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1. BENDROJI DALIS
NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI:
RVB – rajono viešosios bibliotekos
SVB – savivaldybės viešoji biblioteka
KFB – kaimo filialų bibliotekos
PMF – Priekulės miesto filialas
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema
TBA – tarpbibliotekinis abonementas
2014 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka plėtė
teikiamų paslaugų spektrą, gerino prieigą prie interneto, elektroninių ir kitų dokumentų, teikė
tradicines ir naujas darbo formas, stiprino materialinę bazę, organizavo kompiuterinius mokymus
rajono žmonėms, iniciavo projektinę veiklą, literatūrinius, informacinius, kraštotyrinius, skaitymo
skatinimo ir kitus literatūrinius, meninius renginius.
Rajono bibliotekos, 2014 m. funkcionavo besikeičiančioje politinėje, ekonominėje,
socialinėje bei technologinėje aplinkoje. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji
biblioteka ir filialai sudarė palankias sąlygas rajono žmonėms plėtoti prasmingo gyvenimo ir
laisvalaikio perspektyvas – atnaujinant žinias, skaitant naujausią literatūrą, skatinat siekti geresnės
karjeros, dalyvaujant rajono visuomenės gyvenime. Viešoji biblioteka ir kaimo filialai Klaipėdos
rajono miesteliams, kaimams ir mažoms gyvenvietėms tapo pagrindiniais prieigos prie interneto
plačiajai visuomenei tiekėjais ir informacijos centrais. Bibliotekų skaitytojai, naudodami interneto
prieigos taškus:
tobulino darbo su kompiuteriais įgūdžius;
naudojosi informacijos šaltiniais internete bei duomenų bazėmis;
150 rajono gyventojų, kurie naudojasi bibliotekos teikiamomis paslaugomis,
buvo mokomi kompiuterinio raštingumo pagrindų, susipažindinami su interneto
teikiamomis galimybėmis.
Klaipėdos rajono bibliotekose 2014 metais skaitė 10093 vartotojai, jiems išduoti
298446 dokumentai, iš viso rajono bibliotekose užregistruoti 218446 lankytojai. Sulaukta 16479
lankytojais ir sutelkta 400 vartotojais daugiau nei 2013 m., išduota 19278 fiz. vnt. dokumentų
daugiau nei 2013 m. Klaipėdos rajone gyvena 52350 gyventojai, 19 % gyventojų 2014 m. yra
bibliotekos vartotojai.
2014-aisiais buvo organizuojami įvairūs renginiai: knygų pristatymai, literatūriniaimuzikiniai vakarai, fotografijų, tapybos, tautodailės bei leidinių parodos, įvairios akcijos. 2014 m.
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viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose organizuota 694 renginiai, kuriuose apsilankė 23561
lankytojas. Renginiuose apsilankė 4789 lankytojais daugiau nei 2013 metais.
Didelis dėmesys rajono bibliotekose skirtas darbui su vaikais ir jaunimu. Jaukus,
spalvingas, jaunatviškas ir modernus Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius
nuolat kviečia mažuosius skaitytojus, paauglius, jaunimą ir jų tėvelius užsiimti savo mėgstama
veikla, realizuoti savo pomėgius bei poreikius. Mažieji skaitytojai mielai lankosi žaislotekoje:
piešia, žaidžia stalo žaidimus, žiūri filmus, naudojasi interneto prieiga. 2014 metais Vaikų
literatūros skyriuje laikinai įsikūrė Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro Dizaino studija,
kurioje menine kūryba užsiima 5-16 metų amžiaus vaikai.
2014 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyriuje tęsė vykdomus projektus bendradarbiaujant su Všį „Meno menė“ direktore D.
Ruškiene buvo organizuojamos vaikų vasaros stovyklos.
Biblioteka aktyviai užsiėmė savo veiklos viešinimu. 2014 metais vietinėje ir respublikinėje
spaudoje apie biblioteką, jos veiklą, darbuotojus buvo publikuotas 77 straipsnis (2 straipsniai
publikuoti respublikinėje spaudoje, 10 straipsnių savaitraštyje „Gargždų kraštas“ ir 28 straipsniai
rajoniniame laikraštyje „Banga“). Virtualioje erdvėje apie bibliotekos veiklą buvo rašyta 37
publikacijose. Spauda informavo apie bibliotekose vykstančius renginius, projektus, naujas
paslaugas, apie rajono bibliotekų vykdomą veiklą. Nuolatinė informacija taip pat buvo teikiama
viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.gargzdaivb.lt ir socialinio tinklo Facebook
paskyroje www.facebook.com/J.LankučioVB, www.facebook.com/vaiku.literaturos.skyrius
Metinėje ataskaitoje analizuojama visa bibliotekos veikla, prieinamumas, pateikiami
bibliotekos uždaviniai, jų vykdymo seka, vartotojų aptarnavimas, fondo būklė, kraštotyrinėinformacinė, ūkinė-techninė, metodinė veikla, finansavimas, bibliotekos teikiamos paslaugos,
renginiai.
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2. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
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2.1. Bibliotekų skaičius ir tinklas
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešoji biblioteka

Priekulės miesto filialas

24 kaimo filialai

Agluonėnų filialas

Daukšaičių filialas

Dauparų filialas

Dituvos filialas (nedirba)

Dovilų filialas

Drevernos filialas

Endriejavo filialas

Girininkų filialas

Girkalių filialas

Jakų filialas

Judrėnų filialas

Kalotės filialas

Kretingalės filialas

Kvietinių filialas

Lapių filialas

Pėžaičių filialas

Plikių filialas

Slengų filialas

Šalpėnų filialas

Tilvikų filialas

Veiviržėnų filialas

Venckų filialas

Vėžaičių filialas

Žadeikių filialas
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2.2. Tinklo pokyčiai
Viešųjų bibliotekų tinklas išliko nepakitęs. Atidarytų, uždarytų bei sujungtų filialų nebuvo.
2014 metais rugsėjo mėnesį pradėjo dirbti Jono Lankučio viešosios bibliotekos Venckų filialas. Dituvos
filialas, dėl nesuteiktų tinkamų patalpų filialui funkcionuoti 2014 metais neveikė.
2.3. Nestacionarus aptarnavimas
Išdavimo punktų nėra;
bibliobusų nėra;
knygnešių skaičius 210;
Tolimesnėse gyvenvietėse ar vienkiemiuose įsikūrusiems, ypač pagyvenusiems ir
neįgaliesiems žmonėms, knygas nuneša moksleiviai, patys bibliotekininkai. Tokių vartotojų, kuriems
knygos nešamos į namus, kiekviena biblioteka turi nuo 10 iki 30. Nestacionarus aptarnavimas padeda
pasiekti nuo aptarnaujančios bibliotekos nutolusiuose kaimuose gyvenančius skaitytojus. Jis ypač
reikalingas vyresnio amžiaus bei turintiems negalią žmonėms, kurie neturi galimybių savarankiškai
nuvykti į juos aptarnaujantį filialą, miesto biblioteką.
Kiekviena rajono biblioteka-filialas siekė sudaryti kuo palankesnes sąlygas senyvo amžiaus
ir neįgaliesiems skaitytojams naudotis turimais spaudinių fondais. Dauguma kaimų filialų darbuotojų
neįgalius ir senyvo amžiaus skaitytojus, negalinčius ateiti į bibliotekas, lanko kartą, kelis kartus per
mėnesį. Kiti lanko po darbo, iš anksto pranešę apie savo atvykimą, nes lankant šiuos vartotojus kartais
tenka atlikti ir įvairių socialinių paslaugų.
Klaipėdos rajono bibliotekos palaiko glaudžius ryšius su Klaipėdos rajono savivaldybės
Socialinės paramos skyriumi bei seniūnijose esančiais socialiniais darbuotojais. Per metus bibliotekų
darbuotojai dalyvavo organizuojant įvairias išvykas, paramos akcijas, renginius. Kaimo filialų
darbuotojai aplanko savo mikrorajono neįgalius ir senyvo amžiaus skaitytojus, dalyvauja seniūnijų
organizuojamuose labdaringuose renginiuose skirtuose neįgaliesiems.
Nuo 2009 m. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyriuje specialiai įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos neįgaliesiems, prie pastato yra
įrengtas nuvažiavimas neįgaliesiems bibliotekos vartotojams.
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2.4. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB
2013 metų bibliotekos darbuotojų struktūra
Administracija
Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja
Vyriausiasis bibliotekininkas organizaciniam darbui
Vyriausiasis bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
Vyriausiasis buhalteris
Vyresnysis buhalteris
Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyrius:
Skyriaus vedėja
2 vyresniosios bibliotekininkės
Skaitytojų aptarnavimo skyrius:
Skyriaus vedėja
3 vyresniosios bibliotekininkės
Vyresnioji bibliografė informacijai
Vyresnioji bibliografė kraštotyrai
Vaikų literatūros skyrius:
Skyriaus vedėja
2 vyresniosios bibliotekininkės
Metodinis skyrius:
Skyriaus vedėja
Vyresnioji bibliotekininkė metodininkė
Vyresnioji bibliotekininkė dailininkė
Ūkinis techninis personalas:
Knygrišys
Ūkvedys
3 valytojos
Priekulės miesto filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Bibliotekininkė
Kaimo filialai:
24 bibliotekininkai
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3. FONDO FORMAVIMAS
3.1. Fondo būklė
2014 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos fonde iš viso
buvo 255361 fiz. vnt. dokumentų 36323 pavadinimais:
Dokumentas

Fiz. vnt.

Knygos

243421

Serialiniai leidiniai

11305

Garsiniai dokumentai

163

Regimieji dokumentai

98

Vaizdiniai dokumentai

52

Kartografiniai dokumentai

22

Spausdintiniai natų dokumentai

227

Elektroniniai dokumentai

70

Kiti dokumentai

3

Viso

255361

Klaipėdos rajono viešosios bibliotekos fondą daugiausia sudaro kaimų filialų dokumentai.
Viešosios bibliotekos rajono filialų dokumentų fondai sudaro 68,8% bendro centralizuotos sistemos
bibliotekos fondo, viešosios bibliotekos (centro) dokumentai sudaro 25,7%, o Priekulės miesto
bibliotekos fondas 6,4% bendro centralizuotos sistemos fondo.
Fondo dydis

Grožinė
literatūra

Įvairių mokslo
šakų literatūra

Periodiniai
leidiniai

Fiz.vnt. Pavad.

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

255361 36323

160526

63

84678

33,2

10157

4

SVB

65702

34251

36899

56,2

26753

41

2050

3

PMF

16410

12123

9749

59,4

6154

37,5

507

3,1

KFB

173249 14370

113878

66

51771

30

7600

4,4

RVB sistemoje
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Didžiąją dalį bibliotekos fondo sudaro grožinė literatūra, ji skaitomiausia tarp rajono vartotojų.
Gerokai mažiau yra įvairių mokslo šakų literatūros. Ši literatūra sudaro 33,2% visos centralizuotos
sistemos fondo. Įvairių mokslo šakų literatūra daugiausiai naudojasi tiek dieninių, tiek neakivaizdinių
studijų studentai. Esant lėšų trūkumui, naujausia ir reikalingiausia moksline literatūra stengiamasi
aprūpinti centrinę biblioteką. Joje įvairių mokslo šakų literatūra sudaro 41% visos literatūros.
Lyginant su praėjusiais metais bibliotekos centralizuotoje sistemoje fondas sumažėjo 7947 fiz.
vnt. Fondas mažėja, nes nusirašo susidėvėjusi ir aktualumą praradusi literatūra, o naujiems leidiniams
įsigyti lėšų skiriama nepakankamai.
3.2. Aprūpinimas dokumentais
Vienam rajono gyventojui tenka dokumentų:
RVB sistemoje

5 fiz. vnt.

SVB

3,9 fiz. vnt.

PMF

5,3 fiz. vnt.

KFB

5,3 fiz. vnt.

Vienam rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:
RVB sistemoje

0,3 fiz. vnt.

SVB

0,2 fiz. vnt.

PMF

0,3 fiz. vnt

KFB

0,3 fiz. vnt.

Vienam bibliotekos vartotojui tenka dokumentų:
RVB sistemoje

25 fiz. vnt.

SVB

20 fiz. vnt.

PMF

23 fiz. vnt.

KFB

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

Gauta iš viso

Grožinė literatūra
(be periodikos)

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

Periodiniai
leidiniai

Fiz. vnt.

%

1582

7247

54

1966

15

4256

32

2596

1239

1395

54

697

27

504

19,4

PMF

925

657

431

47

250

27

244

26,4

KFB

9948

1221

5421

54,5

1019

10,2

3508

35,3

Fiz. vnt.

Pavad.

RVB sistemoje

13469

SVB

Fiz. vnt.

%

2014 m. gauta 13469 fiz. vnt. dokumentų (1582 nauji pavadinimai) už 202243,73 Lt (su
prenumeruojama spauda). Iš jų inventorintų dokumentų gauta 9213 fiz. vnt. (1575 nauji pavadinimai) už
166373,38 Lt. Lyginant su 2013 m. naujai gautų egzempliorių skaičius padidėjo

2239 fiz. vnt.

Inventorintų dokumentų gavimas padidėjo 2189 fiz. vnt., nes LR Kultūros ministerija Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio viešajai bibliotekai skyrė daugiau lėšų dokumentams įsigyti, daugiau gauta
paramos ir dovanotų dokumentų.
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Formuojant bibliotekos fondus atsižvelgiama į vartotojų poreikius. Stengiamės nupirkti
kuo įvairesnės literatūros ir daugiau įvairių pavadinimų.

Prenumeruojamų periodinių leidinių 2014 m. gauta 4256 fiz. vnt. arba 50 fiz. vnt. daugiau,
negu 2013 m. Iš Klaipėdos rajono savivaldybės skirtų lėšų spaudai užprenumeruoti 55 pavadinimų
periodiniai leidiniai (41 žurnalų ir 14 laikraščių pavadinimų).
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, kaip ir 2013 m., užprenumeravo bibliotekai
50 pavadinimų periodinius leidinius – 10 laikraščių ir 40 žurnalų pavadinimų. Dovanoti periodiniai
leidiniai buvo padalinti viešosios bibliotekos skyriams ir filialams. Per 2014 metus buvo gauta ir
daugiau periodinių leidinių prenumeratos dovanų, tačiau kas juo užprenumeravo liko neaišku. 2014 m.
iš viso gavome 139 pavadinimus periodinių leidinių (27 laikraščių ir 112 žurnalų pavadinimų).
Naujai gautų dokumentų (su prenumeruota periodika) procentas visame rajono fonde
sudaro 5,27% - palyginimui 2013 m. 4,3% , 2012 m. 4,6%, 2011 m. 4,3% , viešosios bibliotekos
(centro) – 3,95% (2013 m. 3,2%, 2012 m. 3,8% , 2011 m. 3% ), Priekulės miesto filialo – 5%, (2013 m.
4,1%, 2012 m. 4,3 %, 2011 m. 4,7%), kaimo filialų – 5,74% (2013 m. 4,7% , 2012 m. 4,9%, 2011 m.
4,7%).
Dokumentams įsigyti biblioteka buvo sudariusi dokumentų pirkimo-pardavimo sutartis su
UAB „Jotema“, UAB „VIP supply“ („Obuolio“ leidyklos dokumentams įsigyti), UAB „Alma littera
sprendimai“, UAB „Tyto alba“, UAB „Nieko Rimto“, UAB „Versus aureus“, UAB „Baltų lankų“
leidyba, UAB „Leidykla Vaga“, UAB „Terra Publica“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklomis ir pirko
leidinius tiesiogiai iš leidėjų. Biblioteka, darydama atranką tarp leidyklų, atkreipia dėmesį į leidinių
aktualumą, įsigijimo kainą, pristatymo operatyvumą. Iš šių leidyklų dokumentai buvo perkami iš
Lietuvos respublikos Kultūros ministerijos skirtų lėšų.
2014 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 120 700
Lt

arba 5900 Lt daugiau negu 2013 m. Už šias lėšas nupirkta 5881 fiz. vnt. spaudinių (843

pavadinimai; 260 fiz. vnt. daugiau negu 2013 m.). Reikia pastebėti, kad, nors lėšų gavome daugiau,
spaudinių buvo nupirkta nežymiai daugiau. Labai kilo spaudinių kainos, ypač antrame pusmetyje.
Vidutinė vieno spaudinio, pirkto už Kultūros ministerijos lėšas, kaina 20,52 Lt.
Paramos būdu 2014 m. gauta 288 fiz. vnt. dokumentų už 3740,54 Lt. Paramą gavome iš
UAB „Alma littera“ – 120 fiz. vnt. už 1055,06 Lt, UAB „Baltų lankų leidyba“ - 116 fiz. vnt. už 2000,00
Lt, UAB „Jotema“ - 42 fiz. vnt. už 485,48 Lt, UAB „Žibai“ – 10 fiz. vnt. už 200,00 Lt.
Spaudiniams įsigyti 2014 m. Klaipėdos rajono savivaldybė skyrė 36221,95 Lt, iš kurių
35870,35 Lt buvo panaudoti periodinių leidinių prenumeratai.
Iš savivaldybės lėšų nupirkta 26 fiz. vnt. knygų už 351,60 Lt
12
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2014 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka gavo ir dovanų iš skaitytojų, knygų autorių,
įvairių įstaigų, organizacijų, leidyklų, spaustuvių ir kitų įvairių tiekėjų. Fizinių ir juridinių asmenų
dovanos yra nepastovus, kintantis, neprognozuojamas, bet vienas iš svarbiausių papildomo
komplektavimo šaltinių.
2014 m. iš viso padovanota 2900 fiz. vnt. spaudinių (1917 fiz. vnt. daugiau negu 2013 m.)
už 40183,09 Lt.
Daugiausiai neatlygintinai dokumentų gauta iš įvairių leidėjų, kurių leidimą pagal leidybos
projektus iš dalies finansavo LR Kultūros ministerija. 2014 m. leidinių padovanojo UAB „Print-it“
spaustuvė – 1124 fiz. vnt., skaitytojai – 590 fiz. vnt., Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas – 226
fiz. vnt., knygų autoriai – 94 fiz. vnt, Margarita Lankutytė-Dautartienė – 86 fiz. vnt. Leidinius dovanojo
UAB „Lietuvos rytas“, „Versmės“ leidykla, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka,
Žemaičių vyskupystės muziejus ir t.t.
2014 m. vietoj skaitytojų pamestų leidinių priimta 98 fiz. vnt. už 788,45 Lt., o už
surinktus delspinigius – 609,70 Lt - nupirkta 20 fiz. vnt. vartotojų pageidaujamų spaudinių.
Vienam rajono gyventojui tenka lėšų leidinių (be periodikos) įsigijimui:
2014 m. lėšos 1
gyventojui

2013 m. lėšos 1
gyventojui

2012 m. lėšos 1
gyventojui

2014 m. skirtos

Visos lėšos

3,2 Lt

2,6 Lt

2,6 Lt

166,4 Tūkst. Lt

Kultūros
ministerijos lėšos

2,3 Lt

2,2 Lt

2,03 Lt

120,7 Tūkst. Lt

Savivaldybės lėšos

0,00 Lt

0,06 Lt

0,06 Lt

0,4 Tūkst. Lt

Kitų šaltinių lėšos

0,87 Lt

0,34 Lt

0,58 Lt

45,3 Tūkst. Lt

lėšos

3.4. Dokumentų nurašymas
2014 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje

nurašyta 21416 fiz. vnt.

dokumentų 207 pavadinimų (2013 m. 16736 fiz. vnt., 2012 m. 14233 fiz. vnt., 2011 m. 18569 fiz. vnt.).
Inventorintų dokumentų nurašyta 16903 fiz. vnt, o periodinių leidinių – 4513 fiz. vnt. 2014 m. nurašyta
daugiau dokumentų, nes ruošiantis euro įvedimui visuose padaliniuose buvo nurašyti seni, neskaitomi,
susidėvėję, pelėsio pažeisti dokumentai. Savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje (centre)
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2014 m. nurašyta 2414

fiz. vnt. leidinių, 610 pavadinimų. Iš jų 517 fiz. vnt. - aktualumą praradę

periodiniai leidiniai. Lyginant su 2013 m. leidinių nurašyta 938 fiz. vnt. daugiau.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos Priekulės miesto filialas 2014 m. nurašė 1807 fiz.
vnt., o

kaimo filialai nurašė 17195 fiz. vnt. dokumentų. Iš jų 3752 fiz. vnt. – aktualumą praradę

periodiniai leidiniai. Kaimo filialai nurašė 2459 fiz. vnt. daugiau, negu 2013 m.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos kaimo filialuose 2014 m. daugiausia nurašyta
susidėvėjusių dokumentų - 9813 fiz. vnt., aktualumą praradusių – 4616 fiz. vnt., iš kurių 3752 fiz. vnt.
periodinių leidinių. Daugiausiai dokumentų nurašyta Venckų, Drevernos, Daukšaičių, Šalpėnų kaimo
filialuose. 2014 m. buvo atlikti fondų patikrinimai Venckų, Šalpėnų kaimo filialuose.
Visos sistemos nurašymo priežastys ir kokį procentą jos sudaro visų nurašytų dokumentų
atžvilgiu atsispindi žemiau pateiktoje lentelėje.
Nurašymo priežastys

Fiz.vnt.

