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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
JONO LANKUČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Vartotojų aptarnavimas. Klaipėdos rajono bibliotekose skaitė 10845 vartotojai, jiems
išduoti 328508 dokumentai, iš viso rajono bibliotekose užregistruoti 175729 lankytojai. Sulaukta
27602 lankytojais, sutelkta 350 vartotojų daugiau ir išduota 15283 fiz. vnt. dokumentų daugiau nei 2009
m. Klaipėdos rajone gyvena 52125 gyventojai, 20,8 % iš jų yra bibliotekos vartotojai. Išaugęs vartotojų,
dokumentų išduotims, apsilankymų skaičius siejamas su naujų paslaugų plėtra bibliotekose. Didelį
lankytojų skaičių lėmė . interneto paslaugų populiarumas bibliotekose, sėkmingai įgyvendinti projektai,
ilgalaikės skaitymo skatinimo programos, organizuoti literatūriniai renginiai ir skelbtos akcijos.
Rajono bibliotekose per 2010 m. sutelkta 44,4 % rajono vaikų. Klaipėdos rajone bibliotekų
paslaugomis naudojosi 3822 vaikai, jiems išduoti 105839 dokumentai, skaitytojai vaikai bibliotekose
lankėsi 65878 kartus.
Renginiai bibliotekose. Renginiai yra vienas iš būdų pritraukti skaitytojus į biblioteką ir ją
populiarinti. 2010-aisiais buvo organizuoti įvairių knygų pristatymai, literatūriniai-muzikiniai vakarai,
fotografijų, tapybos bei leidinių parodos, įvairios akcijos. 2010 metais paminėta Lietuvos nacionalinė
bibliotekų savaitė ir Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, vyko šioms progoms skirti renginiai, konferencijos,
susitikimai. Organizuoti renginiai skirti žymių rašytojų jubiliejams paminėti: J. Lankučiui – 85, J.
Marcinkevičiui – 80, P. Širviui – 90, A. Pociui – 80, V. Daujotytei – 65, Pirmosios lietuviškos knygos
autoriui M. Mažvydui – 500, H. K. Andersenui – 205, A. Baranauskui – 175, V. Žilinskaitei – 80 ir kt.
2010 m. viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose organizuota 660 renginių, kuriuose
apsilankė 17300 lankytojų.
Fondo būklė. 2010 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos fonde iš viso buvo 277628 fiz. vnt. dokumentų 32367 pavadinimais. 2010 metais gauta
11331 fiz. vnt. dokumentų (1143 naujų pavadinimų), iš jų inventorintų 5640 fiz. vnt. ( 1143 naujų
pavadinimų) už 83377,17 Lt., periodinių leidinių – 5691 fiz. vnt., 57 pavadinimų (43 žurnalų
pavadinimų ir 14 laikraščių pavadinimų) už 47295,82 Lt. Lyginant su 2009 m. gautų egzempliorių
skaičius padidėjo 1078 fiz. vnt.
Naujai gautų dokumentų procentas visame rajono fonde sudaro 4,08% (2009 m. - 3,5% ),
viešosios bibliotekos – 2,8% (2009 m. – 2,9%) Priekulės miesto filialo – 2,8% (2009 m. – 2,7), kaimų
filialų – 4,7% (2009 m. – 3,8%).
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius. Klaipėdos rajono bibliotekose yra 368
vartotojams skirtos darbo vietos, Savivaldybės viešojoje išliko 92 vartotojams skirtos darbo vietos,
Priekulės miesto filiale išliko 19 darbo vietų, kaimo filialuose, 8 vietomis padidėjo darbo vietų skaičius
– 257 (2009 m. – 249).
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius. Iki 2008 metų interneto prieigos neturėjo nei
vienas kaimo filialas. Nuo 2008 metų beveik dvigubai išaugo kompiuterių skaičius rajono bibliotekose,
nes 2008 m. iš viso buvo 114 kompiuterizuotų darbo vietų, 2010 m. jau 191 kompiuterizuotos darbo
vietos: 132 vartotojams ir 59 darbuotojams. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje – 58, Priekulės miesto
filiale – 7, kaimų filialų bibliotekose – 126 kompiuterizuotos darbo vietos. Įgyvendinant projektą
„Bibliotekos pažangai“, per 2010 m. kompiuterizuotos likusios Dituvos (3 kompiuterizuotos darbo
vietos) ir Venckų (4 kompiuterizuotos darbo vietos) filialų bibliotekos.
Vartotojų mokymai. Svarbi bibliotekinio darbo dalis – vartotojų mokymai. Šios
bibliotekinės veiklos įgyvendinimas dar labiau išryškėjo kompiuterizavus bibliotekas. 2010 m.
bibliotekininkių dėka vartotojai galėjo nuolat tobulinti darbo su kompiuteriu įgūdžius. Per 2010 m. net

