regina Jankauskaitė

Vyresnioji
bibliotekininkė
Direktoriaus
pavaduotoja

Diana Ciparienė
Marytė Ilginienė

Vyresnioji bibliografė

Vaidilutė Rogienė

Vyresnioji
bibliotekininkė

Nijolė Rimavičienė

Vyresnioji
bibliotekininkė

projektų rengimas
Skaitymo skatinimas bei
projektų rengimas
Skaitymo skatinimas bei
projektų rengimas
Skaitymo skatinimas bei
projektų rengimas
Skaitymo skatinimas bei
projektų rengimas
Skaitymo skatinimas bei
projektų rengimas
Bibliotekos darbo
apskaita
Bibliotekos darbo
apskaita
Klaipėdos rajono
bibliotekų etnokultūros
lobiai
Klaipėdos rajono
bibliotekų etnokultūros
lobiai
Bendravimo su
vartotojais įgūdžiai
Informacijos įgūdžių
ugdymas viešosiose
bibliotekose
Informacijos įgūdžių
ugdymas viešosiose
bibliotekose
Informacijos įgūdžių
ugdymas viešosiose
bibliotekose
Informacijos įgūdžių
ugdymas viešosiose
bibliotekose

spalis
spalis
spalis
spalis
spalis
spalis
spalis
spalis

spalis

lapkritis
lapkritis

lapkritis

lapkritis

lapkritis

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas

Viso rajone
Savivaldybės VB
Priekulės miest. fil.
Kaimo filialuose

Aukštasis
išsilavinimas
14
10
2
2

Aukštesnysis
išsilavinimas
30
9
21

Kitas išsilavinimas
3
2
1

Bibliotekininkų išsilavinimas šiemet pakito, nes Priekulės filialo bibliotekininkė baigė Klaipėdos
Universitetą ir įgijo aukštąjį bibliotekinį išsilavinimą. Šiuo metu universitete mokosi Žadeikių filialo
bibliotekininkė V. Paleckienė ir VB vyr. bibliotekininkės Aurelija Eitkevičiūtė, Rita Jokubaitytė.
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Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2005m. 2006m.
Rajone
251
203
Savivaldybės VB
174
114
Priekulės m. filiale
338
312
Kaimo filialuose
301
288

2007m.
218
137
334
278

Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2005m. 2006m.
Rajone
3238
2638
Savivaldybės VB
2177
1379
Priekulės m. filiale
4205
3569
Kaimo filialuose
3953
3924

2007m.
2716
1643
3583
3582

Vieno bibliotekininko dokumentų išduotis:
2005m. 2006m.
Rajone
7272
6018
Savivaldybės VB
5013
3330
Priekulės m. filiale
10225
8361
Kaimo filialuose
8720
8734

2007m.
6440
3981
8750
8399

MATERIALINĖ BAZĖ

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. Nr. T11-251
sprendimą „Dėl 2006 - 2008 metų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos ir jos filialų modernizavimo programos patvirtinimo“ 2007 m.:


Baigtas renovuoti Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos
pastatas;



Iš savivaldybės biudžeto skirtų 120 tūkst. Lt:
o Į naujas suremontuotas patalpas perkeltas Girkalių filialas, Kretingalės filialas;
o Pakeistos durys: Dauparų, Kvietinių, Kalotės, Lapių, Veivižėnų, Vėžaičių, Tilvikų
ir Žadeikių filialuose;
o Įrengta signalizacija: Dauparų, Daukšaičių, Drevernos, Girininkų, Kalotės,
Kvietinių, Lapių, Plikių, Tilvikų, Veiviržėnų, Vėžaičių ir Žadeikių filialuose;
o Pakeista elektros instaliacija: Dauparų, Daukšaičių, Drevernos, Kalotės, Kvietinių,
Lapių, Plikių, Tilvikų, Vėžaičių, Veiviržėnų, Žadeikių filialuose;
o Pakeisti langai: Drevernos, Daukšaičių, Lapių, Vėžaičių filialuose;



Suremontuotos Jakų filialo patalpos. (už 40 tūkst. Lt. rėmėjų lėšų).
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Techninis aprūpinimas
Įsigyta kompiuterinės įrangos ir baldų už 20 tūkst. lt, nupirktas kopijavimo aparatas už 10
tūkst. lt.