Susidėvėję dokumentai

%

12999

60.69

Praradę aktualumą dokumentai

5580

26.06

Vartotojų prarasti dokumentai

120

0,56

Kitos priežastys

2717

12.69

Periodiniai leidiniai

4513

21,07

16903

78,93

Inventorinti dokumentai

3.5. Fondo panaudojimas
2014

2013

2012

RVB

1,2

1

1

SVB

1,2

1,3

1,3

PMF

1,1

1

1

KFB

0.9

0,9

0.9
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3.6. Bibliotekos saugyklos fondas
Saugyklos fondo bendrosios apskaitos knygoje 2014 metų pabaigoje buvo 3961 fiz. vnt.
3.7. Savivaldybės Viešosios bibliotekos mainų fondas
2015 metų pradžiai mainų fondą sudarė 427 fiz. vnt., kurių vertė 77,68 Lt.
3.8. Savivaldybės Viešosios bibliotekos atsarginis fondas
2015 m. pradžioje atsarginiame mainų fonde buvo 2488 fiz. vnt. už 520,74 Lt.
Bibliotekos mainų ir atsarginiame fonde esantys dokumentai yra pasenusio turinio.

4. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir jos filialų vartotojai
aptarnaujami įsigijus elektroninį LIBIS ar lokalų skaitytojo bilietą:
Gargždų mieste registruoti gyventojai, pateikę pasą ar kitą asmenį liudijantį dokumentą,
bei gyvenamosios vietos deklaracijos dokumentą;
rajono gyventojai pateikę pasą ar kitą asmenį liudijantį dokumentą, bei gyvenamosios
vietos deklaracijos dokumentą;
Lietuvos gyventojai palikę užstatą už pasiskolintas knygas;
skaitytojams į namus išduodama ne daugiau 7 spaudiniai, ne ilgesniam kaip 30 dienų
laikotarpiui;
skaityklose, internetinėse skaityklose aptarnaujami visi rajono, Lietuvos ir užsienio šalių
gyventojai;
vartotojams reikalingos knygos, kurių nėra viešosios bibliotekos fonduose, gaunamos iš
Lietuvos viešųjų bibliotekų bei iš kitų šalių bibliotekų TBA keliu;
reti, vertingi, informaciniai leidiniai į namus neišduodami;
naujausi periodiniai leidiniai į namus neišduodami.
Rajono ir miesto gyventojai aptarnaujami laikantis bibliotekos nustatytų „Naudojimosi
biblioteka taisyklių“.
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4.1. Vartotojų telkimas
Lietuvos Statistikos departamento duomenimis 2014 m. liepos 1 d. Klaipėdos rajone
deklaruojama 55350 gyventojų, tai yra 736 gyventojais daugiau nei deklaruota 2013 metais. 16660
gyventojų gyveno Gargždų mieste, 3076 gyventojai Priekulės miesto filialo aptarnaujamame
mikrorajone. Kaimuose deklaruota 32614 gyventojų, tai yra 62,2 % visų rajone gyvenančių gyventojų.
Lentelėje pateikiama 2014 metais sutelktų vartotojų skaičius rajono bibliotekose bei

gyventojų

sutelkimo procentas nuo bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono gyventojų skaičiaus.
Rajono bibliotekų 2014 m. vartotojai ir vartotojų susitelkimas %
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

10093
3229
702
6162
408
185
313
0
433
315
369
132
177
200
303
270
308
272
311
296
232
222
182
128
371
62
433
240

20 %
19 %
23 %
19 %
23
30
21
0
16
32
27
14
16
17
30
22
17
20
30
30
20
13
30
34
19
6
15
29

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

Gyventojų skaičius

1 bibliotekai
rajone

2014 m.

SVB

16660

PMF

3076

KFB

1359

4.2. Vartotojų skaičius

Klaipėdos rajono bibliotekose skaitytojų skaičius lyginant 2013 metais padidėjo 400
vartotojais.
VARTOTOJŲ SUDĖTIS 2014m
KVB

PFB

Jono

Lankučio

viešojoje

bibliotekoje

sutelkta 121 vartotojais, KFB 272 vartotojais daugiau
nei 2013 metais, o Priekulės miesto filiale sutelkta 7

SVB

vartotojais daugiau nei 2013 m. Analizuojant diagramą,
atskleidžiančią registruotų vartotojų skaičių Klaipėdos

3229;
32%
702; 7%

rajono bibliotekose,
6162;
61%

vartotojų skaičius bibliotekose

ženkliai didėja kas metai. Rodiklių didėjimui įtakos
turėjo

didesnis

finansavimas

įsigijimui, gausi ir įvairi periodinių leidinių prenumerata, atmesta

naujų

dokumentų

taupymo programa, bibliotekų

renovacijos, įvairūs renginiai ir kt.
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Skaitytojų sutelkimo didėjimo tendencijos:
Jaunimo ir darbingo amžiaus žmonių įsiliejimas į bendruomenę, skaitytojų gretas;
naujos, paklausios literatūros gavimas;
naujų informacinių technologijų populiarėjimas, naujų programų diegimas;
patalpų ir techninės bazės gerėjimas;
interneto prieiga ir paslaugos.

4.3. Apsilankymų skaičius

2014 m. vartotojai Klaipėdos rajono bibliotekose lankėsi 218446 kartus, vidutiniškai
kiekvienas bibliotekos lankytojas lankėsi 22 kartus per metus. Lyginant su 2013 m., bendras
lankomumo rodiklis padidėjo 16679 apsilankymais. Lankytojų rodiklių augimui įtakos turėjo bibliotekų,
bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas. Siekta visapusės naudos bendrais
projektais, renginiais, bendruomenės narių paslaugų poreikių atitikimui ir tenkinimui.
APSILANKYMŲ SUDĖTIS 2014m
KFB

PFB

SVB

56202;
26%
13144;
6%

149100;
68%
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Lankomumo rodikliai rajono bibliotekose:

2014 m.
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

2013 m.
21
20
19
21
16
21
18
0
18
19
22
20
25
80
17
15
15
11
17
12
24
26
17
29
49
0
16
15

22
17
19
24
18
23
20
0
34
17
27
20
24
44
20
17
19
12
18
16
26
30
22
16
45
10
34
19

Analizuojant rajono bibliotekų lankomumo rodiklius, matome, jog lankomumo rodiklis
ženkliai padidėjo kaimo filialų bibliotekose. Didėjimui įtakos turėjo atstatyti darbo krūviai, pradėjo dirbti
Venckų filialas. Lankytojų skaičius padidėjo: Agluonėnų, Dauparų, Dovilų, Endriejavo, Kretingalės,
Pėžaičių ir kt. Bibliotekos lankytojas vis dažniau apsilanko bibliotekoje ne tik dėl naujos literatūros, bet
užeina pasinaudoti teikiamomis internetinėmis paslaugomis. Atokesniuose kaimo filialuose buriasi kaimo
bendruomenės prie bibliotekų, kur vyksta įvairus renginiai, sueigos, mokymai.
2014 m. rajono bibliotekose per 1 dieną vidutiniškai lankėsi 866 lankytojai, viešojoje
bibliotekoje per 1 dieną vidutiniškai lankėsi 185 lankytojai, Priekulės miesto biblioteka per 1 dieną
sulaukė 52 lankytojų. Vienoje kaimo bibliotekoje per dieną vidutiniškai lankėsi 25 lankytojai.
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4.4. Dokumentų išduotis

Dokumentų išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose, palyginus su 2013 metais, padidėjo 19278
fiz. vnt., kaimo filialuose dokumentų išdavimas padidėjo 21503 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale
sumažėjo 246 fiz. vnt. Viešojoje bibliotekoje skaitytojams išduota 2471 fiz. vnt. mažiau dokumentų
negu 2013 metais. 2014 metais buvo didelis pasirinkimas naujos literatūros, jaučiamas didėjantis rajono
žmonių poreikis šakinės ir grožinės literatūros skaitymui.

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)

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

%

RVB

126349

42

61

SVB

31432

39

9377

53

PMF

8379

47

113833

57

KFB

86538

43

Fiz. Vnt.

%

RVB

172097

58

SVB

48887

PMF
KFB

Vidutiniškai per dieną 2014 metais

rajono bibliotekose buvo išduodama 1184 fiz. vnt.

dokumentų, viešojoje bibliotekoje – 265 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale – 70 fiz. vnt., kaimų filialuose
– 795 fiz. vnt., viename kaimo filiale – 33 fiz. vnt.
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Grožinės, šakinės literatūros leidinių išduotis:

2013 metai

Grožinė literatūra
RVB
SVB
PMF
KFB
114399 40896 5302
68201

RVB
164769

Šakinė literatūra
SVB
PMF
41894
12208

KFB
110667

2014 metai

130144

42048

5904

82192

168302

38271

11852

118179

Skirtumas

+15745

+1152

+602

+13991

+3533

-3623

-356

+7512

Tiek 2013 m., tiek 2014 metais rajono bibliotekos skaitytojų tarpe populiaresnė išlieka
šakinė literatūra, jos išduota 168302 fiz. vnt., išduota 3533 fiz. vnt. daugiau nei 2013 metais. Šakinės
literatūros išduotis rajono bibliotekose sudaro 55 % (2013 m. – 59%). Šakinės literatūros populiarumą
sumažino periodinių leidinių užsakymas, spaudai brangstant, mažėja periodinių leidinių užsakymų
skaičius. Grožinės literatūros išduota 130144 fiz. vnt. ir tai sudaro 45 % (2013 m. – 41%). Grožinės
literatūros išduotis, lyginant su 2013 m., padidėjo 4 %, šakinės literatūros išduotis sumažėjo 4%.
Knygų, periodinių leidinių išduotis
Periodiniai leidiniai

Knygos

2013 m.

RVB
144959

SVB
29952

PMF
10797

KFB
104210

RVB
134005

SVB
52639

PMF
6713

KFB
74653

Kt.dokume
ntai
RVB
204

2014 m.

148526

27935

10563

110028

149755

52226

7193

90336

165

Skirtumas

+3567

-2017

-234

+5818

+15750

-413

+480

+15683

-39

Klaipėdos rajono bibliotekose periodinių leidinių išduota 3567 fiz. vnt. ir knygų išduotis
15750 fiz. vnt. padidėjo. 2014 metais periodinės spaudos užsakyta mažiau, tačiau periodinių leidinių
skaitomumas viršijo 2013 metų išduotį. Gana ženkliai padidėjo knygų skaitomumas, nes naujų knygų
įsigijimui skirta daugiau lėšų. 2014 metais periodinių leidinių išduotį sudaro 50% (148526 fiz. vnt.).
knygų išduotį sudaro 50% (149755 fiz. vnt.), kitų dokumentų išduota 165 fiz. vnt.: garsinių – 120 fiz.
vnt., regimųjų – 1 fiz. vnt., mišrių – 5 fiz. vnt., spausdintinių natų – 8 fiz. vnt., tęstinių – 31 fiz. vnt..
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4.5. Skaitomumas

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

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

2014 m.
30
25
25
32
34
37
33
0
34
21
30
23
36
44
32
31
33
33
31
38
38
27
37
32
35
5
34
29

Vidutiniškai 1 rajono vartotojas per metus perskaitė 30 dokumentų. Vidutiniškai 1
savivaldybės J. Lankučio bibliotekos vartotojas perskaitė – 25 dokumentus. Priekulės miesto filialo
vartotojas perskaitė 25 dokumentus, kaimo filialo vartotojas perskaitė – 32 dokumentus. Didžiausias
skaitomumas, viršijantis 30 dokumentų skaitymą, buvo šiuose filialuose: Agluonėnų, Daukšaičių,
Dauparų, Dovilų, Girkalių, Judrėnų, Jakų, Kretingalės, Kvietinių, Lapių, Pėžaičių, Plikių, Šalpėnų,
Tilvikų, Veiviržėnų.
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4.6. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
2014 metais Klaipėdos rajono bibliotekose yra 374 vartotojams skirtos darbo vietos.
Savivaldybės viešojoje išliko 92 vartotojams skirtos darbo vietos, Priekulės miesto filiale išliko 19 darbo
vietų, kaimo filialuose - 263. Atsidarius Venckų bibliotekai bei po renovacijos atvėrus duris Drevernos
bibliotekai, vartotojams skirtų darbo vietų skaičius padidėjo. 2013 metais buvo 251, o 2014 metais 263
darbo vietos.
4.7. Techninis aprūpinimas, internetas
Iš viso kompiuter. darb. viet.
2014 m.

Vartotojams

2013 m.

2012 m.

Iš viso

Internetas

Darbuotojams
Iš viso Internetas

Kopijavimo
aparatai

RVB
SVB

196
62

194
62

194
58

138
28

118
27

59
34

59
34

32
5

PMF
KFB

9
126

10
122

7
129

7
103

7
84

2
23

2
23

3
24

2014 metais visos rajono bibliotekos kompiuterizuotos, viso kompiuterizuotų vietų 196, iš jų
vartotojams skirtos 138 darbo vietos, o darbuotojams – 59. Kompiuterizuotos darbo vietos padidėjo pradėjus
veikti Venckų filialui.
Pagal projekto „Bibliotekos pažangai“ vartotojų registracijos ir statistikos sistemos
(VRSS) duomenis:
Unikalių viešosios interneto prieigos vartotojų skaičius iki 2014 m. gruodžio 31d. – 6564
vartotojai, Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje - 1216 vartotojų, Vaikų literatūros skyriuje –
852 vartotojai, Priekulės miesto filiale – 673 vartotojai, kaimų filialuose – 3723 vartotojai;
per 2014 m. – naujai užregistruotas 551 unikalus viešosios interneto prieigos vartotojas. Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje užregistruoti 72 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje – 109
vartotojai, Priekulės miesto filiale – 74 vartotojai, kaimų filialuose naujai užregistruoti 296
vartotojai;
internetu rajono bibliotekų vartotojai naudojosi 33808 val., iš jų: viešojoje bibliotekoje
internetu naudotasi 414 val., Vaikų literatūros skyriuje – 1636 val. Priekulės miesto filiale –
3299 val., kaimų filialuose – 24759 val;
interneto seansų skaičius rajono bibliotekose - 33880, viešojoje bibliotekoje – 4049, Vaikų
literatūros skyriuje – 2231, Priekulės miesto filiale – 4414, kaimų filialuose – 23186.
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4.8. Vartotojų orientavimas ir mokymas
2014 metais viena iš pagrindinė darbo krypčių tenka bibliotekos vartotojų mokymams.
Rajono žmonėms apsilankius bibliotekoje ir esant poreikiui buvo teikiama kompiuterinio raštingumo
pagrindai. Vartotojai buvo mokomi:
naudojimosi kompiuteriu;
informacijos tvarkymo;
tekstų rengimo programų naudojimo;
interneto pagrindų;
el. pašto pagrindų;
paieškos ir naršymo internete;
atsargumo priemonių naudojantis internetu ir kt.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka ir kaimo filialų darbuotojai
nuolat organizuoja mokymo valandėles darbui su kompiuteriu.
Rajono bibliotekose nuolat organizuojamos ekskursijos po biblioteką, kurių tikslas –
supažindinti naujus vartotojus su biblioteka, jos teikiamomis paslaugomis, naudojimosi tvarka. Nauji
vartotojai yra mokomi surasti reikimą informaciją, naudotis bibliotekos katalogais ir kartotekomis,
aiškinamas fondų išdėstymas.
Per 2014 m. 492 valandas bibliotekų vartotojai buvo mokomi naudotis kompiuterine
įranga, bibliotekos teikiamomis paslaugomis, paieškos internete galimybėmis, iš jų: viešojoje
bibliotekoje – 200 val., Priekulės miesto filiale – 24 val., kaimų filialuose – 268 val.

5. PRIEIGA IR SĄLYGOS
5.1. Darbo dienos ir valandos
Jono Lankučio viešoji biblioteka vartotojus aptarnauja 6 dienas per savaitę nuo 8.00 – 18.00
val., šeštadieniais nuo 9.00 – 15.00 val., poilsio diena - sekmadienis. Viešojoje bibliotekoje skaitytojų
aptarnavimo skyriaus darbuotojai dirba pagal sudarytą, kiekvieną mėnesį patvirtintą, slenkantį darbo
grafiką. Vasaros laikotarpiu (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais) skaitytojai aptarnaujami 5 dienas per
savaitę, poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.
Priekulės miesto filialas dirba 5 dienas per savaitę, skaitytojus aptarnauja pirmadieniais –
penktadieniais nuo 9.00 iki 18.00 val.
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2014 metais 14 kaimų filialų dirbo 40 darbo valandų per savaitę, 7 filialai dirbo 30 val. per
savaitę, 2 kaimų filialų bibliotekos dirbo 20 val. per savaitę.
2014 metais vartotojai aptarnauti:
skaitytojų aptarnavimo skyriaus lankytojai ir skaitytojai aptarnaujami pirmadieniais-penktadieniais
nuo 8.00 iki18.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 – 15.00 val., poilsio diena sekmadienis;
Endriejavo, Kalotės, Pėžaičių filialuose lankytojai ir skaitytojai aptarnaujami antradieniaispenktadieniais nuo 9.00 iki 18.00 val. šeštadieniais nuo 9.00 iki 15.00 val., poilsio dienos
sekmadienis ir pirmadienis;
Priekulės m. filialo lankytojai ir skaitytojai aptarnaujami pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.30 iki
18.00 val., poilsio diena šeštadienis, sekmadienis;
filialuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba pilnu etatu, lankytojus ir skaitytojus aptarnauti
pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.00 iki 17.30 val., poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis;
filialuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 0,75 etato, lankytojus ir skaitytojus aptarnauti
pirmadieniais-penktadieniais nuo 11.00 iki 17.30 val., poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis;
filialuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 0,5 etato, lankytojus ir skaitytojus aptarnauti
pirmadieniais-penktadieniais nuo 12.00 iki 16.00 val., poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis.
Viešoji biblioteka 2014 m. skaitytojus aptarnavo 277 dienas per metus, Priekulės filialas ir
kaimų filialuose skaitytojai buvo aptarnaujami 242 dienas per metus.

5.2. TBA
2014 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka ir filialų vartotojai nesinaudojo Tarptautiniu
skolinimosi šalies viduje.

5.3. RENGINIAI
Biblioteka

Renginių
Skaičius
2013m.
2014m.