1477 valandas bibliotekų vartotojai buvo mokomi naudotis kompiuterine įranga, bibliotekos
teikiamomis paslaugomis, paieškos internete galimybėmis, iš jų: viešojoje bibliotekoje – 760 val.,
Priekulės miesto filiale – 25 val., kaimų filialuose – 692 val.
Dalyvavimas programose, projektų rengimas.
Įgyvendintas projektas „Bibliotekos pažangai“, rajono bibliotekos dalyvavo organizuojamose
akcijose, vartotojų ir darbuotojų mokymuose.
Biblioteka parašė projektą ir gavo finansavimą iš ES fondo. Gegužės 9 dieną visus gargždiškius
ir miesto svečius Jono Lankučio viešoji biblioteka pakvietė į Europos Sąjungos dienos renginį
„ES-ame drauge – ir džiaugsme, ir varge. Šventės metu vyko koncertas, viktorina apie ES, o
visus dalyvius ir svečius KASP Žemaičių apygardos 3 – iosios rinktinės kariai vaišino gardžia
kareiviška koše ir karšta arbata.
2 kartą dalyvauta projekte Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, kuris 2010 m. vyko lapkričio 8 – 14
dienomis. Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema – „Magiškoji šiaurė“. Vyko šiai temai skirti
renginiai: „Šviesos ir knygos šventė“, literatūros ir nuotraukų paroda „Gamtos magija šiaurės
šalyse“.
Dalyvauta Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Skaitymo skatinimo programos finansuotoje
akcijoje „Knygų Lagaminas“. 2009 – 2011 metų laikotarpiu „Knygų Lagaminas“ pabuvos
visose rajono bibliotekose. 2010 metais knygų lagaminas aplankė Endriejavo, Žadeikių, Judrėnų,
Priekulės, Dituvos, Drevernos, Venckų bibliotekas.
Parengtas ir įgyvendintas Klaipėdos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus etninės plėtros
programos projektas „Kalėdų stebuklo belaukiant“, kurio įgyvendinimui skirti 800 Lt.
Gruodžio mėnesį, viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje, vykdant projektą, kartu su
ugdymo centro „Naminukas“ auklėtojomis ir jų globotiniais organizuota popietė „Kalėdų
stebuklo belaukiant“.
Iš Klaipėdos rajono savivaldybės gavus finansavimą įgyvendintas projektas „Šiuolaikinės
dokumentų paveldo išsaugojimo galimybės ir praktika“. Projekto metu organizuota
Klaipėdos rajono bibliotekininkų kvalifikacinė kelionė Į Italiją, užmegzti kultūriniai ryšiai ir
kultūrinis bendradarbiavimas su Italijos bibliotekomis. Vyko rajono bibliotekininkų
kvalifikacijos kėlimas fiksuojant, kaupiant saugant rašytinį kultūros paveldą: aplankytos Brecios,
Veronos, Romos ir Venecijos miestų bibliotekos, Vatikano slaptieji archyvai. Projekto tikslas –
užmegzti ir plėtoti tarptautinius partnerystės ryšius su Italijos Brecios ir Veronos bibliotekomis,
kurios turi didžiulę patirtį saugant, skaitmeninant kultūrinį rašytinį paveldą bibliotekose. Projekto
įgyvendinimui skirti 3000 Lt.
Materialinė bazė. Dalyvaujant projekte „Bibliotekos pažangai“, 2010 metų vasarą
bibliotekos už paslaugas gautomis lėšomis suremontuotos Dituvos ir Venckų bibliotekų patalpos,
nupirkti nauji baldai: auditoriniai ir kompiuteriniai bei darbo stalai, kėdės. Metų pabaigoje šiuose
filialuose paruoštos 5 kompiuterinės darbo vietos vartotojams ir dvi darbuotojams, įrengtas internetas.
Buvo tęsiamas darbas gerinant darbo sąlygas bibliotekininkams ir skaitytojams. Šalpėnų
filiale suremontuotas tualetas, apšiltinta pastato siena. Plikių bibliotekoje sutvarkyta krosnis, Slengių
bibliotekai nupirkta 10 kėdžių.
Viešosios bibliotekos garažui perklotas naujas stogas, įdėti automatiniai vartai.
Išperkamosios nuomos būdu įsigytas spalvotas kopijavimo aparatas spausdinantis ir kopijuojantis A3 ir
A4 formatais. Visiems šiems darbams ir prekėms išleista 43000 litų.
Pajamos ir finansavimas (tūkst. Lt )
Gauta lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
1746,5(Tūkst. Lt.)
Lankučio viešojoje bibliotekoje
Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos
1729,1
Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą)

2,9

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

0,0

Gautos pajamos (lėšos gautos bibliotekinių operacijų metu)

14,5

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

1743,6(Tūkst.
Lt.)

Darbo užmokesčiui

1031,8

Komplektavimui (Dokumentams įsigyti)

130,7

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

0,0

Kitos išlaidos

562,1

19,0

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

130,7(Tūkst.
Lt.)

Savivaldybės lėšos

48,2

Kultūros ministerijos

37,7

Parama

41,8

Kitos (vietoje pamestų, makulatūra ir kt.)

3,0

Direktorius

Juozas Gutauskas

3