Rajone
Savivaldybės
VB
Priekulės
miesto fil.
Kaimo
filialuose

Kompiuterių sk.
52
29

vartotojams
27
8

Darbuotojams Kopijavimo aparatai
25
5
21
3

3

2

1

1

20

17

3

1

Per 2007 metus didžioji dalis rajono kaimo bibliotekų aprūpinta kompiuterine įranga.

Patalpų plotas
Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas lyginant su parėjusiais metais sumažėjo 3017 kv.
m.( 2006 - 3075 kv.m), nes Girkalių ir Kretingalės filialams persikėlus į naujas patalpas plotas
sumažėjo, tačiau pagerėjo materialinė bazė. Naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 2357
kv. m.( 2006 - 2381 kv. m.). Viso fondo lentynų metrų skaičius – 6994 (2006m.-6988), lentynų
metrų skaičius kito, nes Dauparų, Jakų, Žadeikių filialuose „kastromo“ lentynos pakeistos naujomis.
Atviro fondo lentynų metrų skaičius – 6407 (2006m.-6408).

FINANSAVIMAS

Einamosios (paprastosios) išlaidos (tūkst. Lt)
Darbo užmokesčiui – 817,3
Komplektavimui (Dokumentams įsigyti) – 135,8
Knygoms – 100
Periodikai – 35,8
Kitiems dokumentams Kitos išlaidos 874,2
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Kapitalinės išlaidos
Išlaidos statybiniams sklypams įsigyti, naujiems pastatams ir priestatams – 0
Kompiuterinėms sistemoms – įrangai ir programoms – 45,7

Pajamos ir finansavimas (tūkst. Lt ):
Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos – 1784,4
Lėšos iš kitų viešų šaltinių –
Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą) – 4
Specialūs grantai (lėšos gautos pilnam ar daliniam svarbių projektų finansavimui) – 76,1
Gautos pajamos (lėšos gautos bibliotekinių operacijų metu) – 8,5

Lėšos dokumentų įsigijimui (tūkst. lt)
Savivaldybės lėšos – 35,8
Kultūros ministerijos – 71,6
Parama – 9,9
Kitos (vietoje pamestų, makulatūra ir kt.) – 3,9
2007m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešajai bibliotekai savivaldybės lėšų
periodikos prenumeratai buvo skirta 35 739 Lt – 27 261 Lt. mažiau nei 2006 metais. 2007m.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka papildomam dokumentų įsigijimui
pasinaudojo Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos informacinio
gyventojų skatinimo projektų rėmimo programos lėšomis – 14 497 lt.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje yra 26
įstaigos: viešoji biblioteka, Priekulės miesto ir 24 kaimo filialai.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos įstaigų išlaikymo poreikis pagal kultūros paveldo
puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programos (kodas 7) projektą 2007 m. - 1 312,2 tūkst. litų:
darbo užmokesčiui - 825,5 tūkst. litų; soc. draudimui - 255,7 tūkst. litų; prekių ir paslaugų
naudojimui – 201,0 tūkst. litų; ilgalaikio turto įsigijimui – 30,0 tūkst. litų.
Rajono savivaldybės tarybos 2007 metų vasario 22 dienos sprendimu Nr. T11-52 „Dėl
Klaipėdos rajono savivaldybės 2007 m. biudžeto patvirtinimo“ skirta 1 309,2 tūkst. litų: darbo
užmokesčiui – 825,5 tūkst. litų; soc. draudimui – 255,7 tūkst. litų; prekių ir paslaugų naudojimui 198,0 tūkst. litų; ilgalaikio turto įsigijimui – 30,0 tūkst. litų.
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Rajono savivaldybės tarybos 2007 metų rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T11-174 padidintas
minimalus darbo užmokestis 1,8 tūkst. litų; soc. draudimas - 0,6 tūkst. litų. Sumažintas darbo
užmokestis – 8,2 tūkst. litų, soc. draudimas 2,5 tūkst. litų. Sumažinta prekių ir paslaugų naudojimui
– šildymui 2,0 tūkst. litų, ryšiams 2,0 tūkst. litų, kitų prekių įsigijimui padidinta - 50,0 tūkst. litų. Iš
viso programos sąmata padidinta 37,7 tūkst. lt.
Specialiosios programos už mokamas paslaugas projektas 18,0 tūkst. litų, pagal rajono
savivaldybės tarybos 2007m. vasario 12 dienos sprendimą Nr. T11-52 „Dėl Klaipėdos rajono
savivaldybės 2007m. biudžeto patvirtinimo“, patvirtintas sekančiai: 13,0 tūkst. litų prekių ir
paslaugų naudojimui ir 5,0 tūkst. litų kompiuterinėms antivirusinėms programoms įsigyti. Už
teikiamas paslaugas, pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006m. balandžio 27 d.
sprendimą Nr. T11-108 patvirtintas paslaugų kainas, 2007m. surinkta ir pervesta į biudžeto
programą 8,5 tūkst. litų: prekių ir paslaugų naudojimui - 6,9 tūkst. litų, kompiuterinėms
programoms įsigyti - 1,6 tūkst. litų. Sąmata įvykdyta tik 47,2% dėl vykusio pastato renovacijos
darbų.
Per 2007m. įsigyta ilgalaikio turto už 45,7 tūkst. litų: už 30,0 tūkst. litų