Žodiniai renginiai

RVB

583

694

344

350

23561

SVB

134

176

94

82

11479

PMF

32

34

14

20

349

KFB

417

484

236

248

11733

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius
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Jono Lankučio viešosios bibliotekos renginiai ir parodos
2014–ieji buvo paskelbti Teatrų metais, Etnografinių regionų metais, Kristijono Donelaičio
metais. Klaipėdos rajonas pažymėjo 75-ąsias metines, kai įsteigta Gargždų biblioteka, poeto Antano
Surblio 90-ies metų sukaktį, gimusio Gargžduose ir kt. Šioms ir kitoms sukaktims ir šventinėms
progoms buvo organizuoti knygų pristatymai, fotografijos, tapybos, leidinių parodos, organizuojami
literatūriniai-muzikiniai vakarai, organizuojamos viktorinos, įvairios akcijos. Kaip ir kiekvienais metais
įvairių renginių gausa paminėta Nacionalinė bibliotekų savaitė, Šiaurės šalių savaitė, Europos diena.
Sausio 10 dieną J. Lankučio bibliotekoje vyko knygos „Žemaičių kultūros savastys“
sutiktuvės. Renginyje dalyvavo sudarytojai, rengėjai, autoriai ir recenzentai: Klaipėdos krašto žmonėms
jau puikiai pažįstamas monografijos „Endriejavas“ sudarytojas Virginijus Jocys, Knygotyros ir
dokumentotyros instituto lektorius Tomas Petreikis bei Klaipėdos Universiteto Humanitarinių mokslų
fakulteto Baltistikos centro direktorė doc. dr. Lina Petrošienė. Knygos sudarytojai trumpai pristatė
knygos turinį, supažindino su joje esančios medžiagos rinkimo, išleidimo istorijomis, straipsniais,
papasakojo apie tokių leidinių svarbą mūsų kultūrai. Ši knyga skirta pagerbti Žemaičių kultūrą, istoriją,
asmenybes, svarbius įvykius, folklorą.
Jaukus renginys vyko sausio 30 dieną, skitas 300-ųjų K. Donelaičio gimimo metinių paminėjimui.
Nuotaikingus muzikinius intarpus dovanojo Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos skudutininkai,
vadovaujami mokytojos Jūratės Surblienės. K. Donelaičio gyvenimo istoriją pristatė, įdomių faktų apie
kūrybą papasakojo Gargždų „Kranto“ vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė Monika Vaišnorienė.
Jaunieji skaitovai Deimantė Venckutė, Kamilė Mackevičiūtė, Dominykas Ivanauskis ir Vilhelmas
Simėnas nuotaikingai paskaitė poemos ištraukas, jiems skaitant, žiūrovai turėjo galimybė pasigrožėti
atsiųstomis nuotraukomis. Žiemiškų rūpesčių vaizdai nuotraukose užbūrė ne vieną, tarp renginio svečių
buvo ir konkurse dalyvavusių fotografų. Geriausiai fotografijų konkursą „Žiemos rūpesčiai“
atspindinčių fotografijų autoriai buvo apdovanoti.
Vasario 12 diena vyko auksarankių popietė „Viskas iš meilės...“. Tai jau antrasis
auksarankių susitikimas, kurio metu rinkosi kuriančios, siuvančios, gaminančios nuostabius patiekalus,
lipdančios iš molio, piešiančios mandalas ir t.t. moterys. Renginyje savo rankdarbius, kūrinius pristatė S.
Varnelienė, B. Dumbrauskienė, A. Tumynienė, V. Gečienė, I. Norvilienė, S. Kausteklienė, V.
Kaubrienė, J. Būdrienė. Be šių rankdarbių viešnios dalinosi ir savo vaišėmis: pyragas, duona, sūriai,
sausainiai - viskas pagaminta su meilė ir dideliu atsidavimu. Baigiantis vakaronei bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė pasidžiaugė jog šią popietę aplankę ir svečius pasveikino
Gargždų tautodailininkų vadovė Rita Riaukė, ji džiaugėsi, kad rajone yra daugybė talentingų ir
kūrybingų moterų, kurios kuria, mezga, gamina ir t.t.
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Pavasario sezoną siautulingai pasitiko vasario 26 d. – kovo 19 d. organizuojami „Europrotai“. Daug
azarto ir gerų emocijų suteikęs žaidimas yra ne tik smagus komandinis laisvalaikio praleidimo būdas,
bet ir puiki proga pasitikrinti savo žinias apie Europą. Turnyre, kurį sudarė 4 žaidimai, vykę trečiadienio
vakarai, dalyvavo keturios komandos: „Juventa“, „Briuselis“, „Sugalvosim“, „Moksleiviai“. Kiekvieno
turnyro metu vykdavo 5 turai, susidedantys iš dešimties klausimų apie Europą. Pirmą vietą paskutinėje
pavasario sezono lentelėje užsitikrino komanda „Juventa”, antrąją vietą užėmė „Sugalvosim”, trečiąją –
komanda „Briuselis“, ketvirtieji liko „Moksleiviai“. Prizinės vietos pasiskirstė analogiška tvarka.
Pagrindinis pavasario sezono prizas – spalvoti ir smagūs skėčiai, kitos komandos taip pat buvo
apdovanotos prizais ir vaišėmis.
Minint Pasaulinę poezijos dieną kovo 20 d., literatų klubo „Potekstė“ nariai susirinkusiems
renginio „Poezija – sielos namai“ metu dovanojo savo poeziją ir kūrybą. Renginio vedėja direktoriaus
pavaduotoja Diana Ciparienė pasidžiaugė susirinkusiųjų gausa ir prasitarė, jog yra pasiilgusi jų
kūrybinių ieškojimų ir atradimų. Pirmoji renginio viešnia, Birutė Stasaitienė, visus nudžiugino
perskaitydama savo kūrybą, ypač susirinkusiesiems patiko pavaduotojai D. Ciparienei skirtas eilėraštis.
Pavasario ir gamtos pabudimo laukianti Regina Kuneikienė visas moteris savo eilėraščiu sveikino su
praėjusia kovo 8-osios švente. Po gražių moterų eilėraščiu skambėjo Antano Sajos pasakėčia apie vištą,
toliau sekė nuotaikingi ir šmaikštūs jo eilėraščiai. Rašytojas Antanas Žemgulis prasitarė, jog atvyko čia
šiandien pasisemti įkvėpimo. Vėliau žemaitiškai skambėjo Aldonos Martinkienės eilėraščiai apie buitį,
žemaičių rūbus ir net jos mylimą karvutę. Gražias eiles deklamavo Marytė Eidėnienė ir Birutė
Greivienė, o Marija Pabrėžienė net sukūrė susitikimui skirtą eilėrašti pavadinimu „Poezija – sielos
namai“.
Kovo 27 d. prisiminta ir paminėta Žemaitijos istorija ir legendos rašytojo Laimono Inio kūryba.
Renginio metu vyko susitikimas su žurnalistu, rašytoju, bibliotekininku Laimonu Iniu bei poete,
Lietuvos Universitetų Moterų Asociacijos prezidente, XXVII Knygos mėgėjų draugijos pirmininke
Dalia Poškiene. Susitikime skambėjo literatūriniai pokalbiai apie Žemaitijos istoriją, legendas rašytojo
Laimono Inio kūryboje, poetą K. Donelaitį, poeto gyvenimą, kūrybos paieškas ir atradimus. Dalia
Poškienė supažindino susirinkusiuosius su naujausiomis knygomis, ypač skaitytojus sudomino Laimono
Inio knygos, skirtos vaikams (knyga „Mėnulio raitelė“, „Septyni deimantėliai sidabro samtelyje“,
„Lietaus žemė : sakmės ir skiautiniai“ ir kt. D. Poškienė ne tik pristatė ir padovanojo bibliotekai knygų,
bet ir susirinkusiuosius pamalonino savo kūrybos eilėmis.
Balandžio 4 d. vyko susitikimas - diskusija „Vertybės ir politika. Krikščioniškosios
Europos šaknys", kurios metu buvo pristatyta knyga „Šv. Jokūbo kelio šviesa". Knygoje pasakojama
apie garsiojo piligrimų kelio Camino de Santiago atšakas Lietuvoje. Knygą pristatė jos autorė, Kovo 11osios Akto signatarė, Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė, knygos bendraautorius žurnalistas
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Valdas Kilpys ir moralės teologijos daktaras, kunigas Algirdas Petras Kanapka. Susitikimo metu
renginio dalyviai susidomėję klausėsi knygos autorių, uždavinėjo klausimus.
J. Lankučio bibliotekoje balandžio 19 d. apsilankė Lietuvos istorikas, publicistas, Seimo
narys dr. Arvydas Anušauskas. Bibliotekas renginių salėje vyko

naujausios knygos „Lietuvos

žvalgyba 1918-1940 m.“ pristatymas. Knygos autorius analizuoja Lietuvos istoriją, teroro, slaptųjų
tarnybų istoriją, tad renginio metu pristatė daugybę įdomių faktų. Intriguojančios autoriaus įžvalgos apie
tų metų žvalgybos pradininkus, rezidentus, kontržvalgybines operacijas padėjo renginio dalyviams
suvokti tarpukario Lietuvos slaptųjų tarnybų vaidmenį užtikrinant nacionalinį saugumą. Renginio
svečiai pasinaudojo galimybe ir uždavinėjo A. Anušauskui klausimus apie šių dienų aktualijas, į kuriuos
jis atsakė žvelgdamas per istorijos prizmę.
Balandžio 15 d. viešosios bibliotekos renginių salėje buvo pasirašytas ketinimų protokolas. Šiuo
protokolu buvo užmegzti bendradarbiavimo ryšiai tarp Klaipėdos rajono savivaldybės ir Estijos Maardu
miesto savivaldybės. Susi tikimo metu buvo pristatyti Gargždai ir Klaipėdos rajonas, rodomas
informacinis filmas apie Estijos Maardu miestą bei jo savivaldybę, svečiai turėjo galimybę susipažinti su
biblioteka, taip pat aptartos tolesnio bendradarbiavimo tarp savivaldybių perspektyvos.
Tradiciškai biblioteka organizavo Europos dienos minėjimą. Kas metai vis gausesnis
Klaipėdos rajono bendruomenės narių, organizacijų, įstaigų, įvairių organizacijų, pavienių asmenų
dalyvavimas šios dienos paminėjime. Gegužės 9 dieną biblioteka ir rajono žmonės šventė Europos
dienos šventę, kurią pažymėjo EUROradijas, EUROjomarkas ir šventinis koncertas „Gimėme
Europoje".
Jono Lankučio bibliotekos skaitykloje gegužės 16 d. vyko susitikimas su Audriumi
Danilevičiumi. Į susitikimą su Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos
skaitytojais kretingiškis dailininkas, projekto „Kad būtų linksmiau...“ konsultantas Audrius Danilevičius
atskubėjo nešinas teptukais, dažais, paveikslais ir, žinoma, neišsenkama energija ir gera nuotaika.
Dailininko žodžiais, šio projekto istorija prasidėjo dar 2006-aisiais. Nedidelė jaunimo grupelė,
vadovaujama Vilijos Pociutės, iš nevyriausybinių organizacijų „Pinx“, „Mes tik“ susibūrė į projektinę
grupę „Kad būtų linksmiau“. Užsimota nutapyti 500 specialių paveikslų ir išdovanoti garsiausiems
pasaulio vaikų onkologijos centrams. Paveiksluose nėra stiklo, metalo, plastiko, naudojami tik mediniai
specialaus dizaino rėmai, ekologiški dažai. Paveikslai tapomi akrilo ir akrilo reljefo technika. Reljefas
ypač patinka vaikams, nes paveikslus galima analizuoti ir liečiant. Visas šias technikas galėjo išbandyti
ir bibliotekos skaitytojai, kūrybinių dirbtuvių metu buvo ne tik tapoma, bet ir spraigoma, tapoma
pirštais, kortelėmis ir kitomis priemonėmis.
Birželio 6-7 d. vyko XIII-asis Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydis Jurbarko
rajone „Medaus slėnyje“. Sąskrydžio tema „Suskrido bitelės į žalią pievelę“. Organizatoriai, Jurbarko
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viešoji biblioteka, prasitarė, kad ši tema jiems kilusi nuo gražios sąsajos tarp bibliotekininko ir bitės,
dažnai bibliotekų darbuotojai vadinami „darbščiosiomis bitelėmis“. Smagaus susibūrimo nesugadino
netikėtai užklupusi liūtis: po iškilmingo atidarymo ir vėliavos pakėlimo vyko komandų prisistatymai,
nustebinę savo originalumu bei išmone. Kiek vėliau – sportinės varžybos: linksmoji estafetė, medunešis,
smiginis, panemunių tinklinis ir tradicinė vadovų rungtis. Visi norintys turėjo galimybę sudalyvauti ir
turizmo edukacijoje – aplankyti renesansinę Panemunės pilį, o vakare – padūgzti prie laužo su grupe
„Kreizas“.
Birželio 16 d. skaitykloje vyko unikalios parodos atidarymas. Simboliška, bet kūrybingo
tautodailininko Michailo Borisovo pirmoji autorinė paroda sutapo su jo 70-mečio jubiliejumi. Todėl
nenuostabu, jog susirinkę svečiai ne tik žavėjosi menininko kurtais dirbiniais, bet ir sveikindami
jubiliejaus proga linkėjo sveikatos, kūrybinių atradimų. Susitikimo iniciatorės Lietuvos tautodailininkų
sąjungos Žemaitijos skyriaus vedėja Vida Šmitienė ir tautodailininkų skyriaus narė, audėja Rimantė
Šalčiuvienė M. Borisovui padovanojo austą juostą, kurioje pavaizduoti ąžuolo, kaip stiprybės simbolio,
lapai. Tautodailininkės prasitarė, jog su dituviškiu M. Borisovu susipažino atsitiktinai, tačiau jas iš karto
pakerėjo jo kurti darbai iš medžių gumbų.
Saulėtą, tačiau vėjuotą birželio 20-osios popietę visi žodžio mylėtojai rinkosi prie Veiviržo,
kur gamtos apsuptyje, netradicinėje erdvėje vyko tradiciniai „Vasaros skaitymai“. Šiemet šis gražus
renginys subūrė kuriančius bei kūryba besižavinčius žmones iš visos Žemaitijos. Atvyko Skuodo, Telšių
rajono literatai, taip pat Rietavo „Mūzos“, Klaipėdos „Brandumos“, Švėkšnos gimnazijos literatų klubų
ir Klaipėdos regiono neįgaliųjų meninės raiškos asociacijos „Trijų mūzų blyksniai“ atstovai. Žinoma,
renginyje dalyvavo ir mūsų rajono literatai bei literatų klubo „Potekstė“ nariai, kurie, drauge su
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešąja biblioteka, suorganizavo tokį jaukų pasibuvimą.
Birželio 27-29 dienomis buvo pasirašyta tarptautinė sutartis tarp Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir Ilawos miesto viešosios bibliotekos. Pasirašius
bendradarbiavimo sutartį, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos
bibliotekininkai nepraleido progos susipažinti su Lenkija. Lankėsi didžiausioje Europoje plytinėje
viduramžių Malborko pilyje, pabuvojo uostamiestyje Gdanske, pasivaikščiojo po į Unesco Pasaulio
paveldo sąrašą įtrauktą Torūnės senamiestį bei piligrimų centrą Stary Lichen, garsėjantį Švč. Licheno
Dievo Motinos bazilika. Ši kelionė – naujas žingsnis bibliotekos tobulėjimo link. Nauji kontaktai,
partneriai neabejotinai bus naudingi siekiant pagerinti jau teikiamas paslaugas, diegiant naujoves,
dalinantis bibliotekinio darbo patirtimi ir, žinoma, vykdant projektus.
Liepos 3 d. Bibliotekoje svečiavosi Gargždų socialinių paslaugų centro lankytojai su
vadovėmis. Jie apžiūrėjo biblioteką, vyr. bibliotekininkė Albina Žvirblytė trumpai supažindino su
istorija, darbo specifika, taip pat susidomėję apžiūrinėjo skaitykloje veikiančias parodas: meninės grupės
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„Kad būtų linksmiau" angelų paveikslus bei Michailo Borisovo dirbinius iš medžio gumbų.
Bibliotekos svečiams buvo įteiktos simbolinės prisiminimų dovanėles.
Dama su skrybėlaite: „Darysiu tol, kol laukia...“. Dama su skrybėlaite – taip gargždiškiai vadina
miesto gatves savo moteriškumu puošiančią Snieguolę Žukauskienę, kurios kūryba buvo pristatyta
spalio 16-osios pavakarį Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos skaitykloje.
Kaip teigė renginio vedėja bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė, ši „Prisiminimų alėja“
– tapybos, muzikos, grožio ir mados sintezė. Ypatingą atmosferą sukūrė ne tik gausus būrys renginio
svečių, pasipuošusių 70–80-ųjų metų stiliaus apranga, bet ir Snieguolės paveikslai – monotipijos.
Spalio 23 d. bibliotekos renginių salėje vyko projekto „Keliaujantis menas 2014“
kūrybinės teatro dirbtuvės su Klaipėdos jaunimo teatro aktoriais. Šio projekto iniciatoriai ir sumanytojai
– Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės biblioteka. Dirbtuvės buvo skirtos lavinti būsimų
aktorių ar vaidinančių laisvę, gebėjimą dirbti grupėje, nes teatras - tai kolektyvinis menas – išmokti
jausti partnerį ir sąveikauti su juo yra pagrindinis tikslas. Susitikimo metu aktoriai kartu su dalyviais
atliko šešis skirtingus užsiėmimas: „ritminę piramidę”, „funny triangles” ir „body percussion (kūno
perkusiją)” – skirti lavinti muzikos, ritmo pojūtį, koordinaciją, darbą grupėse. Kita susitikimo dalis
„aktorinis trenažas” pagal Londono Šekspyro teatro metodiką, „sceninis judesys” ir „aktorinės
muštynės” – skirti lavinti aktorių vaizduotę, kūno valdymą, klausymą, partnerio pajautimą.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos renginių salėje lapkričio 26 d. įvyko
finalinis Europrotų rudens sezono žaidimas. Kaip ir kasmet, šaunios komandos varžėsi tarpusavyje
dėl nugalėtojo vardo. Paskutinis etapas tapo lemiamas norint išsiaiškinti, kuri komanda taps viso rudens
sezono „Europrotų" žaidimo nugalėtoja, nes jas teskyrė tik kelių taškų skirtumas. Dalyviams teko
pasukti galvas ir prisiminti ar logiškai išspręsti pateiktas organizatorių užduotis. Muzikinių klausimų
metu reikėjo išklausyti ir atspėti kas kalba, dainuoja ar užbaigti praleistus dainos žodžius. Fortūna
komandoms buvo permaininga, tačiau tradiciškai pirmąjį vietą laimėjo komanda „Juventa“. Kitos
komandos išsirikiavo tokia tvarka: antrieji - „Šokoladas“, tretieji - „Briuselis", ketvirtieji - „Čekuolio
angelai“, „Minija“ ir „Pagalvosim“. Jono Lankučio viešoji biblioteka dėkoja visiems dalyvavusiems ir
lauks visų, kuriems visos kepurės per mažos, nes jie – Europrotai!
Lapkričio 6 dieną, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje
vyko Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos inicijuoto projekto renginys „Prozą
skaitoma rudenį". Popietėje dalyvavo ir savo kūrybą skaitė: Juozas Šikšnelis, Nijolė Kepenienė, Algis
Kuklys, Sondra Simanaitienė, Vytautas Čepas. Prisijungti prie šio rašytojų būrio buvo pakviestas ir
gargždiškis rašytojas, Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos narys Albinas Klizas, kuris savo kūrybos
skaitymą perdavė renginio vedėjai, bibliotekos direktoriaus pavaduotojai Dianai Ciparienei. Taip pat
prieš renginį, literatų klubas „Potekstė“ pasveikino klubo narę M. Pabrėžienę jubiliejaus proga.
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2014 m. lapkričio 8 d. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko
rašytojo Giedriaus Iškausko knygos „Šešėlių žaidimai“ pristatymas. Supažindinam a su autoriumi,
bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė atskleidė, jog ši knyga unikali, nes tai alternatyvios istorijos romanas apie dabartinių laikų Lietuvą, kurią užgrobusios neokomunistinės
nusikaltėlių jėgos ir su jais kovojančia laisvės kovotojų organizacija, vadinama Lietuvos Šešėliais.
Knygos ištraukas skaitytojams skaitė G. Iškausko širdies draugė Monika Dargytė, kuri, anot rašytojo,
yra ne tik kritikė ir pagalbininkė, bet ir jo mūza. Renginyje dalyvavę svečiai negailėjo klausimų
jaunajam rašytojui, juos domino viskas: nuo kūrybinio kelio pradžios, sunkumų iki asmeninio gyvenimo
detalių.
Lapkričio 27-tają Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka
organizavo pirmąją rajone kalėdinę mugę – bibliotekoje. Rajono ir miesto gyventojai bei svečiai
buvo kviečiami apsilankyti mugėje-šventėje, kurioje gražiausiais savo rankdarbiais prekiavo gausus
būrys kūrybingų žmonių. Vidurdienį prasidėjusi mugė sulaukė nemažai lankytojų, norinčių papildyti
kalėdinių dovanų kraiteles dekoruotais pinigų vokeliais, dekoratyvinėmis eglutėmis, papuošalais,
kvapniais muilais, kojinaitėmis. Po mugės šurmulio, ramiai pavakaroti kvietė Šarūnė Petruškevičienė,
kurios atliekami romansai šventiškai nuteikė klausytojus. Vakaro vedėja bibliotekos direktoriaus
pavaduotoja Diana Ciparienė nuoširdžiai džiaugėsi tokiu gausiu būriu auksarankių, susirinkusių
bibliotekoje bei pateikė pasiūlymą netolimoje ateityje įsteigti auksarankių būrelį. Kiekvienai
auksarankei bei vakaronės svečiui buvo įteikta simbolinė dovana – pačių bibliotekininkų rinkti ir
dekoruoti eglės žaisliukai-kankorėžiai, kurie primins šią šiltą bei jaukią šventę.
Gruodžio trečiosios vakarą Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje skambėjo žemaitiški
skaitymai ir dainos. Etninės kultūros plėtros programos projekto finansuotame, bibliotekoje vykusiame
vakare – susitikime „Žemaitėjė brongi..“ dalyvavo Skuodo Žemaičių draugijos atstovai. Renginį vedė
Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redaktorė ir Žemaičių draugijos narė Dalia Zabitienė. Renginio
metu žemaitiškai savo kūrybą skaitė ir deklamavo Žemaičių draugijos atstovai: literatas, metraštininkas,
saviveiklininkas Leonas Rimeikis, Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė
Gražina Daukantienė, rašytojas, režisierius, žemaitiškų pjesių autorius Edmundas Untulis, Mosėdžio
seniūnas Augenijus Zabitis, taip pat literatai Romalda Bridikienė ir Žvaginis Donatas. Skuodo rajono
meras Stasys Vainoras publiką linksmino žemaitiškai pasakodamas nuotaikingas, linksmas situacijas iš
savo gyvenimo. Renginio metu žemaitiškas žodis skambėjo ir muzikos garsuose. Žemaitiškas dainas,
kurioms skambant dainavo visa publika, atliko Živilė Mackevičiūtė ir Dalia Zabitienė.
Gruodžio 4-ąją, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešąją biblioteką aplankė
Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas ir specialistai. Metodinio susitikimo
metu buvo aptarti svarbiausi bibliotekos veiklos klausimai, pasidalinta gerąją patirtimi. Diskutuota apie
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bibliotekų renovaciją, naujų technologijų diegimą, skaitytojų telkimą, naujų leidinių užsakymą ir kt.
Vėliau specialistai aplankė Dovilų ir Drevernos filialus.
Praėjusį penktadienį, gruodžio 12 d. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio
viešosios bibliotekos salėje vos tilpo visi, norintys sudalyvauti aktorės Nijolės Narmontaitės knygos
„Aktoriai, režisieriai ir kasininkės. Ko nematė žiūrovai“ pristatyme. Pasak N. Narmontaitės, ši
knyga skirta norintiems sau arba kitiems pakelti nuotaiką. Čia sudėtos smagios, keistos, kartais mistiškos
istorijos, kurios nutiko aktoriams, režisieriams ir kasininkėms. Užrašytos ir teatrinės legendos,
keliaujančios iš lūpų į lūpas, iš viso knygoje sutalpintos net 26 garsių Lietuvos aktorių, režisierių
lūpomis papasakotos istorijos. Jaukaus ir nuotaikingo vakaro metu, aktorė ne tik pristatė savo knygą, bet
ir skaitė eiles, dovanojo savo dainas taip gausiai susirinkusiems renginio svečiams. Po renginio aktorės
gerbėjai suskubo gauti autografo, kuriuos noriai dalijo N. Narmontaitė.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos bibliotekininkai,
įkvėpti gražios akcijos „Knygų Kalėdos“, šią gražią mintį siuntė Venckų, Priekulės filialuose ir
centrinėje bibliotekoje. Bibliotekininkai supažindino su keletu lietuvių autorių, pakvietė drauge panirti į
Audronės Urbonaitės, Jurgos Ivanauskaitės, Kristinos Sabaliauskaitės, Juozo Erlicko bei Giedrės
Bružienės kūrybą. „Knygų Kalėdos“ jau ketvirtą kartą keliavo per Lietuvą ir kviečia padovanoti naujų
knygų šalies bibliotekoms. Šią akciją kasmet inicijuoja šalie prezidentė Dalia Grybauskaitė. Praėjusiais
metais ji ragino visus atsigręžti į savo šalies kūrėjų literatūrą bei pasirūpinti, kad lietuvių autorių knygos
pasiektų skaitytojus tolimiausiuose šalies kampeliuose.
Akcijos šūkis – „Skaitykime, dovanokime, dalinkimės“, tad ir bibliotekininkai ragino šiuo šventiniu
laikotarpiu ieškant dovanų patiems artimiausiems, nepamiršti pabūti Kalėdų seneliais ir savo
bibliotekoje.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialų renginiai ir parodos
Kiekvienas biblioteką atranda savaip. Bibliotekoje atsiveria knygų, žinių, informacijos ir
kultūros pasaulis, sukurtas skirtingų pažiūrų, tautybių, lyčių ir išsilavinimo žmonių. Biblioteka įkvepia
bendrauti, ieškoti, kurti. Biblioteka – daugiafunkcinė erdvė, kur saugomos senos ir kuriamos naujos
istorijos, kur mezgasi pažintys, kur formuojasi įpročiai skaityti ir mokytis visą gyvenimą, kur visiems
sukuriamos galimybės sužinoti, sugalvoti, keistis ir dalyvauti bibliotekinėje veikloje
Filialų darbuotojos renginius organizuoja bendradarbiaudamos su mokyklomis, kaimo
bendruomenėmis, kultūros centrais, Jono Lankučio viešosios bibliotekos skyrių specialistais. Per 2014
metus filialų bibliotekose buvo organizuojami įvairūs renginiai: parodos, vietinių kraštiečių pagerbimo
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šventės, susitikimai su rašytojais, tautodailininkais, menininkais, savo krašto kūrėjais. Buvo rengiami
literatūriniai vakarai, minimi rašytojų jubiliejai, valstybinės ir kalendorinės šventės.
Vaizdiniai renginiai mažiausiai kainuojanti ir skaitymą populiarinanti priemonė. 2014 m.
rajono bibliotekose veikė spaudinių, įvairaus meno dirbinių parodos, vyko jų pristatymai, aptarimai.
Buvo organizuojami renginiai skirti žymių rašytojų jubiliejams paminėti: K. Donelaičiui-300, P. Cvirkai
– 105, Jonui Biliūnui – 135, Juozui Baltušiui – 105, D. Banioniui- 90, A. Maldoniui – 85, L. Girai -130,
J. T. Vaižgantui – 145, E. Mieželaičiui – 95, S. Nėris – 110 ir kt.
2014 m. organizuoti renginiai, skirti: Kristijono Donelaičio metams paminėti, Tarptautinei
teatro dienai, Tarptautinei vaikiškos knygos dienai, Nacionalinei bibliotekų savaitei, Europos dienai,
Kalbos ir knygos dienai, Motinos dienai, Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, Tarptautinei
neįgaliųjų žmonių dienai, Knygų Kalėdoms, Lietuvių liaudies tradicijoms ir papročiams ir t.t.
Rajono filialų bibliotekos kvietė į renginius visų amžiaus grupių žmones, savo nuolatinius
lankytojus bendrauti, dalintis įspūdžiais apie perskaitytas knygas, aplankyti parodas, sudalyvauti
organizuojamose renginiuose, susipažinti su šiuolaikinės bibliotekos informacinėmis paslaugomis ir
technologijomis.
2014-uosius metus Seimas paskelbė Kristijono Donelaičio metais. Literatūrinis renginys
„Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“ vyko Veiviržėnų filiale. Bibliotekininkė V. Krauleidienė
trumpai supažindino visus su Kristijono Donelaičio biografija ir kūryba. Buvo skaitomos rašytojo
kūrinių ištraukos, mokytoja Irena Juciuvienė perskaitė ištrauką iš poemos „Metai“ – „Pavasario
linksmybės“. Dar vieną kūrinį – pasakėčią „Vilks provininks“ visiems susirinkusiems skaitė Klaipėdos
rajono meninio skaitymo mokinių olimpiados, skirtos poetui Kristijonui Donelaičiui, viena iš laureačių
Redita Norvaišaitė. Veiviržėnų kultūros centro salėje taip pat vyko tautodailininkų Angelės ir Vytauto
Raukčių margučių paroda. Jos metu buvo pristatytas vienintelis Lietuvoje unikalus kalendorius iš
margučių. Menininkai atskleidė, jog šią idėją, sukurti unikalų kalendorių, realizavo net dvejus metus.
Kiekviena diena kalendoriuje turi savo margutį, o kiekvienas metų sekmadienis įprasmintas K.
Donelaičio poemos eilutėmis. Kalendorius išties įspūdingas: suskirstytas kaip knygos lapai, tik tuose
lapuose ne raidės, kaip įprasta, o margučiai.
Vieno

eksponato

parodą

pateikė

skaitytojams

Priekulės

filialas

„Kristijono

DONELAIČIO rankraščiai“. Tai 1955 m. išleistas unikalus leidinys iš asmeninės Ievos Simonaitytės
bibliotekos. Leidinys gautas iš I. Simonaitytės memorialinio muziejaus fondų. Sausio 23 d. Lapių
filialas surengė edukacinę popietę „Pažintis su Kristijono Donelaičio kūryba”. Mini teatro atlikėjai
parodė sukurtą vaizdelį pagal „Metus“. Judrėnų, Drevernos, Dovilų, Vėžaičių ir kiti filialai organizavo
literatūrinius skaitymus bei literatūrines parodas, skirtas K. Donelaičio 300–osioms metinėms paminėti.
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Prieš ketvirtį amžiaus – 1990 m. kovo 11 d. pirmuose laisvuose rinkimuose į Aukščiausiąją
Tarybą, kuriai suteiktas Atkuriamojo Seimo pavadinimas, išrinkti Tautos atstovai priėmė vieną
reikšmingiausių Lietuvos istorijoje sprendimų – Atkurti Lietuvos Nepriklausomybę. Šią sukaktį rajono
bibliotekos paminėjo įvairiais renginiais: parodomis, susitikimais, akcijomis ir kt. Sausio – kovo
mėnesiais Kretingalės bibliotekoje surengtos parodos: Kristijono Donelaičio gimimo metinėms paminėti
„Metų prasmė“, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai bei Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti informacinė paroda „Lietuva“. Bibliotekos skaitytojai galėjo patikrinti savo žinias apie
Lietuvą ieškodami atsakymų informaciniuose šaltiniuose. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus
vadovė S. Vinciūnienė parengė paskaitą „Lietuvos tarpukario kartografija“ Priekulės miestelio
bibliotekoje vykusiame renginyje. Tam buvo panaudota muziejaus fondų istorinė medžiaga – Jurgio
Šaulio, 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, sukaupta Lietuvos žemėlapių kolekcija.
Renginio svečias, signataro giminaitis Česlovas Tarvydas išsamiai papasakojo apie Jurgio Šaulio
gyvenimą, veiklą. S. Vinciūnienė rodė skaidres ir pasakojo apie pasaulio bei Lietuvos kartografijos
istoriją, apie išnykusias gyvenvietes, vietovardžių bei gyventojų kaitą. Renginio dalyviai su įdomumu
nagrinėjo žemėlapio „Gargždai – Klaipėda“ kartografinius ženklus.
Lietuvos bibliotekininkų draugija 2014 metų balandžio 23-29 dienomis skelbė 14-ąją
Nacionalinę bibliotekų savaitę „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“, nes biblioteka – tai
vieta, kur kiekvienas gali kurti savo istoriją, pilną naujų žinių, idėjų, kūrybos ir bendravimo.
Dovilų bibliotekoje vyko renginys „Mano gyvenimo sodas“, skirtas Nacionalinės bibliotekos savaitei
ir šeimos metams paminėti. Į renginį su savo darbeliais atvyko auksarankės iš Dovilų apylinkių. Čia
buvo dalinamasi idėjomis, patirtimi, ieškoma informacijos įvairiuose bibliotekos informaciniuose
šaltiniuose. Moterys mokėsi verti sodus. Kiekviena atėjusi į renginį turėjo galimybę susiverti savo sodą,
sukurti savo istoriją, pabendrauti prie arbatos puodelio. Renginyje taip pat dalyvavo vicemerė Rūta
Cirtautaitė, Dovilų etnokultūros centro direktorė Lilija Kerpienė, seniūnė Nijolė Ilginienė. Agluonėnų,
Girininkų, Girkalių, Kvietinių, Lapių ir kitos rajono bibliotekos kvietė - „Užeik į biblioteką – kviečia
knyga“, skirta nacionalinei bibliotekų savaitei. Tai laikas šeimai – močiučių, tėvelių su vaikučiais diena
bibliotekoje. Susitikimo tikslas - kartu žaisti, vartyti, skaityti knygas, atrasti bendravimo džiaugsmą,
knygų išmintį bei naudą. Artėjant Nacionalinei bibliotekų savaitei Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos IIIG
klasės moksleiviai ir jų auklėtoja Irena Žemgulienė pradžiugino miestelio biblioteką gražia ir prasminga
iniciatyva – padovanojo devynias knygas. Tikriausiai retas kuris verslininkas sugalvotų dalyvauti
panašioje akcijoje. Nustebino jaunų žmonių, moksleivių noras paremti miestelio biblioteką. Ši mintis
gimė mokytojai Irenai Žemgulienei. Norėdama paskatinti savo auklėtinius daugiau skaityti, pasiūlė
patiems mokiniams nupirkti knygų ir visiems kartu apsilankyti miestelio bibliotekoje. Vaikai ir tėveliai
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noriai rėmė šią idėją, diskutavo kokias knygas pirks, norėjo patys pavartyti, įvertinti savo dovanas. Visos
knygos pasiekė biblioteką ir buvo eksponuojamos parodoje.
Kūrybiniai procesai įvyksta kiekvienoje šeimoje pasitelkiant kūrybos mintis bei reikiamą
literatūrą. Čia į pagalbą skuba rajono bibliotekininkės, organizuodamos netradicinius, gal kiek ir
neįprastus renginius. Birželio 19 dieną yra minima Pasaulinė mezgimo viešumoje diena. Šią dieną
Dovilų filialas organizavo renginį „Mezgimo suolelis po medžiu“. Dovilų seniūnijos ir bibliotekos
kiemelyje, susibūrė net 12 mezgėjų, kurios čia įkūrė „Mezgimo suolelį“. Beveik 3 valandas moterys
mezgė, kūrė raštus, vėliau kurti darbai buvo eksponuojami ant šalia augančio medžio. Tuo buvo
siekiama parodyti, kad mezgimas savo prigimtimi ir tradicijomis nėra uždaras, vienišas užsiėmimas, o
puikiai tinka bendravimui. Šiuo renginiu norėta atkreipti dėmesį į tai, kad tradiciniai rankdarbiai dažnai
laikomi atgyvena, pasenusiu, šiuolaikiniam žmogui neaktualiu užsiėmimu ir įrodyti, kad tai netiesa.
Agluonėnų, Endriejavo, bibliotekose vyko šaškių - šachmatų turnyrai. Endriejavo filialo
iniciatorius buvo Endriejavo parapijos klebonas Stanislovas Anužis. Į turnyrą bibliotekininkė Rita
Žadeikytė kvietė ir suaugusius ir vaikus. Iš viso dalyvavo 16 žaidėjų, tačiau šachmatais žaidė tik 4.
Pasirodo, kad šaškėmis žaisti kažkiek moka visi, o šachmatais išmokti žaisti - sudėtinga. Klebonas
Stanislovas Anužis - tikras šaškių ir šachmatų meistras, daugelio šachmatų turnyrų prizininkas ir šiame
turnyre buvo nenugalimas. Žaidžiant tiek šaškėmis tiek šachmatais jis iškovojo pirmąją vietą. Antrąją ir
trečiąją vietas, ir šaškių ir šachmatų sunkioje kovoje, pasidalijo Adomas Laucevičius ir Eduardas
Ežerskis. Visi turnyro dalyviai buvo apdovanoti rėmėjų R. Žadeikytės, L. S. Martinkų, A.
Paulauskienės, P. Puidoko ir seniūnės L. Šunokienės dovanėlėmis. Seniūnė, Laimutė Šunokienė
bibliotekai padovanojo du komplektus šachmatų, palinkėdama jaunimui pamėgti ir propaguoti šią
įdomią intelektualaus sporto šaką. Šiame turnyre savo pavyzdį rodė garbaus

amžiaus pedagogai.

Žaidimas šaškėmis ir šachmatais, tai ne tik sportas, lavinantis žmogaus, ir ypač dar jauno žmogaus
mąstymą, valią, protą, sugebėjimus, bet ir turiningo laisvalaikio praleidimas.
2014 metai Plikių, Slengių filialo skaitytojai jau ne vienus metus džiaugiasi turiningom išvykom po
Lietuvą. Bibliotekų skaitytojai aplanko ne tik žymias vietas, bet pabuvoja kitų miestelių bibliotekose,
aplanko lietuvių rašytojų gimtines. 2014 metais aplankyta: rašytojos Julijos Benuševičiūtės Žymantienės
Žemaitės gimtinė – Bukantės dvaras, Plungės rajonas, Kintai, Vidūno muziejus, Šojaus dvaras Šilutėje ir
kt.
Tradiciniai ir labiausiai skaitytojų lankomi renginiai rašytojų sukaktys, literatų kūrybos
pristatymas. Endriejavo miestelio bibliotekoje renginio „Aš viską iš gyvenimo imu“ metu paminėti E.
Mieželaičio -95 gimimo metinės. Renginyje dalyvavo dviejų kartų atstovai. Bibliotekininkė skaitė E.
Mieželaičio poemų ištraukas, supažindinti su kitomis autoriaus knygomis. Mieli mokytojai ir darželio
darbuotojai pasveikinti su artėjančia mokytojų diena.
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Žadeikių bibliotekos filialo skaitytojai apsilankė Endriejavo miestelio bibliotekoje organizuojamoje
popietėje, kur dalyvavo satyrikas Petras Motiejūnas su programa „Poezijos pavasariukas-2014".
Renginio metu susirinkusieji girdėjo vieninteles šalyje intermedijas, eiliuotus feljetonus bei Patricijaus
Horoskopus, skirtus tiek visai Lietuvai tiek mūsų seniūnijos gyventojams. Satyrikas atėjusius linksmino
akordeono garsais bei kiekvieną atėjusį pradžiugino savo 2013 metais išleista nauja knygele „Karčios
patirties feljetonai“, kurią kiekvienam asmeniškai pasirašė savo išskirtiniu mediniu rašikliu.
Priekulės

miestelio

bibliotekoje

vyko

priekuliškės,

miestelio

rašytojos

Editos

Barauskienės išleistos knygos ,,Karūna žalčių karaliui“ pristatymas. Praėję metai nuo knygos
išleidimo leido pažvelgti į ją kaip leidinį, jau daugelio skaitytą ir radusį savo vietą literatūroje. Renginį
organizavo bibliotekos vedėja Diana Karalienė, vedė Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos lituanistė,
bibliotekininkė Asta Januškienė, ištraukas iš knygos skaitė penktos klasės mokiniai Martynas Jonauskas
ir Ričardas Jurkus. Susirinkusiame rašytojos kūrybos gerbėjų, skaitytojų būryje jaukus pokalbis,
prasidėjęs nuo knygos apžvalgos, plėtėsi ir šakojosi prie rašytojos Editos kūrybos ištakų ir horizontų,
nuvingiavo prie Priekulės miestelio aktualijų. Užsimezgė diskusija apie Trečiojo amžiaus universiteto
būtinybę, sveiką gyvenseną, informacijos apie renginius sklaidą bendruomenėje.
Rajono bibliotekos dalyvavo tiesioginėse transliacijose: „Kaip auginti laukines, prieskonines
ir retąsias daržoves“ „Euras ir Lietuva: mitai ir faktai“, „Sąžiningas kainų perskaičiavimas:
patarimai verslui ir vartotojui“, „Kaip pasiruošti euro atėjimui“ ir kt. Rajono kaimo bibliotekos
dažnai rengia įvairius renginius savo bendruomenės nariams pasibaigus didiesiems kaimiškiesiems
darbams. Tuo laikotarpiu pristatomos gautos knygos, pristatomi aktyviausi bibliotekos skaitytojai.
Daukšaičių, Dauparų, Dovilų, Šalpėnų, Tilvikų, Žadeikių filialai jau keletą metų organizuoja susitikimus
su savo mikrorajono skaitytojais. Skaitytojas pateikia savo pageidavimus, o bibliotekų darbuotojai
prisiminimo dovanėlėmis apdovanoja savo aktyviausius skaitytojus.
Dauparų filialas organizavo edukacinę popietę „Pasipuoškime pačios“. Bibliotekoje
rinkosi moterys norinčios kurti grožį. Rajoninio laikraščio „Bangos“ žurnalistė Vida Valaitytė mokino
kurti sages iš odos. Susipažinę su naudojamomis medžiagomis, darbo su oda technikos subtilybėmis, po
kruopštaus ilgo darbo dienos, moterys džiaugėsi puikiais rezultatais.
Dovilų, Drevernos, Lapių, Vėžaičių filialuose buvo vykdomas projektas „Nuo tradicijos iki meno“.
Popiečių metu buvo pristatyti teoriniai, istoriniai karpymo meno aspektai, eksponuojama karpinių
paroda. Ilgametė bibliotekos darbuotoja, Vyr. bibliotekininkė - dailininkė Zita Kontrimienė pravedė
karpinių karpymo pamoką, kur kiekvienas bibliotekos skaitytojas apsilankęs renginyje galėjo įvaldyti
savo kūrybinius sugebėjimus. Metams baigiantis visos rajono bibliotekos rengė Kalėdinius, Adventinius
palinkėjimus savo skaitytojams.
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5.4. DARBAS SU VAIKAIS
Vienas iš pagrindinių darbo su vaikais tikslų – skaitymo skatinimas. Būtina sužadinti
vaikų skaitymo poreikius, ugdyti busimus skaitytojus, siekti profesinių tikslų bei įveikti įvairius
gyvenimo iššūkius. Bibliotekose vaikai yra svarbus ir laukiami. Čia jie randa įvairių užsiėmimų:
vyksta pokalbiai, skaitomos knygos, žaidžiami žaidimai, rengiami įvairūs pasirodymai.