pirkta

kompiuterinės įrangos iš biudžeto, už 14,1 tūkst. litų gauta kompiuterinės įrangos iš Kultūros
Ministerijos 2007m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 530 „Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo“
valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą. Iš specialiosios programos įsigyta kompiuterinė
programinė įranga už 1,6 tūkst. litų.
Nurašytas kopijavimo aparatas (016 s-ta) - 3,8 tūkst. litų ir spausdintuvas (014 s-ta) – 1,6
tūkst. lt, iš viso už - 5,4 tūkst. lt, nes turtas nusidėvėjęs fiziškai, neveikiantis, turtą netikslinga buvo
parduoti viešame prekių pardavimo aukcione, nes laukiamos įplaukos būtų mažesnės už aukciono
organizavimo išlaidas. Nurašyta nematerialiojo turto už 6,7 tūkst. litų.
Įsigyta trumpalaikio materialiojo turto per 2007 metus iš viso už 191,5 tūkst. litų. Iš
biudžeto lėšų įsigyta knygų lentynų, žaliuzių, baldų, kitų prekių už 80,7 tūkst. litų. Knygų iš
specialiosios programos už 1,6 tūkst. litų. Iš viso iš biudžeto už 82,3 tūkst. litų.
Pardavus antrinėms žaliavoms nurašytas knygas už gautas lėšas nupirkta knygų už 0,3 tūkst.
litų. Gauta parama knygomis iš leidyklų „Alma littera“ ir „Tyto alba“ už 0,8 tūkst. litų.
Spausdintuvas už 0,2 tūkst. litų. Iš viso už 1,0 tūkst. Lt.
Nemokamai gauta iš leidyklų, tiekėjų, įstaigų ir knygų autorių knygų už 9,1 tūkst. lt., vietoje
skaitytojų pamestų knygų už 3,9 tūkst. litų. Iš viso už 13,0 tūkst. litų. Iš kitų šaltinių vykdant
projektus gauta knygų už 13,3 tūkst. litų, prekių už 10,0 tūkst. litų, iš kultūros ministerijos knygų už
71,6 tūkst. litų. Nurašyta nusidėvėjusio turto už 13,2 tūkst. litų.
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Per 2007 m. ataskaitinį laikotarpį už paslaugas gautos lėšos 8,5 tūkst. litų pervestos į
savivaldybės biudžeto programą.
Per ataskaitinį 2007 m. laikotarpį iš viso sukaupta lėšų – 564,0 tūkst. litų. Iš LR Finansų
ministerijos knygų įsigijimui gauta 71,6 tūkst. litų.
Iš darbo biržos gauta atlyginimas ir soc. draudimas 6,5 tūkst. litų finansuoti dalį Daukšaičių
filialo bibliotekininkės darbo užmokesčio ir soc. draudimo išlaidų, vykdant įdarbinimo
subsidijuojant organizavimo ir finansavimo sutartį. Gauta 2 % GPM – 5,2 tūkst. litų,
Už parduotą makulatūrą gauta 0,5 tūkst. litų. Už vadovavimą studentų praktikai iš Klaipėdos
universiteto gauta darbo užmokesčio ir soc. draudimo 0,6 tūkst. litų. Iš Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos Bilo ir Merlindos Geitso fondo projekto – 2,6 tūkst. litų. Iš Etno
kultūros projekto 1,0 tūkst. litų. Informacinio gyventojų skatinimo darbų rėmimo programos 35,0
tūkst. litų, kurį sudarė 17 projektų. Juos įgyvendino ne tik viešosios bibliotekos centras, bet ir kaimo
filialai.
Gauta parama Gargždų miesto 754 metų jubiliejiniam renginiui - 2,2 tūkst. litų. Iš Klaipėdos
apskrities viršininko administracijos projekto „Žodi, nekrisk ant akmens“ gauta 2,0 tūkst. litų.
Gauta parama „Bangos“ laikraščio projekto nominacijai 1,0 tūkst. litų.. ES projekto įgyvendinimui
– 424,4 tūkst. litų.
Per 2007 m. ataskaitinį laikotarpį gauta paramos už 4,2 tūkst. litų. Leidykla „Alma litera“
suteikė paramos knygomis – 0,2 tūkst. litų, leidykla „Tyto alba“ knygomis – 0,6 tūkst. litų, UAB
„Minijos nafta“ Pėžaičių filialui nupirko spausdintuvą už 0,2 tūkst. litų. Iš viso už 1,0 tūkst. litų
trumpalaikio materialiojo turto.
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IŠVADOS
Sėkmės:
 Pabaigtas Viešosios bibliotekos pastato remontas, atnaujinta materialinė ir techninė
bazė.