2014 metais darbui su vaikais buvo siekiama:
vystyti jų intelektą: gebėjimą užjausti, bendrauti;
vystyti kalbos įgūdžius, gebėjimą suprasti tekstus;
lavinti vaikų gebėjimą sutelkti dėmesį, plėsti jų skaitymo lauką;
vystyti mąstymo įgūdžius, gebėjimą samprotauti ir mąstyti kritiškai;
lavinti atmintį, skatinti vaizduotę;
padėti vaikams orientuotis knygų pasaulyje;
skatinti vaikus skaityti;
skatinti literatūros personažų aptarimus;
skatinti pozityvius santykius tarp vaikų;
skatinti skaitymą balsu;
mažinti agresyvaus, asocialaus ar nusikalstamo elgesio tikimybę;
ugdyti atvirumą naujoms situacijoms ir naujiems žmonėms.
5.4.1. Skaitytojų vaikų aptarnavimo rodikliai
2013 metai
SVB vaikų
skyrius
PMF
KFB
RVB

Vaikų
Vaikų
skaičius
vartotojų
(mikrorajone)
2697
1172

Sutelkimo %

43

20296

22346

660
5205
8562

44
39
41

4046
73347
97690

6667
68483
97496

291
2040
3503

Išduotis

Lankytojų
skaičius
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Rajono bibliotekose per 2014 m. sutelkta 41 % rajono vaikų. Klaipėdos rajone bibliotekų
paslaugomis naudojosi 3503 vaikai, jiems išduoti 97690 dokumentai, skaitytojai vaikai bibliotekose
lankėsi 97496 kartus. Jono lankučio bibliotekos vaikų literatūros skyriuje lankosi ne tik moksleiviai, bet
ir studentai, suaugę žmonės. Nuo 2012 metų Vaikų literatūros skyriuje įdiegta automatizuota skaitytojų
aptarnavimo posistemė (LIBIS). Lyginant rodiklius vaikų sutelkimą RVB sistemoje, sutelkta 50
vartotojų mažiau nei 2013 metais. Išduotįes ir lankomumo rodikliai padidėjo 2014 metais. Vaikų
skaitytojų sumažėjo 50 vartotoju (2013 m. – 3553 vartotojai), dokumentų išduotis padidėjo 6957 fiz. vnt.
(2013 m. – 97690 fiz. vnt.), vaikų lankytojų skaičius padidėjo 7391 (2013 m. – 97496 lankytojas). Vaikų
sutelkimo procentas išlieka stabilus(kelių procentinių dalių pakilime).
Per 2014 metus vaikų literatūros skyriuje apsilankė:
Pagal dienoraščio registraciją 17 suaugę skaitytojai;
132 ikimokyklinio amžiaus vaikai;
601 – 1-4 klasių mokiniai;
456 – 5-8 klasių moksleiviai.
Vis didesnio dėmesio kas metai susilaukia internetinis tinklalapis www.facebook.lt, kurį
ypatingai pamėgo jaunimas. Čia buvo nuolat reklamuojami organizuojami renginiai, gautos naujos
knygos, skaitytojų pageidaujama literatūra, bei raginami bibliotekos skolininkai atnešti paimtas ir ilgą
laikotarpį negrąžintos bibliotekos knygos.
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2014 renkamų knygų penketukas :
Mažųjų knygelės: Adomaitytė Gintarė „Čiobrelių dvaras“, Baltrukonytė Jurga. „Torčiukas ant
debesėlio“, Kandrotienė Danguolė. „Spintos istorijos“, Zylė Kotryna. „Milžinas mažylis“, Žutautė, Lina
„Ferdinandas ir Pū: žygis į Australiją“;
Vyresniųjų moksleivių knygelės: Grigaliūnienė Danutė. „Kažkas ne taip“, Račickas Vytautas „Aš,
dviratis, pirmoji meilė ir sumuštiniai su sliekais“, Saja Kazys „Liepsnojanti“, Šukytė Virgina „Laimės
formulė“ Vaitkutė, Neringa „Titnago plunksna“.
2014 metais labiausiai skaitomos knygos:
Pačių mažiausių skaitytojų labiausiai mėgstamos šios knygos bei knygų serijos: Yancey
R. „Penktoji banga“, Sorensen J. „Elos ir Mičo paslaptis“, Lawrence, T. „Mistinis miestas“, Strandberg
M. „Ratas, Anonimas Paklausk Alisos“, Clarke C. „Pinklėse“, K. Kasparavičiaus „Mažoji žiema“,
„Trumpos istorijos“, „Baltasis dramblys“, „Kiškis Morkus didysis“, V. V. Landsbergio „Rudnosiuko
istorijos“, „Tinginių pasakos“, „Arklio Dominyko meilė“, S. Kozlovo „Ežiukas rūke“, lietuvių liaudies
pasakos, L. Žutautės „Du paršeliai“, knygų serija „Kakė makė“, Z. Miler ir H. Doskočilovos knygų
serija „Kurmio nuotykiai“, J. Grogan knygų serija apie šuniuką, Marlį, J. Wieslander, knygų serija apie
Mamulę Mū. Jaunesnio amžiaus skaitytojai pageidavo ir skolinosi į namus garso pasakų įrašus: pasakos
„Čipolinas“, „Pagrandukas“, „Gražiausios pasakos mažiesiems“, V. V. Landsbergio pasakų įrašai,
„Geltonų plytų kelias“, G. Beresnevičiaus muzikinę pasaką „Kaukučiai ir varinis šernas“, animacinius
filmus „Mažylis ir Karlsonas“, „Bitės gyvenimas“, meninius filmus „Lesė“, „Padaužų kaimo vaikai“.
1 – 4 klasių skaitytojų tarpe daugiausia populiarumo sulaukė šios knygos ir knygų serijos:
V. Račicko „Nipė“, „Nipė nori namo“, „Zuika padūkėlis“, „Baltos durys“, D. King–Smith „Mano
mažasis Monstriukas“, Simon „Blogiukas Henris“, J. Kinney „Nevykėlio dienoraštis“, , A. SommerBodenburg „Mažasis vampyras“, I. Korschunov „Nauji vavušelių nuotykai“, D. Meadows knygų serija
„Mėlynoji vaivorykštė“, C. Funke „Šiurpiomis vaiduoklių pėdomis“, J. Frey knygų serija „Patrakėlė
klasė“, B. Park knygų serija „Džunė B. Džouns“, knygų serijos „Mažoji klasika“, “Iliustruota didžioji
klasika“, „Jaunimo klasika“.
5 – 8 klasių skaitytojų ypatingo populiarumo susilaukusios knygos.
Fantastika: Paul van Loon trilogija „Siaubų autobusas“; Kathryn Lasky „Pelėdų karalystės sargai“
serija; Sylvia Waugh knygos „Žmogonai“; Rick Riordan ciklas„Persis Džeksonas ir Olimpo dievai“;
Aprilynne Pike serija „Sparnai“; Lauren Kate serija „Puolusieji“; Pittacus Lore „Šešių galia“ knygos;
Lauren Oliver trilogija „Delirium. Meilės karštinė“; Jonathan Stroud „Bartimėjaus“ trilogija; Ally
Condie knygos „Parinktieji“; Cynthia Hand trilogija „Nežemiškoji“; L. J. Smith ciklas „Slaptoji
vampyrė“; L. J. Smith trilogija „Medžiotojas“; Cassandra Clare serija „Mirtinieji įrankiai“; Michael
Grant serija „Išnykę“; Michael Scott ciklas „Nemirtingojo Nikolo Flamelio paslaptys“; Veronica Roth
serija „Divergentė“; Andrea Cremer ciklas „Nakties šešėlis“; Aimee Agresti trilogija „Auksiniai
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sparnai“; L. J. Smith „Vampyrės dienoraštis“ ciklas; pavienės Isabel Abedi knygos „Lučianas“,
„Kuždesys“ bei „Izola“; pavienės fantastinės knygos: Maggie Stiefvater „Skorpiono lenktynės“, James
Dashner „Bėgantis labirintu“, Ursula Poznanski „Erebas“, Lauren Oliver „Kai aš žuvau“, Mats
Strandberg „Ratas“, Laini Taylor „Kaulū dūmų duktė“, Carmes Rodrigues „34 tavo dalys“.
Gyvenimiško turinio knygos: Cat Clarke „Pinklėse“; Louis Sachar „Berniukas mergaičių tualete“; Sara
Zarr „Kaip išsaugoti gyvenimą“; Sara Shepard serija „Mielos mažos melagės“; Jodre Blanco „Prašau,
liaukitės iš manęs tyčiotis...“; Jennifer Echols „Deginant tiltus“; Huntley Fitzpatrick „Mano gyvenimas
šalia“; Jay Asher „Trylika priežasčių kodėl“; Cecily von Ziegesar serija „Liežuvautoja“; Jennifer Echols
„Tave pamiršus“; Sara Zarr „Mergaitės istorija“; Sarah Dessen „Nakties klajūnai“; knygų serijos
„Beveik suaugę“, „Iliustruota Didžioji Klasika“, „N-14“ bei „10+“.
Dienoraščio tipo knygos: Rachel Renee Russell serija „Prietrankos dienoraštis“; Jeff Kinney serija
„Nevykėlio dienoraštis“; Ruta Skrebele knyga „Janio B. dienoraštis“; Vytautas Račickas „Nebaigtas
dienoraštis“; Feldhaus „Pešėlusios atostogos“; Sabine Zett „Hugo pasaulis“; Ana Frank „Dienoraštis“.
Pavieniai mėgstami autoriai: Jana Frey, Melvin Burgess, Jacqueline Wilson, Meg Cabot, Stephenie
Meyer, Lauren Oliver, L. J. Smith.

5.4.2. Renginiai vaikams
Renginių
Renginių skaičius skaičius
vaikams rajono
270
bibliotekose

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius

157

113

97496

 Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko 61 renginys:
32 žodiniai renginiai;
32 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 9;
renginiuose dalyvavo 6737 lankytojai.
 Priekulės miesto filiale vyko 11 renginių vaikams:
5 žodiniai renginiai;
5 vaizdiniai renginiai;
renginiuose dalyvavo 160 lankytojų.
 Kaimo filialuose suorganizuotas 196 renginiai vaikams:
119 žodinių renginių;
77 vaizdiniai renginiai;
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renginiuose dalyvavo 4895 lankytojai.
Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose nuolatinis dėmesys skiriamas vaikams, jų
pomėgiams, skaitymo skatinimui bei užimtumui. 2014 metais Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio
centras uždarytas remontui. Vaikų literatūros skyriuje įsikūrė „Vaikų dizaino studija“. Dizaino būrelio
vadovė, Rasa Buivydienė ne tik vadovauja studijos veiklai, bet ir prisideda prie organizacinių darbų
organizuojant vaikų užimtumą. 2014 m. jiems buvo organizuojami įvairūs renginiai, parodos, vaikų
literatūros skyriuje veikė

vasaros meninio užimtumo vaikų stovykla. Renginių pagalba rajono

bibliotekos padėjo vaikams formuoti ir plėtoti vaikų pomėgius, skatino susidomėjimą literatūra ir
menais, lavino vaikų vaizduotę ir kūrybingumą. Mažieji lankytojai randa sau mielų užsiėmimų: kuria
mini lėlių teatro pasirodymus, skaito savo kūrybos ir poetų eiles, ieško informacijos enciklopedijose,
žodynuose, žinynuose, dalyvauja akcijose, talkina „knygelių taisykloje“. Bibliotekos renginiai suteikia
vartotojams galimybę gauti naujos informacijos, skatinti kūrybos pažinimo visapusiškumą,
kūrybiškumą, į kultūrinį gyvenimą įtraukti ne tik vaikus ir jaunimą, bet ir suaugusius, stiprinti jų norą
skaityti, puoselėti kalbą, kultūringai leisti skaitytojų laisvalaikį.

Renginiai Vaikų literatūros skyriuje
Graži ir ilgametė tradicija Vaikų literatūros skyriaus bendradarbiavimas su Gargždų
socialinių paslaugų centru vadovė Viktorija Lygnugarienė, Vaikų dienos centru „Pastogė“ vadovė
Liucija Širvinskienė, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ vadovė R. Bagdonienė. 2014
metais vaikų literatūros skyrius kartu su šiomis įstaigomis, organizavo, keletą bendrų renginių.
Vaikų literatūros skyriuje vyko akvarelinių piešinių parodos „Metų laikų spalvos“ atidarymas.
Nuostabius paveikslus tapė ir eksponavo Gargždų socialinių paslaugų centro vaikai, kuriuos skyrė
Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginio metu vaikai dainavo,
deklamavo eiles. Vyko viktorina, kur buvo atliekamos užduotys iš Kristijono Donelaičio biografijos ir
kūrybos. Gargždų socialinių paslaugų centro direktorė Viktorija Lygnugarienė visiems vaikams įteikė
padėkas už dalyvavimą.
Gruodžio 2 d. vaikų literatūros skyriuje buvo minima Tarptautinė žmonių su negalia
diena. Bendrija „Gargždų viltis“ vadovė R. Bagdonienė ir Gargždų vaikų muzikos mokyklos ansamblis
„Gargždukai” vadovės J. Laurinavičienė ir D. Gerdauskienė pristatė meno darbų iš molio parodą ir
surengė nuotaikingą koncertą. Renginio oraganizatorė V. Gečienė padėkojo visiems kūrėjams už
nuoširdų darbą, išsamiau papasakojo apie vykdomą veiklą. Rajono savivaldybės, kitų institucijų ir
organizacijų atstovai, dirbantys su neįgaliaisiais ir socialinės atskirties grupių vaikais bei suaugusiais,
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pasveikino parodos autorius ir dalyvius, džiaugėsi gausėjančiomis kūrybingų žmonių gretomis ir kasmet
didėjančiu renginio dalyvių ir svečių skaičiumi.
Gruodžio 23 dieną vyko kalėdinė popietė, skirta Vaikų dienos centro „Pastogė“
auklėtiniams ir jų tėveliams, tai buvo Kalėdinė dovana visiems bibliotekos jauniesiems skaitytojams.
Šventės metu vaikai ir jų tėveliai susitiko su Kalėdų Seneliu. Kalėdų Senelis papasakojo kaip atkeliavo
pas mus iš šiaurės, kokių transporto priemonių jam prireikė. Vaikai žaidė įvairius ratelius: „Šiaudų
batai“, „Per pusnynus, per laukus“, šoko polkutę, lambada, šokinėjo per Kalėdų Senelio lazdą, vyko
lenktynės maišuose. Buvo smagiai praleistas laikas, Kalėdų Senelis dovanojo dovanas, kiekvienas galėjo
sulaukti Kalėdų Senelio dėmesio ir gauti dovanėlę. Visų dalyvių veidus puošė šypsenos, sklandė
šventinė nuotaika.
Vaikų bibliotekos veiklos prioritetas – vaikų skatinimas skaityti, reklamuojant
vertingiausią lietuvių autorių ir užsienio rašytojų kūrybą, ugdyti vaikų žingeidumą, saviraišką,
kūrybiškumą. Kovo mėnesį įvyko du susitikimas su sakmių, pasakaičių, legendų, mįslių, spėlionių
kūrėju, knygelių vaikams ,,Saldus miegelis voro lopšely”, ,,Dievo karvytė”, ,,Čiulbantis medis”,
,,Šerpaitis, vėjo dievaitis”, ,,Milžinai ir nykštukėlis”, ,,Mėnulio raitelė” autoriumi, rašytoju Laimonu
Iniu ir poete Dalia Poškiene. Susitikime - rytmetyje dalyvavo vaikų darželio mažieji lankytojai ir
Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos pirmokai, kurie skambiomis dainelėmis ir eilėraštukais
pasveikino gerbiamus svečius ir renginio dalyvius. Poetė Dalia Poškienė pristatė Laimono Inio knygas,
trumpai papasakojo apie jo kūrybos kelią. Rašytojas Laimonas Inis, atsakydamas į vaikučių šiltą
pasveikinimą, pakvietė juos drauge kurti pasakėlę apie gaidį, švenčiantį savo gimtadienį, pas kurį į
svečius susirenka daugybė įvairių gyvūnų. Vaikams išdalintos molinės švilpynės, tapo pasakos herojais.
Rašytojas maloniai ir nuoširdžiai bendravo su vaikais, uždavė jiems mįslių, atsakė į jų klausimus,
kalbėjo apie savo meilę knygai, kuri prasidėjo nuo vaikystės. Rašytojas į susitikimą atsinešė
,,stebuklingą portfelį pridėtą keistų daiktų, kurie kiekvienas turėjo negirdėtą, neregėtą, įdomią savo
atsiradimo istoriją. Jaunieji klausytojai padėkojo rašytojui už nuostabų laiką, įsigijo knygelių su rašytoju
autografu. Laimonas Inis palinkėjo vaikams gerai mokytis, mylėti knygą ir pažadėjo dar kartą susitikti.
Gruodžio mėnesį gausus dailės būrelis „Vaivorykštės spalvos“ svečiavosi Gargždų miesto
vaikų bibliotekoje. Vyko mažųjų dailininkų parodos eksponavimas ,,Tuvės Janson troliams Mumiams
– 100“, skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei. Vaikai pristatė savo darbus. Guoda, Ieva ir Eva
pradžiugino savo vaidybiniais gebėjimais, raiškiai pristačiusios ištraukas iš savo pamėgtų knygų.
Kūrybiška išmintimi apie vaikų darbus kalbėjo bibliotekos vedėja Daiva Ringienė. Už nuolatinį
bendradarbiavimą mokiniai ir jų vadovė V. Dargužienė apdovanoti Klaipėdos rajono J. Lankučio
viešosios bibliotekos direktoriaus padėkos raštais. Vaikai dalinosi įspūdžiais, saldainiais, skirtukais.
Mokiniai džiaugėsi malonia viešnage, jiems parodytu dėmesiu.
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Balandžio 4 d. paminėti Vaikų knygos dieną į biblioteką susirinko nemažas būrys
knygos mylėtojų, nes čia vyko popietė Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti „Kelionė į pasakų
karalystę“. Vaikai pasakojo vieni kitiems apie perskaitytas knygas, kokį įspūdį padarė viena ar kita
knyga, nurodė argumentus kodėl verta skaityti knygas. Diskutuojant paaiškėjo, jog didelė dalis vaikų
mėgsta skaityti knygas, kurios yra ekranizuotos. Katherinos Peterson knyga „Tiltas į Terabitiją“ vyko to
paties pavadinimo filmo peržiūra.
Popietė „Būk mano draugas“ metu vaikai žiūrėjo vaizdo filmukus kaip kuriamos knygos
vaikams. Moksleiviai sužinojo, kad knygos gali būti ne tik popierinės, bet ir elektroninės, kurias galima
skaityti kompiuteryje, telefone, skaitykloje. Labiausiai vaikus sudomino skaitykla, jie galėjo ją paliesti
savomis rankomis. Renginio tikslas, kad vaikai skaitytų, ir mažiau laiko leistų prie kompiuterinių
žaidimų. Perskaitę net po keletą mėgstamų knygų ištraukų, renginio svečiai patikslino, kad skaitydamas
knygas tampi protingesnis, ir visai nesvarbu ar ta skaitoma knyga yra popierinė, ar elektroninė. Iš knygų
mes mokomės, augame ir stiprėjame.
Vaikų literatūros skyriuje vyko renginys, skirtas Metų knygos rinkimams. Buvo
pristatytos dvi knygos, tai Ingridos Vizbaraitės „Karžygiuko istorija“ ir

Antano Šimkaus „Vaizdai iš

gyvenimo bobulytės ir kt.“. Trečios klasės mokinės N. Barauskaitė ir D. Kimutytė pristatė knygas,
paskaitė keletą ištraukų. Mokytoja A. Jeriomenkienė papasakojo apie šių knygų autores ir jos kūrybinę
veiklą. Mokiniai, išklausę skaitomas ištraukas, paaiškinimus, pavartę knygas, turėjo balsuoti ir nuspręsti,
kuri knyga sudomino labiausiai. Tik nedideliu skirtumu, vienu balsu, laimėjo A. Šimkaus „Vaizdai iš
gyvenimo bobulytės ir kt.“ Renginio metu mokiniai diskutavo, išsakė mintis, kokios knygos būtų
įdomios jiems bei jų bendraamžiams. Linksmai nuteikė berniukų pasisakymai, kad jiems labiausiai
patiktų fantastinės ir knygos apie karą. Šis renginys privertė kiekvieną apmąstyti, ar ne permažai
skiriame laiko knygų skaitymui, taip pat paskatino paskaityti ne tik šias knygutes.
Kovo mėnesį Vaikų bibliotekoje vyko Interaktyvi HYHO sesija „Būk savanoris – keisk
pasaulį“. Šiuo renginiu buvo kviečiami visi, norintys sužinoti apie savanorystės principus, galimybėmis,
sužinoti daugiau informacijos ar tiesiog gerai praleisti laiką. Susipažinti su savanoryste buvo kviečiama
žaidžiant visame pasaulyje gerai žinomą žaidimą „Kas laimės milijoną?“. Susirinkusieji grupėse spėliojo
skirtingus klausimus apie savanorystę, savanorio amžių, savanorystės formas, Europos savanorių
tarnybą ir pan. Muzikinius intarpus dovanojo bibliotekos savanorė Kamilė Mackevičiūtė ir Tomas
Cirtautas. Su jaunimu savo savanoriavimo patirtimi pasidalinti atvyko Rietavo atviro jaunimo centro
savanoriai Mariami Silagadze (iš Gruzijos) ir Yanik Muntu (iš Vokietijos), kurie susitikimo metu
diskutavo apie savanorišką veiklą Lietuvoje ir už jos ribų, apie kompetencijų ir praktikos įgijimą bei
savanorystės naudą sau ir kitiems. Mariami ir Yanik papasakojo apie savo patirtį, šeimos požiūrį, savo
šalį ir kultūrą, savanorystės užsienyje galimybes ir formas, sritis, dalinosi šmaikščiais nuotykiais
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patirtais Lietuvoje. Svečiai sulaukė daugybės klausimų iš jaunuolių, juos domino viskas: nuo
pasirinkimo momento iki priežasčių, kodėl jie savo savanorystei pasirinko Lietuvą.
Spalio 4-ąją vaikų literatūros skyriuje buvo minima Pasaulinė gyvūnų globos diena.
Visas dėmesys skirtas knygoms apie gyvūnėlius. Spalio 17-tos dienos popietę Vaikų literatūros skyriuje
vyko didžiulis šurmulys, susirinko jaunieji skaitytojai su savo augintiniais: katėmis, šuniukais. Vaikai
pasakojo apie savo namuose auginamus augintinius ir kaip jiems sekasi juos prižiūrėti. Skyriaus vedėja,
D. Ringienė pristatė renginį, papasakojo, kad Pasaulinė gyvūnų globos diena tapatinama su Šv.
Pranciškaus Asyžiečio, ištikimo gyvūnų globėjo vardu ir minima visame pasaulyje. Papasakoti apie
gyvūnėlių priežiūrą ir iškylančias problemas, į renginį atvyko Gargždų veterinarijos klinikos „Libetera“
veterinarijos gydytojas Robertas Galinskas. Gydytojas paprašė vaikų elgtis labai atsakingai su gyvūnais,
kad prieš įsigydami augintinį gerai pagalvotų, ar bus jam kur gyventi, ar galės tinkamai prižiūrėti bei juo
rūpintis. Daug informacijos suteikė svečias vaikams, apie gyvūnėlių veisles, jų kilmes, priežiūros
ypatumus ir daromas klaidas auginant augintinius. Vaikai pasakojo savo augintinių iškrėstas „šunybes“.
Popietėje dalyvavo Viktorija su savo šuniuku Hipiu, Austėja su šuniuku Pifu, Saulė su labai išdidžiu
katinu Smalium. Narvelyje savo judrumą demonstravo Savanos šinšila. Vaikai pasakojo apie savo
augintinius, paliktus namuose. Renginio svečias padovanojo visiems renginio dalyvių gyvūnams skirto
maisto ir padalino informacinius leidinėlius apie gyvūnėlių priežiūrą ir maitinimą.
Sausio 30 d. J. Lankučio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko rajono
mokinių meninio skaitymo konkursas, kurį organizavo Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius
kartu su J. Lankučio viešąja biblioteka. Mokinius vertino komisija, kurios pirmininkė – režisierė ir
dramos pedagogė, menotyros magistrė, Klaipėdos universiteto lektorė Salomėja Burneikaitė, nariai:
Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolanta Polekauskienė, Gargždų
vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro teatro studijos „SMART“ mokytojas, režisierius Laimonas Dirškus.
Dalyvavo dvidešimt dalyvių 5−12 klasių mokiniai. Skaitomuose kūriniuose dominavo prozos kūriniai.
Laureatais tapo Gabrielė Steputytė, Vėžaičių pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė (mokytoja Lidija
Meižienė), kuri skaitė Emilijos Liegutės kūrinį „Mama“, Svajūnas Bružas, Lapių pagrindinės mokyklos
7 klasės mokinys (mokytoja Asta Gilvonauskienė), skaitęs ištrauką iš Sauliaus Šaltenio „Riešutų
duonos“, Aušrinė Anužytė, Gargždų „Minijos“ progimnazijos 5 klasės mokinė (mokytoja Danutė
Prunskienė), skaitė Ramutės Skučaitės „Mūsų mieloji viešnia“, Karolis Norvilas, Gargždų
„Vaivorykštės“ gimnazijos 2 klasės mokinys (mokytoja Daiva Toliušienė), skaitęs J. Žlabio-Žengės
kūrinį „Pavasario futurizmas“, Gintautė Rusteikaitė, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos 1 klasės
mokinė (mokytoja Rasa Rusteikienė), pasirinkusi J. Downham „Kol dar gyva“, Vismantė Gindulytė,
Gargždų muzikos mokyklos 9 klasės mokinė (mokytoja Laima Jusčienė), skaitė A. Saksės kūrinį
„Pienė“. Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Gudzevičienė visiems dalyviams įteikė
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atminimo dovanėles, o laureatams įteikti diplomai. 2014 metais zoniniame konkurse rajonui atstovauti
išrinkti Svajūnas Bružas ir Karolis Norvilas.
Nepamainomi renginių dalyviai ir organizatoriai 2014 metais buvo Gargždų vaikų ir
jaunimo laisvalaikio centras, kuris įsikūrė vaikų bibliotekos patalpose. Veikiantis dizaino studijos
būrelis, kuriam vadovauja dizaino būrelio vadovė Rasa Buivydienė. Kartu su vaikų literatūros skyriumi
suorgnizuoti renginiai, eksponuoti darbeliai. Vienas iš įsimintimiausiu ekspozicijų - dizaino, dailės ir
dekoravimo karoliukais „Kalėdinis miškas“ pristatymas. Būrelyje lankosi apie 25 vaikai.
Birželio - rugpjūčio mėnesiais VšĮ „Meno menė“ kūrybinėse dirbtuvėse Klaipėdos
rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje (Žemaitės g. 5,
Gargždai) jau trečius metus vykdė kūrybinę vaikų vasaros dienos stovyklą. Kiekvieną dieną
stovyklautojams buvo siūloma nauja užimtumo programa: pažintys su menininkais, ekskursijos į retai
lankomus objektus, profesionalių, įvairių profesijų atstovų vedami kūrybiniai užsiėmimai, turistiniai
žygiai bei iškylos gamtoje ir kt. Šiemet buvo suorganizuotos ekskursijos į gyvūnų globos namus
„Linksmosios pėdutės“ (Klaipėda), „Dausakalių“ kalvę (Šilutės r.), privačią duonos kepyklą „Manto
duona“ (Klaipėdos r.), šaltojo karo požeminį balistinių raketų bunkerį (Plungės r.), Lietuvos
kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilę (Klaipėda), unikalų zoologijos parką „Ţvėrinčius“
(Telšių r.) ir kitur. Stovykloje svečiavosi: Klaipėdos lėlių teatro aktorė Renata Kutaitė, režisierė Gintarė
Radvilavičiūtė, muzikos grupės „Old City Band“ vadovas, muzikantas Tadas Jurėnas ir grupės nariai,
pantomimos teatro „A“ aktorius ir vadovas Aleksas Mažonas, dizainerė Laura Tunik (Klaipėda) ir kiti.
Menininkai ne tik dalijosi savo profesine patirtimi, pravedė kūrybinius užsiėmimus. Stovyklos tikslas –
suteikti žinių, gebėjimų apie mus supantį pasaulį, gyvenamąją aplinką, kultūrą ir meną. Stovyklai
vadovavo grafikė, edukologė Ieva Litvaitytė, dailininkė, fotografė, edukologė Aurelija Valutytė,
menotyrininkė D. Ruškienė. Vadovėms talkino stovyklos savanoriai – moksleiviai: Evelina Šimkutė,
Erika Mušauskaitė, Gerda Muldarytė, Matas Muldaris. Stovyklą VšĮ „Meno menė“ remia bendrovės:
„Minijos nafta“, „Liskandas“, „Mida LT“ „Daily art“. Stovyklos partneriai: Klaipėdos r. savivaldybės
J.Lankučio viešoji biblioteka, bendrovės „Mars Lietuva“, „Print-It“.
Renginiai vaikams rajono filialų bibliotekose
2014 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialai – bibliotekos organizavo
vaikams įvairius renginius: viktorinas, konkursai, rytmečius, popietes, knygų aptarimus, teatralizuotus
knygų pristatymus, garsinius skaitymus, literatūros parodas ir jų aptarimus, piešinių konkursus, įvairių
darbelių parodas - pristatymus, etnokultūrinius renginius, šventes, pokalbius, susitikimus su rašytojais ir
žymiais žmonėmis. Daug renginių, skirtų kalendorinių ir valstybinių švenčių paminėjimui, liaudies
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meno sklaidai. Rajono filialų tikslas – sudominti vaikus ir jaunimą knyga, skaitymu, optimaliai tenkinti
informacinius, skaitymo ir kitus skirtingo amžiaus vaikų informacinius poreikius. Vaikai rajono
bibliotekose turi sąlygas tobulėti, lavinti kūrybiškumą, tenkinti skaitymo poreikį, turiningai leisti
laisvalaikį. Vaikai yra aktyviausi bibliotekų lankytojai ir renginių dalyviai. Renginiai vaikams
bibliotekoje bibliotekininkui ypatinga darbo dalis. Ugdomas ir auginamas busimasis bibliotekos
skaitytojas, kuris skatinamas mylėti knygą. Organizuodamos renginius bibliotekos žadina įgimtą vaikų
smalsumą ir kūrybingumą, skatina juos daugiau skaityti, lavinti skaitymo įgūdžius, saviraišką.
Viena iš populiariausių datų, tai Tarptautinė vaikiškos knygos diena. Ši diena rajono filialuose minima
įvairiais renginėliais. Daukšaičių bibliotekoje vaikiškos knygos dienai paminėti buvo surengta edukacinė
šventė "Ir knyga mane augina". Susirinkę pradinukai buvo pakvieti išrinkti gražiausių vaikiškų
knygelių pavadinimus, autorių pavardes, leidyklą, leidimo metus, puslapių skaičių ir surašyti ant
drugelių sparnų. Renginio metu vyko greito skaitymo konkursas. Nugalėtojai buvo apdovanoti prizais.
Renginio pabaigoje vaikai piešė savo mėgstamiausius knygų personažus ir "sodino" juos į pasakų
traukinį. Popietę „Knyga mano bičiulė“, skirta vaikams ir šiai datai paminėti, labai kūrybingai
organizavo Girkalių biblioteka. Čia vyko geriausių, aktyviausių bibliotekos skaitytojų apdovanojimai,
aptartos skaitomiausios knygelės, skaitytos ištraukėlės. „Varlytės teatras“ vaikams dovanojo smagų
spektakliuką. Dauparų filiale - bibliotekoje tradiciškai balandžio 02 dieną rinkosi į literatūrinį rytmetį
„Per knygą į pažinimo džiaugsmą“, skirtą Tarptautinei vaikų knygos dienai. Kartu su Minijos
progimnazijos Gobergiškės skyriaus mokiniai ir mokytojai, į renginį atpūškavo ir raudonas traukinukas.
Tai piešinių paroda „Mano mieliausia knyga“. Vaikai puikiai pademonstravo savo žinias apie skaitomas
knygas. Spėliojo iš kokių knygų skaitomos ištraukos, kas tų knygų autoriai. Klausėsi antrokės
Deimantės Kubiliutės pasakojamos pasakos „Malūnininko vėjas“. Bibliotekininkos darbuotoja I.
Vaitkutė surežisavo spektakliuką apie piktojo Burtininko pavogtą knygą, kas privertė susimąstyti, kas
atsitiktų, jeigu nebebūtų nei raidžių, nei knygų. Per tą neklaužadą Burtininką vaikams dar teko atlikti
užduočių, po kurių laukė smagiausia šventės dalis- geriausių skaitytojų rinkimai ir apdovanojimai.
Geriausia metų skaitytoja- Augustė Petreikytė ir geriausiais skaitytojas – Domas Preibys buvo
apdovanoti padėkos raštais ir prisiminimo dovanėlėmis. ir saldžiomis dovanomis. Vėžaičių bibliotekoje
vyko popietė „Kuriame ir pristatome savo knygą“. Biblioteka svečiavosi vaikai iš Vėžaičių lopšelio –
darželio ir Gargždų ugdymo centro „Naminukas“. Vaikai dovanojo, rodė savo sukurtas knygeles.
Vaikams buvo parodytas trumpas režisuotas spektakliukas. Bibliotekoje užsimezgė graži draugystė tarp
Vėžaičių ir Gargždų vaikų, o juos sujungė – knyga. Šią tradiciją bus puoselėjama ir ateityje. „Užeik į
biblioteką – kviečia knyga“- šitaip renginį jau daugelį metų pradeda Lapių filialas, skirtą nacionalinei
bibliotekų savaitei. Tai laikas šeimai – močiučių, tėvelių su vaikučių diena bibliotekoje. Susitikimo
tikslas - kartu žaisti, vartyti, skaityti knygas, atrasti bendravimo džiaugsmą, knygų išmintį bei naudą.
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Šiai dienai paminėti visi rajono filialai organizavo įvairius renginius: kūrybines parodas – Agluonėnai,
Dreverna, Girininkai Šalpėnai, viktorinas – Jakai, Judrėnai, Kalotė, Tilvikai, mįslių minkles – Slengiai,
Veiviržėnai, Žadeikiai, garsinius skaitymus, piešinių konkursus, ekskursijas po biblioteką – Dovilai,
Endriejavas, Kretingalė ir kt. 2014 metais Jono Lankučio filialų darbuotojos organizavo vaikams
atmintinų datų paminėjimą: vasario 16–osios, kovo 11–osios. Auganti karta turi žinoti savo šalies
istorijos praeitus etapus. Ta proga bibliotekose vyko įvairios viktorinos, klausimų – atsakymų užduotis,
piešinių konkursai, akcijos.
Dovilų biblioteka organizavo gal kiek neįprastą renginį „Lego fabrikas“. Į renginį
atvyko darželio „Kregždutė“ penkiamečiai. Bibliotekininkė Eligija Žukauskienė papasakojo apie „Lego“
kompanijos, gaminančios populiariausius pasaulyje žaislus istoriją. Vaikai kibo į darbą, jie statė namus,
mašinas, žaidė. Nors mergaitėms buvo paruošta kita užduotis, jos panoro statyti iš kaladėlių kartu su
berniukais. Baigiantis renginio laikui, vaikai nelabai noriai traukėsi nuo konstruojamų darbelių.
Pabaigoje visi nusifotografavo su savo kurtais žaislais. Už nuostabius šedevrus vaikai buvo apdovanoti
prisiminimo dovanėlėmis.
Didelių pasiekimų susilaukė projektas „Augu skaitydamas“. Rajono vaikai ir toliau
skaito knygeles ir auginą medį, dabar dar gali atsirasti saulyte tiesianti spindulius į žemę, gamtos
gyvūnėliai nutūpę ant medžio ir kt. Bibliotekos darbuotojų vaidmuo skatinant skaityti knygas, labai
svarbus. Bibliotekininkių dėka, kai kurios šeimos jau turi tradiciją ar įprotį – tam tikromis savaitės
dienomis apsilankyti bibliotekoje drauge su savo atžalomis. Visi šeimos nariai skaito, renkasi knygas.
Malonu matyti šeimų domėjimąsi knyga. Tokie įpročiai formuoja meilę skaitymui.
Tilvikų kaimo bibliotekoje vyko popietė vaikams „Atsisveikinimas su vasara“, jos metu
bibliotekininkė Danguolė Jurevičienė kartu su vaikais kepė obuolių pyragą. Vaikai džiaugėsi, jog ne tik
galėjo sužinoti kaip kepami pyragai, bet ir išmoko kulinarinių gudrybių. Gerų darbų niekada nebūna per
daug.
Lapių bibliotekoje buvo eksponuojama ir pristatoma neįgalaus lapiškio E. Srėbaliaus
darbelių paroda „Štai ką aš sugebu“. Lapiuose jis augo, čia jo likę draugai ir pažįstami ir domina kaip
jų draugui sekasi. Šiuo metu berniukas su tėveliais gyvena Anglijoje. Pristatyme dalyvavę tėveliai
papasakojo dalyviams kaip jiems sekasi, kaip lavinamas Eimantas, koks dėmesys skiriamas
neįgaliesiems.
2014 metais rengiama Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, kurios metu buvo stengiamasi
supažindinti su šiaurietiška literatūra, gyvenimo būdu, šalimis. Šios savaitės tema „Troliai šiaurėje“.
Bibliotekose vyko Trolių dienos, rinkimai gražiausio Trolio ir kt. Šiemet šioje akcijoje ir renginių
organizavime dalyvavo Dovilų, Lapių, Kretingalės, Vėžaičių, Žadeikių ir kt. filialai. Buvo vaikams
pasakojama kaip ir kur gyvena Troliai, skaitomos ištraukos iš kūrinio „Monstrų kivirčas“, skaitoma
47

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

norvegų vaikų sukurta pasaka „Trys ožiukai“, kompiuterių ir skaidrių pagalba vaikai supažindinti su
rašytoja Tuvė Janson, parodytos skaidrės apie Trolių Mumių slėnį, esantį Nantalyje.
2014 metais jau ketvirtą kartą surengta Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios
Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų kalėdos“. Akcijos šūkis – „Skaitykime, dovanokime,
dalinkimės“. Bibliotekininkai ragino visus rajono bendruomenės vaikus pasidalinti nebeskaitomomis
knygelėmis, kvietė į organizuojamus renginius.