niu požiūriu bibliotekai buvo sėkmingi metai – biblioteka gavo 176,70
tūkst.lt. lėšų daugiau negu 2006 metais.

 Viešojoje bibliotekoje sėkmingai įdiegti visi LIBIS posistemiai, vykdoma LIBIS
plėtra į miesto ir kaimo filialus.
 Skatinant miesto ir kaimo filialų renginių kokybę ir efektyvumą, bibliotekų
partnerystę ir bendradarbiavimą seniūnijose organizuoti originalesnius renginius,
filialų darbuotojus išmokėme planuoti ir organizuoti renginius, dirbti komandose.
 Viešoji biblioteka sėkmingai dalyvauja bibliotekų veiklą skatinančiuose projektuose,
kas metai yra vykdomi skaitymo skatinimo projektai, jiems šiais metais įgyvendinti
skirta 35 tūks. Lt.
 Biblioteka tobulina paslaugų vartotojams kokybę šiuolaikinėmis priemonėmis
reklamuodama bibliotekos paslaugas.
 Biblioteka aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, plečia interneto prieigos
galimybes kaimo filialuose.
 Ilgametė personalo darbo patirtis, didelės lėšos kvalifikacijos kėlimui.
 Europos Socialinio fondo finansuojamo projekto įgyvendinimas.
Trūkumai:
 Mažas finansavimas naujų knygų įsigijimui, fondų pildymui.
 Darbuotojų motyvacijos stoka, jaunų specialistų trūkumas.
 Labai bloga materialinė ir techninė būklė vaikų literatūros skyriuje.
 Specialisto trūkumas ryšių su visuomene veiklai bibliotekoje.
 Lėšų stygius informacini technologijų diegimui.
 Užsienio kalbų žinojimo stoka.

Problemos:
 Vyresnių darbuotojų nesugebėjimas įsisavinti informacinio raštingumo žinias,
priešiškumas naujų informacinių technologijų diegimui.
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 Gyventojų migracija į Europos šalis ( kaimų tuštėjimo metai).
 Šakinės literatūros stoka kaimo bibliotekų filialuose.
 Didelis trūkumas aukštos kvalifikacijos specialistų.
 Didėjant informacinių technologijų naudojimąsi namų ūkiuose, ryškėja vaikų ir
jaunimo pritraukimo į bibliotekas problema.
 Bibliotekos įvaizdžio problema – mažėjantis skaitytojų skaičius.
Galimybės:
 Reprezentuoti biblioteką ir jos paslaugas, kuriant ryšių su visuomene programą, bei
ją įgyvendinant.
 Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, motyvaciją.
 Pritraukti skaitytojus.
 Ieškoti naujų finansavimo šaltinių.
 Užmegzti bendradarbiavimą su įstaigomis, organizacijomis, bendruomenėmis.
 Plėsti bibliotekos paslaugas skaitytojams.
 Dalyvauti įvairių projektų įgyvendinime.

Remiantis direktoriaus ruoštais raštais
ir įsakymais, bei kaimo filialų veiklos
tekstinėmis ataskaitomis darbą paruošė
metodinio skyriaus vedėja
vyresnioji bibliotekininkė metodiniam darbui

Laima Damulienė
Aurelija Eitkevičiūtė

Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2007 metų tekstinė veiklos ataskaita aptarta ir patvirtinta 2008 metų kovo 19
dienos įvykusiame rajono bibliotekininkų metodiniame pasitarime.
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