5.5. Mokamos paslaugos
2014 m. Klaipėdos rajono J. Lankučio viešojoje bibliotekoje mokamos paslaugos buvo
teikiamos vadovaujantis patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl Klaipėdos
rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo. Tačiau
artėjant naujos valiutos įvedimui 2014 metų Lapkričio mėnesį buvo parengtos naujos mokamos
paslaugos ir pateiktos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai patvirtinti.
2014 metais rajono bibliotekose vartotojams padarytos 189539 leidinių fragmentų kopijos:
viešojoje bibliotekoje padarytos 184256 fragmentų kopijos, Priekulės miesto filiale – 1799 kaimo
filialuose – 3484. Už mokamas paslaugas rajono bibliotekose per 2014 m. surinkta 8,7 tūkst. Lt.
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje surinkta 7,4 tūkst. Lt., Priekulės miesto filiale surinkta 0,4 tūkst. Lt.
Kaimo filialuose surinkta 0,9 tūkst. Lt.
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO LANKUČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Paslauga

Mato vnt.

1. Vartotojo
pažymėjimas

Paslaugų kainos iki 2014-12-31
Elektroninis vartotojo
pažymėjimas:
5,00Lt (1,45 EUR)– suaugusiems

Neribotas
laikotarpis

1 metai

2,00Lt (0,58 EUR)– neįgaliems,
pensininkams bei
moksleiviams nuo 5 kl.
Pakeitimas pametus ar
sugadinus:
10,00 Lt (2,90 EUR)–
suaugusiems
5,00 Lt (1,45 EUR)– neįgaliems,
pensininkams bei moksleiviams
nuo 5 kl.
Lokalus vartotojo pažymėjimas:

Paslaugų kainos nuo
2015-01-01
Elektroninis vartotojo
pažymėjimas:
1,45 EUR- suaugusiems
0,60 EUR- neįgaliems,
pensininkams bei
moksleiviams nuo 5 kl.
Pakeitimas pametus ar
sugadinus:
3 EUR- suaugusiems
1,45 EUR)– neįgaliems,
pensininkams bei
moksleiviams nuo 5 kl.
Lokalus vartotojo
pažymėjimas:
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2,00 Lt (0,58 EUR)–
suaugusiems
1,00Lt (0,29 EUR)- neįgaliems,
pensininkams bei moksleiviams
nuo 5 kl.
1,00Lt (0,29 EUR)– vienkartinis
leidimas pasinaudoti bibliotekos
paslaugomis
Nemokamas – ikimokyklinių,
pradinių klasių bei neįgaliems
vaikams
2. Dokumentų
kopijavimas,
nuskaitymas ir
spausdinimas

A4

Dokumentų kopijavimas,
spausdinimas:

1 psl.
abi pusės
1 psl.

0,30 Lt (0,09 EUR)- nespalvotas
0,50 Lt (0,14 EUR) -nespalvotas
2,00 Lt (0,58 EUR) -spalvotas
1,00 Lt (0,29 EUR) -spalvotas
(nevisiškai užpildytas lapas)

abi pusės
A3
1 psl.
abi pusės
1 psl.

3,00 Lt (0,87 EUR)- spalvotas

abi pusės
A4

4,00 Lt (1,16 EUR)- spalvotas
Moksleiviams ir studentams:

1 psl.

0,20 Lt (0,06 EUR)-nespalvotas

abi pusės
1 psl.

0,30 Lt (0,09 EUR)-nespalvotas
1,00 Lt (0,29 EUR)-spalvotas
0,50 Lt (0,14 EUR)-spalvotas
(nevisiškai užpildytas lapas)

abi pusės
A3
1 psl.
abi pusės
1 psl.

2,00 Lt (0,58 EUR)-spalvotas

abi pusės

5,00 Lt (1,45 EUR)-spalvotas

0,60 Lt (0,17 EUR)- nespalvotas
0,70 Lt (0,20 EUR)- nespalvotas
3,50 Lt (1,01 EUR)- spalvotas
3,00 Lt (0,87 EUR)- spalvotas
(nevisiškai užpildytas lapas)

0,50 Lt (0,14 EUR)-nespalvotas
0,60 Lt (0,17 EUR)-nespalvotas
2,50 Lt (0,72 EUR)-spalvotas
1,50 Lt (0,43 EUR)-spalvotas
(nevisiškai užpildytas lapas)

0,60 EUR- suaugusiems
0,30 EUR- neįgaliems,
pensininkams bei
moksleiviams nuo 5 kl.
0,30 EUR)– vienkartinis
leidimas pasinaudoti
bibliotekos paslaugomis
Nemokamas –
ikimokyklinių, pradinių
klasių bei neįgaliems
vaikams
Dokumentų
kopijavimas,
spausdinimas:
0,10 EUR- nespalvotas
0,15 EUR- nespalvotas
0,60 EUR- spalvotas
0,30 EUR- spalvotas
(nevisiškai užpildytas
lapas)
1 EUR- spalvotas
0,20 EUR- nespalvotas
0,20 EUR- nespalvotas
1 EUR- spalvotas
1 EUR- spalvotas
(nevisiškai užpildytas
lapas)
1,15 EUR- spalvotas
Moksleiviams ir
studentams:
0,05 EUR- nespalvotas
0,10 EUR- nespalvotas
0,30 EUR- spalvotas
0,15 EUR- spalvotas
(nevisiškai užpildytas
lapas)
0,60 EUR- spalvotas
0,15 EUR- nespalvotas
0,20 EUR- nespalvotas
0,70 EUR- spalvotas
0,40 EUR- spalvotas
(nevisiškai užpildytas
lapas)
1,45 EUR- spalvotas
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3. Dokumentų
įrišimas

4. Informacijos
įrašymas į
elektronines
laikmenas
5. Dokumentų
laminavimas
6. Bibliotekos
patalpų
(konferencijų salė)
nuoma

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

Dokumentų nuskaitymas:
1,00 Lt (0,29 EUR)
3,00 Lt (0,87 EUR)
4,00 Lt (1,16 EUR)
5,00 Lt (1,45 EUR)
6,00 Lt (1,74 EUR)
8,00 Lt (2,32 EUR)

0,30 EUR
0,90 EUR
1,20 EUR
1,45 EUR
1,70 EUR
2,30 EUR

2,00 Lt (0,58 EUR) ( + CD kaina)

0,60 EUR( + CD kaina)

4,00 Lt (1,16 EUR) ( + DVD
kaina)
3,50 Lt (1,01 EUR)
2,70 Lt (0,78 EUR)
1,60 Lt (0,46 EUR)
20 Lt (5,79 EUR)–
nekomerciniams renginiams

1,20 EUR( + DVD
kaina)
1 EUR
0,80 EUR
0,50 EUR
5,80 EURnekomerciniams
renginiams
11,60 EURnekomerciniams
renginiams su
demonstracine įranga
14,50 EURkomerciniams
renginiams
17,40 EURkomerciniams
renginiams su
demonstracine įranga
Savikaina

40 Lt (11,58 EUR)–
nekomerciniams renginiams su
demonstracine įranga
50 Lt (14,48 EUR)–
komerciniams renginiams
60 Lt (17,38 EUR)–
komerciniams renginiams su
demonstracine įranga

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

9. Personalinių
bibliografijų
sudarymas bei
redagavimas pagal
užsakymą

1 vnt.

Savikaina

1 vnt.

5,00 Lt (1,45 EUR)– skelbimas
10,00 Lt (2,90 EUR)–
lankstinukas
3,00 Lt (0,87 EUR)– kvietimas
5,00 Lt (1,45 EUR)– vizitinė
kortelė
3,00 Lt(0,87 EUR)

1 val.

1,45 EUR- skelbimas
3 EUR- lankstinukas
1 EUR- kvietimas
1,45 EUR- vizitinė
kortelė
1 EUR
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10. Dokumentų
išsiuntimas ir
priėmimas faksu
A4 forma
11. Spektaklių bei
kino filmų rodymas
bibliotekoje
12. Naudojimasis
specializuotomis
kompiuterinėmis
programomis
13. Prieigos prie
bibliotekoje
prenumeruojamų
duomenų bazių
nutolusiems
vartotojams
suteikimas
14. Dokumentų
nuoma
elektroninėje
laikmenoje

1 psl.

1,00 Lt (0,29 EUR)– Lietuvoje

0,30 EUR– Lietuvoje

1 bilietas

3,00 Lt (0,87 EUR)– tarptautiniu
ryšiu
0,50 – 2,00 Lt (0,14-0,58 EUR)

1 EUR -tarptautiniu
ryšiu
0,15-0,60 EUR

1 val.

2,00 Lt (0,58 EUR)- suaugusiems

0,60 EUR- suaugusiems

1,00 Lt (0,29 EUR)moksleiviams
Pagal LNB pateiktas
prenumeratos kainas

0,30 EURmoksleiviams
Pagal LNB pateiktas
prenumeratos kainas

3,00 Lt (0,87 EUR)

1 EUR

1 savaitei

5.6. Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka aktyviai užsiima
veiklos viešinimu ne tik įprastomis priemonėmis (regioninė spauda, lankstinukai, informaciniai plaktai),
bet ir virtualioje erdvėje (bibliotekos svetainė, socialiniai tinklai). Svarbu pažymėti, kad tai labai
aktualu – bibliotekos modernėja, tobulėja, todėl turi plėsti ir savo paslaugų bei funkcijų spektrą. 2014aisiais metais iš viso buvo publikuotas 191 straipsnis, susiję su biblioteka, jos filialais bei veikla.
Spaudoje publikuota 40: 28 iš jų buvo Klaipėdos rajono laikraštyje „Bangą“, „Gargždų krašte“ – 10,
respublikinėje spaudoje – 2. Virtualioje erdvėje publikuotas 151 straipsnis: bibliotekos svetainėje
www.gargzdaivb.lt – 49, Facebook paskyroje www.facebook.com/J.LankucioVB - 61 publikacija,
portale www.mano-gargzdai.lt – 32, www.gargzdietis.lt – 9.
Biblioteka aktyviai bendrauja su kolegomis iš kitų miestų, dalijasi patirtimi. 2014-aisiais
metais Jono Lankučio bibliotekoje svečiavosi kolegos iš Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos,
sėmėsi patirties iš mūsų darbuotojų. Jau daugiau nei penkiolika metų Klaipėdos rajono savivaldybė
bendradarbiauja su Ilawos miestu Lenkijoje – rengia bendrus projektus, pažintinius vizitus, dalijasi
gerąja patirtimi. Sekdami tokiu puikiu pavyzdžiu, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio
viešosios bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas ir jo pavaduotoja Diana Ciparienė dar ankstyvą
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pavasarį pradėjo bendrauti su Ilawos miesto viešąja biblioteka, o birželio 27 – 29 dienomis, kartu su
bibliotekos specialistais, svečiavosi Lenkijoje, kur pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Bibliotekos
direktorius, būdamas Viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos nariu, siekia skatinti bendradarbiavimą ne
tik su kitomis Lietuvos bibliotekomis, bet ir užmegzti glaudžius partnerystės santykius su artimiausiais
kaimynais.
Biblioteka palaiko glaudžius partnerystės ryšius su Klaipėdos rajono ir Gargždų miesto
organizacijomis: Gargždų kultūros centru ir jo filialais, Gargždų muzikos mokykla, Gargždų vaikų ir
jaunimo laisvalaikio centru, Gargždų miesto bendruomene, Gargždų socialinių paslaugų centru, Vaikų
dienos centru „Pastogė“, Gargždų krašto muziejumi, Klaipėdos rajono seniūnijomis, Klaipėdos rajono
laikraščiu „Banga“ – nuolatiniu partneriu bei pagalbininku organizuojant šventes bei rengiant projektus.
2014-aisiais Gargždų krašto muziejus, kultūros centras, J. Lankučio viešoji biblioteka bei Gargždų vaikų
ir jaunimo laisvalaikio centras suvienijo jėgas ir gargždiškius bei miesto svečius kvietė į unikalų protų
kovų turnyrą „Bunda jau Baltija“, skirtą Baltijos kelio 25-mečiui paminėti.
Biblioteką palaiko ir remia vietos verslininkai, įmonės. Bibliotekininkų bendruomenė
džiaugiasi Gargžduose sėkmingai dirbančia spaustuve PRINT-IT. 2014-aisiais metais skaitytojams
dovanojo 1124 egzempliorius knygų už 10345 litų. „Knygų Kalėdos“ akcijos metu UAB „Žibai“, tvarkę
Drevernos filialo pastatą, skyrė du šimtus litų, už kuriuos buvo nupirkta 10 vnt. knygų.
Biblioteką rėmė UAB „Edvonis“, knygų dovanojo akademiko Jono Lankučio žmona Janina
ir dukra Margarita Lankutytė–Dautartienė. Viešosios bibliotekos bei filialų renginius remia Klaipėdos
rajono savivaldybės kultūros ir švietimo skyriai, rajono seniūnijos, naujienų portalas „Mano Gargždai“,
savaitraštis „Gargždų kraštas“ bei individuali Gedimino Venckaus įmonė.

6. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA

6.1. LIBIS PĮ diegimas, katalogų ir kartotekų sistema
Nuo 2013 m. visuose kaimo filialuose įdiegta LIBIS programinė įranga. Be viešosios
bibliotekos

LIBIS SAP (Skaitytojų aptarnavimo posistemis) 2014 m. dirbo 4 filialai: Agluonėnų,

Dauparų, Kalotės ir Priekulės miesto filialas, kiti 20 filialų tobulino darbo įgūdžius ir su SAP pradės
dirbti nuo 2015 metų.
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje

LIBIS įdiegta 2003 metais birželio 1d.

Elektroniniame kataloge atsispindi naujai gauti visos sistemos bibliotekų spaudiniai (nuo 2003 m. II
pusmečio), suvesti (rekataloguoti) viešosios bibliotekos skaityklos, muziejaus, abonemento bei Vaikų
literatūros skyriaus spaudiniai. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje 2014 m. pabaigoje, elektroniniame
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kataloge iš viso buvo 138363 įrašai, o per metus parengta 13610 įrašų. Nacionalinei bibliografijos
duomenų bazei rengiami bibliografiniai įrašai iš rajoninio laikraščio „Banga“. 2013 m. sukurti 1624
įrašai.
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje yra centrinis abėcėlinis katalogas, atspindintis
viešosios bibliotekos ir jos filialų fondus. Kaimų filialų bibliotekose ir Priekulės miesto filiale taip pat
yra abėcėliniai katalogai. Fondų komplektavimo ir tvarkymo skyrius bibliotekiškai apipavidalino virš
10 tūkst. kataloginių kortelių.
6.2. Informacinis fondas, bibliografinis, informacinis vartotojų aptarnavimas
Viešosios bibliotekos misija - saugoti informaciją ir suteikti galimybę ja pasinaudoti.
Greita informacinių technologijų plėtra skatina naujų paslaugų galimybes. Skaityklos fonde
komplektuojami įvairių mokslo šakų leidiniai. Praėjusiais metais skaityklos fondas pasipildė 207
leidiniais, nurašyta 203 egz. informacinio fondo dokumentų. 2015 m. pradžiai fonde 9769 egz.
dokumentų. Fondas pildomas leidiniais, kurie reikalingi studijuojantiems, dirbantiems. Fondas
papildomas žodynais, žinynais, enciklopedijos, kitais informaciniais leidiniais. Trūksta leidinių
socialinio darbo, medicinos, ūkininkavimo, turizmo klausimais. Stengiamasi tenkinti vartotojų poreikius,
ugdyti jų informacinius įgūdžius. 2014 metais Nacionalinės bibliotekų savaitės metu „Kranto“
pagrindinės mokyklos dešimtokams surengta pažintinė ekskursija po biblioteką. Moksleiviai
supažindinti kaip naudotis elektroniniais katalogais, kaip išsirinkti knygų, kaip naudotis bibliotekoje
esančiu informaciniu fondu ir kitomis teikiamomis paslaugomis.
Interneto skaitykloje yra 5 kompiuterizuotos darbo vietos su prieiga prie interneto ir 5 yra
periodikos skaitykloje. Bibliotekoje kasmet vis didesnio populiarumo sulaukia elektroninės paslaugos:
paieška internete, paieška duomenų bazėse, informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas,
kopijavimas, skenavimas, spausdinimas spausdintuvais, mokymai ieškantiems informacijos internete ir
duomenų bazėse. Vartotojams teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos. 2014 m. vartotojams
suteiktos 42 individualios konsultacijos įvairiomis temomis. Pageidaujant informacija įrašoma į
skaitmenines laikmenas, kopijuojama, skenuojama. Atrankinė informacija teikiama 4 vartotojams –
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Gargždų muzikos mokyklai, Gargždų kultūros centrui
bei Gargždų ligoninei. 2014 m. skaitykloje atsakyta į 345 užklausas. Elektroninėmis priemonėmis gauta
1 užklausa Jono Lankučio bibliotekoje, 0 Priekulės miesto filiale, 41 – kaimo filialuose. Atsakyta
užklausų: faktografinių - 67, tikslinamųjų – 111, adresinių – 199, teminių – 3185. Dominuoja teminės
užklausos. Paieška buvo vykdoma LIBIS elektroniniame kataloge, NBDB (Nacionalinės bibliografijos
duomenų bankas), INFOLEX. Praktika (teisės aktų paieška), EBSCO Publishing (anglų kalba), Oxford
53

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Referenxce Online – Premium (anglų kalba), Oxford Art Online (anglų kalba), Oxford Music Online
(anglų kalba) duomenų bazėse. Užklausoms

atsakyti 2014 m. panaudota 6159 egz. leidinių.

Aktualiausios temos – medicina, netradicinė medicina, filosofija, pedagogika, vadyba, ekonomika, teisė,
turizmas.
Informacinės užklausos:
Informacinės
užklausos

Skirtumas

RVB
2013

SVB
2014

3405

3562
+157

PMF

2013

2014

866

755
-111

KFB

2013
83

2014

2013

2014

73

2456

2734

-10

+278

Norint plačiau supažindinti vartotojus su informaciniais leidiniais, rengiamos parodos.
Praeitais metais jų paruošta Jono Lankučio bibliotekoje -12, Priekulės miesto bibliotekoje- 6, kaimo
bibliotekose -19. Informacinės parodos: „Sustabdę akimirkas...“, skirta fotografijos dienai (SVB),
„Šalys- Europos Sąjungos narės“, skirta ES (SVB), "Gydytojai iš sodų, laukų ir daržų", skirta sveikatos
dienai (SVB), „Ieškau savęs“, skirta psichologijai, savęs atradimui (SVB), „Rask atsakymus“ (Jakų
filialas), „Metų prasmė“ (Kretingalės filialas), „Laiko pranašai“ (Pėžaičių filialas), „Tai tau turi būti
įdomu“ (Endriejavo filialas) it kt.
Teikiama atrankinė informacija – kultūros, medicinos bei muzikos mokyklos
darbuotojams. Skelbimų lentoje rajono vartotojai informuojami apie naujai gautą grožinę ir šakinę
literatūrą. Bibliotekininkai nuolat vartotojams teikia konsultacijas įvairiausiais informaciniais
klausimais. Paruošiamas „Įžymių datų ir jubiliejų kalendorius“ ir „Klaipėdos rajono įžymių datų
kalendorius“ ateinantiems metams, kuriuo gali naudotis ne tik darbuotojai, bet ir vartotojai.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu buvo miesto vidurinių mokyklų moksleiviams
suorganizuotos ekskursijos – pamokos bibliotekoje. Jono Lankučio viešoji biblioteka ir filialai, kas
metai organizuoja pažintines ekskursijas bibliotekos skaitytojams. Gana įsimintina, pažintinė
darželinukų ekskursija po biblioteką vyko Veiviržėnų filiale. Vaikus pasitiko ne tik bibliotekininkė su
daugybe gražių knygučių, bet ir du dideli, minkšti meškinai. Šie du keisti „skaitytojai“ nustebino ne tik
mažylius, bet ir auklėtoją. Kiekvienas vaikas norėjo pasisveikinti su gražiais žaisliukais. Bibliotekininkė
V. Krauleidienė papasakojo darželinukams apie knygutes, domėjosi kokias pasakas jiems skaito tėveliai.
Mažyliai noriai vartė knygutes ir džiaugėsi spalvotais piešinukais. V. Krauleidienė paskaitė vaikams
pasaką „Pupa“. Per 2014 metus suorganizuoti 23 pažintiniai ir informaciniai renginiai.
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Informacinis fondas:
Informacinės
fondas

RVB

7110

SVB

2523

PMF

KFB

627

3960

Viešosios bibliotekos ir kaimo filialų informacinių leidinių fonduose kaupiama universali
ir įvairių mokslo sričių literatūra: enciklopedijos, žodynai, žinynai, oficialieji dokumentai, teisės aktai ir
kt. Kas metai didėja gyventojų poreikis informaciniams leidiniams. Lėšų stygius neleidžia sukurti
tinkamos informacinės bazės, kuri užtikrintų tinkamą informacinių poreikių veiklą. Informacinės
literatūros ypač trūksta kaimo filialuose. Siekiant patenkinti rajono skaitytojų poreikius, informacijos
ieškoma elektroniniuose ištekliuose.
6.3. Kraštotyros veikla
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono lankučio viešosios bibliotekos kraštotyros darbo
kryptys 2014 metais buvo: kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida, gimtojo krašto pažinimas, jo
tradicijų populiarinimas, kraštiečių jubiliejų paminėjimas, kraštotyros fondo ir kraštotyros darbų
pildymas. Bibliotekose buvo komplektuojamos kraštiečių, vietinių poetų, rašytojų knygos, knygos su
autografais, viskas, kas susiję su rajonu, įžymiomis rajono vietomis, kaupiami ir smulkieji spaudiniai
(lankstinukai, bukletai, reprodukuoti dokumentai, kopijos, fotografijos).
2014 metais SVB kraštotyros fondas pasipildė 31 egz. kraštotyriniu leidiniu. 2015 metų
pradžiai kraštotyros fonde yra 560 egz. knygų ir kitų dokumentų, įtrauktų į bibliotekos fondo bendrosios
apskaitos knygą. Kraštotyros fonde sukaupta

medžiaga apie Gargždus, Klaipėdos rajoną, įžymius

kraštiečius, jų darbus. 2014 metais kraštotyros fondas papildytas šiais vertingais leidiniais : „Žemaičių
kultūros savastys“, „Lietuvos kultūra“, „Kova dėl Klaipėdos: įvykiai ir žmonės“, „Mažosios Lietuvos
kaimų istorinė raida“, „Ypatinga Lietuva“ , „Atlanto nugalėtojai“ ir kt. Kraštotyros fondas pasipildė ir
kraštiečių leidiniais: Alvydo Jokubaičio „Vertybių tironija ir politika“, „Lietuva kaip problema“,
Laimutės Gegieckienės „Verslumas“, Domo Kauno „Mažosios Lietuvos knygų link“.
Reikšmingi ir vietinių kūrėjų leidiniai : Antano Žemgulio „Paskui laiką“, Dianos Juščienės
„Žolės balsas“, Albino Klizo „Išlįsdavau iš kanapių“, Editos Barauskienės „Tolminkiemio sodininkas“.
Bibliotekoje komplektuojama visa dokumentinė medžiaga susijusi su rajonu, įžymiomis rajono
vietomis, kaupiami ir smulkieji spaudiniai (lankstinukai, bukletai), reprodukuoti dokumentai (kopijos,
fotografijos ir kt.)
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2014 m. kraštotyros darbų pildymas, renginiai
rinkta medžiaga, pildyti aplankai apie Gargždų miesto garbės piliečius, rajono tautodailininkus,
kūrėjų klubo „Potekstė“ narius ir jų kūrybą, „Biblioteka spaudoje“, „Aldonos Vareikienės
straipsniai“ ir kt.;
surinkta medžiaga ir paruoštas aplankas „Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatai“;
surinkta medžiaga apie poetę, vertėją, buvusią pedagogę Eleną Skaudvilaitę;
rinkta medžiaga ir sudarytas sąrašas „2014 metais Gargžduose surengti renginiai“;
papildyti aplankalai: „Kraštiečiai“, „Gargždams 760“, „Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą
80–osioms metinėms“;
sudaryta medžiaga apie buvusį skaitytojų klubą „Gabija“, surengtas prisiminimų vakaras;
parengtas 2014 m. Klaipėdos rajono įžymių žmonių bei atmintinų datų kalendorius.
Klaipėdos rajono viešosios J. Lankučio bibliotekos ir filialų rašytinio paveldo kaupimas,
saugojimas ir sklaida vienas iš svarbiausių darbo veiklos barų. 2014 m. Agluonėnų, Drevernos, Dauparų,
Dovilų, Endriejavo, Judrėnų, Girininkų, Girkalių, Kalotės, Lapių, Plikių, Šalpėnų, Tilvikų ir kt. filialų
bibliotekos rinko senas savo aptarnaujamo mikrorajono nuotraukas, kurios įamžintos žymiais krašto
žmonėmis, vietovėmis, atmintinais įvykiais. 2014 metais Agluonėnų biblioteka parengė ir eksponavo
parodą, skirtą rašytojai I. Simonaitytei „Ji buvo Simonaitytė“. Įspūdinga paroda džiugino Dovilų filialo
skaitytojus ir lankytojus „Žolinių vainikas“, skirta Žolinės dienai paminėti.. Priekulės miesto filialas
parengė parodą „Lietuvos Nepriklausomybės: asmenybės ir įvykiai“. Tai įvykiai bylojantys praėjusių
dienų išnykusias gyvenvietes, vietovardžius, žymius žmones, jų nuveiktus darbus. Ši eksponuojama
paroda priminė praėjusių dienų istorinius įvykius, faktus, žmones. Tilvikų filialas savo bibliotekos
lankytojams pristatė parodą, skirta kraštiečiui, skulptoriui Juozui Laurinkui (105m.). Kalotės, Drevernos
bibliotekos kaupia spausdintinę, rašytinę medžiagą apie unikalias rajono gyvenvietės ir mikrorajono
gyvenimą ir jo žmones, buvusias ano meto tradicijas ir papročius. Veiviržėnų biblioteka organizavo
seniūnijos jaunųjų skaitovų konkursą atspindint krašto tradicijas ir papročius. Renginyje dalyvavo
seniūnijos gyventojai – darželinukai ir pradinių klasių moksleiviai iš Daukšaičių, Pėžaičių mokyklų ir
Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos. Toks renginys Veiviržėnuose suorganizuotas pirmą kartą. Renginio
dalyvių skaičius (35) pranoko organizatorių lūkesčius.
2014–ieji paskelbti Kristijono Donelaičio metais. Šiais metais Klaipėdos rajono bibliotekos
minėjo lietuvių grožinės literatūros pradininko, poemos „Metai“ autoriaus 300 – ąsias gimimo metines.
Jubiliejiniams metams paminėti bibliotekos parengė įvairių renginių tiek suaugusiems, tiek mažiesiems
skaitytojams.

Lapių

biblioteka

pakvietė

į

edukacinę

popietę

„Pažintis

su

K. Donelaičio kūryba“. Buvo skaitomos ištraukas iš „Metų“ poemos, o „Rozetės“ teatras (vadovė S.
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Daukantienė) parodė sukurtą vaizdelį pagal „Metus“. Žadeikių filialas parengė vaikams ir suaugusiems
parodos pristatymą „Kristijonui Donelaičiui – 300“. Girkalių filialas eksponavo paroda „Kur glūdi
praeities laimė“, skirta lietuvių grožinės literatūros pradininkui Kristijonui Donelaičiui, jo gimimo 300osioms gimimo metinėms. Girininkų filialas organizavo popietę „O Metai bėga“. „Valandėlė su K.
Donelaičio kūryba“ organizavo Kalotės, Daukšaičių, Šalpėnų ir kt. filialai.
Užgavėnės – sena šventė, jos paskirtis – išvyti žiemą, paskubinti greičiau ateiti pavasariui.
Labiausiai šios šventės atributika ir apdarais domisi jaunieji bibliotekų skaitytojai, o vyresnieji suteikia
žinių apie šios šventės tradicijas ir papročius ir valgomus valgius. Judrėnų, Girininkų, Slengių, Šalpėnų,
Vėžaičių ir kitų filialų darbuotojos organizavo kaukių parodas bei talkino kaimo vaikštynėse.
2014 metais Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka ir kaimo filialų
bibliotekos tęsė pradėtus kraštotyros darbus: rinko medžiagą apie kaimus, žymius kaimo gyventojus,
pildė bendruomenės metraščius, bibliotekos istorijas, kraštotyros kartotekas, užrašė kraštiečių
atsiminimus, papildė kraštotyros aplankalus fotografijomis, prisiminimų aprašais ir kt.

7. METODINĖ VEIKLA
Metodinė veikla: kryptys ir uždaviniai
Metodinio darbo esmę sudaro bibliotekoms teikiama profesinė pagalba, padedant diegti
efektyvesnius darbo metodus, rūpinamasi bibliotekininkų dalykinio lygio ir meistriškumo kėlimu.
Vienas iš pagrindinių uždavinių – rūpintis kaimo bibliotekų veiklos organizavimu ir tobulinimu, veiklos
planų ir ataskaitų rengimas. 2014 metais Metodinio skyriaus darbo kryptys buvo:
pranešimų rengimas ir pristatymas, bibliotekos darbuotojų seminarų, metodinių
pasitarimų metu;
išvažiuojamieji metodiniai patikrinimai kaimo filialuose;
naujai priimtų darbuotojų mokymai, konsultacijos;
informacinės medžiagos kaupimas apie Klaipėdos rajono bibliotekų veiklą;
pasiūlymų ir konsultacijų teikimas darbuotojams bibliotekinėje veikloje;
įvairių renginių, parodų iniciavimas;
dalyvavimas bibliotekų organizuojamuose renginiuose bei projektuose;
filialų darbuotojų konsultavimas projektų ir programų ruošime;
metinės darbo apskaitos žiniaraščių pildymas kaimo bibliotekų darbuotojams;
metinės rajono bibliotekų veiklos žodinės ir statistinės ataskaitos rengimas;
metinės veiklos programos rengimas;

57

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

pateikti duomenys M. Mažvydo bibliotekai dėl savivaldybių viešųjų bibliotekų BIX
metodikos vertinimui ir reitingavimui;
aktualijų rengimas iš bibliotekinės veiklos, profesinės literatūros;
meninis, estetinis ir kultūrinis bibliotekų įvaizdžio kūrimas.
Projektų įgyvendinimas, metodinės rekomendacijos, praktinės pagalbos teikimas
2014 metais įvyko 7 metodiniai pasitarimai. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio
viešosios bibliotekos Metodinis skyrius rajono bibliotekininkams parengė ir pristatė seminarų,
metodinių pasitarimų pranešimus:
2014 m. vasario mėn. parengta analizė „Statistinių ataskaitų duomenys“;
2014 m. kovo mėn. 005, 9 UDK skyrių pristatymas;
2014 m. balandžio mėn. parengtos trumpos nuorodos „Bibliotekos veiklos plano ir ataskaitos
sąsajos“;
2014 m. balandžio mėn. parengtos elektroninės nuorodos visiems filialams apie „Vaikų
užimtumas bei paslaugos bibliotekose“
2014 m. gegužės mėn. „IFLA pozicija dėl privalomojo egzemplioriaus;
2014 m. rugsėjo mėn. parengtas ir pristatytas pranešimas „2013 – 2014 m. rugsėjo mėn.
statistinių duomenų palyginimas“.
Pasinaudojus LNB bibliotekininkystės centro metodine medžiaga „Šiandien aktualu“,
parengta ir paruošta informacinė medžiaga:
„UDK naujovės bei jų taikymas bibliotekose“, „Šiandien aktualu“ 2013 m. I pusm.;
„Nuo tradicijos iki meno“- kilnojamoji, edukacinė-projektinė paroda;
„Bibliotekos duomenų apskaita: fondas, vartotojai, dokumentų išduotis“.
Metodinis skyrius inicijavo naujos gaunamos literatūros pristatymus, iniciavo filialų
bibliotekų fondų apipavidalinimą naujais užrašais. Teikė metodinę pagalbą eksponuojamų informacinių,
vaizdinių, stendinių parodų organizavimui ir eksponavimui. Pasikeitus darbuotojai Kvietinių
bibliotekoje, atsidarius ir pradėjus dirbti Venckų filialui, po renovacijos atvėrus duris Drevernos filialui,
darbuotojams suteikta metodinė pagalba ir parengtos metodinės darbo nuorodos. Važiuota į filialus ir
teikta metodinė pagalba tvarkant bibliotekos fondus.
Atlikta ir pateikta statistinė ir tekstinė ataskaita už 2014 metus elektronine ir rašytine forma
M. Mažvydo nacionalinės bibliotekos Bibliotekų vadybos skyriui ir I. Simonaitytės apskrities viešosios
bibliotekos Bibliotekų ir kultūros vadybos skyriui. Parengta 2015 metų rajono bibliotekų veiklos
programa. 2014 m. spalio - lapkričio

mėnesiais įgyvendintas projektas „Nuo tradicijos iki
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meno“(edukaciniai užsiėmimai) finansuojamas iš Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2012-2014
metų programos. Per metus aplankyti Drevernos, Dovilų, Venckų, Vėžaičių, Tilvikų, Priekulės, Kalotės,
Kvietinių, Girininkų, Endriejavo filialai. Tikrinta bibliotekinio darbo apskaita, teikta metodinė pagalba
fondų, katalogų ir kartotekų tvarkymui. 2014 metais teikta metodinė pagalba fondų tvarkymui pagal
UDK Kvietinių, Venckų, ir Drevernos filialų bibliotekose. Dalyvavau bibliotekų fondų patikrinimuose.
Konsultuoti kaimų filialų darbuotojai, rašantys, teikiantys ir įgyvendinantys projektus. Kaimų filialų
bibliotekos neprenumeruoja profesinio žurnalo „Tarp knygų“, todėl Metodinis skyrius bibliotekų
darbuotojams parengė elektronines straipsnių apžvalgas.

8. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PROJEKTŲ RENGIMAS
Gegužės 9 dieną, biblioteka jau tradiciškai šventė Europos dienos šventė, kurią pažymėjo
EUROradijas, EUROjomarkas ir šventinis koncertas „Gimėme Europoje“. Europos komisijos
atstovybės Lietuvoje finansuotas projektas „Esame piliečiai. Vakar, šiandien, rytoj...“ , skirta 3000 Lt.
Projekto vadovė direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė.
Birželio 27-29 dienomis buvo pasirašyta tarptautinė sutartis tarp Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir Ilawos miesto viešosios bibliotekos. Pasirašius
bendradarbiavimo sutartį, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos
bibliotekininkai nepraleido progos susipažinti su Lenkija. Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių
projektų rėmimo programos projektas „Pažink. Draugauk. Tobulėk.“, skirta 3000 Lt. Projekto vadovė
direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė.
Gruodžio trečiosios vakarą Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje skambėjo žemaitiški
skaitymai ir dainos, vykusiame vakare – susitikime „Žemaitėjė brongi..“ dalyvavo Skuodo Žemaičių
draugijos atstovai. Etninės kultūros plėtros programos projekto „Žemaitėjė brongi..“ įgyvendinimui
buvo skirta 700,00 Lt. Projekto vadovė direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė.
Projekto „Sudagojom Dievo dovanas“ metu supažindinome jaunuosius bibliotekos
skaitytojus su senaisiais, Mažajai Lietuvai būdingais, švenčių papročiais. Programą parengė ir rugsėjo
30 d. pristatė Dovilų etninės kultūros centro folkloro ansamblis „Lažupis“ Etninės kultūros plėtros
programos projekto „Sudagojom Dievo dovanas“ įgyvendinimui buvo skirta 300,00 litų. Projekto
vadovė D. Ringienė.
Informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo programa
2014 metų birželio 20-osios popietę visi žodžio mylėtojai rinkosi prie Veiviržo, kur gamtos
apsuptyje, netradicinėje erdvėje vyko tradiciniai „Vasaros skaitymai“. Šiemet šis gražus renginys subūrė
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kuriančius bei kūryba besižavinčius žmones iš visos Žemaitijos. Atvyko Skuodo, Telšių rajono literatai,
taip pat Rietavo „Mūzos“, Klaipėdos „Brandumos“, Švėkšnos gimnazijos literatų klubų ir Klaipėdos
regiono neįgaliųjų meninės raiškos asociacijos „Trijų mūzų blyksniai“ atstovai. Žinoma, renginyje
dalyvavo ir mūsų rajono literatai bei literatų klubo „Potekstė“ nariai.
Tradiciniams „Vasaros skaitymams“ skirta 1000 Lt.
Lapkričio 6 dieną, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko
Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos inicijuoto projekto renginys „Prozą skaitoma
rudenį". Popietėje dalyvavo ir savo kūrybą skaitė: Juozas Šikšnelis, Nijolė Kepenienė, Algis Kuklys,
Sondra Simanaitienė, Vytautas Čepas. Prisijungti prie šio rašytojų būrio buvo pakviestas ir gargždiškis
rašytojas, Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos narys Albinas Klizas. Tradiciniam renginiui „Proza
skaitoma rudenį“ skirta 400 Lt.
Balandžio 29 d. Jaunimo erdvėje- informavimo taške lankėsi ir su jaunimu bendravo
Gabrielius Liaudanskas (Svaras). „Nebijokite klysti arba kaip siekti savo užsibrėžtų tikslų?“ skirta
400 Lt.
Du pažintiniai susitikimai su lėlių teatro atstovais „Lino lėlės“ ir vaikų literatūros kūrėja
Nijole Kepeniene, projekto dalyviams atskleidė, kaip kuriamos knygos, kaip atsiranda vienokie ar
kitokie literatūriniai personažai, kurie pasireiškia net teatralizuotoje veikloje. Renginiams, skirtiems
ikimokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėveliams „Įdomus pažinimo kelias“ - 2100 Lt.
Edukacinės popietė „Nuo tradicijos iki meno" Vėžaičių, Drevernos, Dovilų, Lapių
filialuose. Jų metu pristatyti teoriniai, istoriniai karpymo meno aspektai. Ilgametė bibliotekos
darbuotoja, dailininkė Zita Kontrimienė pravedė karpinių karpymo pamoką bei pristatė savo karpinių
parodą. „Nuo tradicijos iki meno“ - skirta 350 Lt
Leidybinio projekto tikslas paremti Editos Barauskienės knygos „Tolminkiemio
sodininkas„ leidybą. Knyga skirta Donelaičio 300 metų jubiliejui pažymėti. „Tolminkiemio
sodininkas“ - 5000 Lt.
Leidybinio projekto tikslas rūpintis ir remti rajono literatų atminimo ir kūrybinio palikimo
išsaugojimu ir skleidimu visuomenei. Paremta Albino Klizo šeštosios publicistikos knygos „Ir žmogus
turi savo medį“ leidybai skirta 1200 Lt.
Jonas Lankutis – kraštietis, akademikas, Gargždų miesto garbės pilietis, habilituotas
humanitarinių mokslų daktaras, literatūros tyrinėtojas. Klaipėdos rajono savivaldybės viešajai
bibliotekai akademiko vardas suteiktas 2000-ųjų metų gruodžio 28 d., tad šie metai – kupini sukakčių:
15 metų nuo vardo suteikimo bibliotekai, 75-eri nuo bibliotekos įkūrimo, 90-osios akademiko gimimo
bei 20-osios mirties metinės. Bibliotekos kolektyvas, jau nuo pat akademiko vardo suteikimo palaikio
glaudžius ryšius su jo šeima. Kovo 6 dieną, bibliotekos lankytojai ir akademiko artimieji pakviesti į
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atminimo vakarą „Kaip svečias, pakviestas į šventę šviesią...“. Vakaro pradžioje atidengta bibliotekos
II aukšte įkurta Jono Lankučio asmeninių daiktų ekspozicija. Savo prisiminimais apie tėtį bei jo
nuveiktus darbus su susirinkusiais pasidalijo Margarita Lankutytė - Dautartienė, neseniai atšventusi savo
jubiliejų. Šia proga Margaritą sveikino ne tik bibliotekos kolektyvas, bet ir Klaipėdos rajono meras
Vaclovas Dačkauskas, kuris įteikė padėkos raštą už tėvelio vardo puoselėjimą bei įamžinimą. Išleistos
reprezentacinės priemonės: Jubiliejinis bibliotekos kalendorius, dokumentų dėklai, bloknotai panaudoti
dovanoms akademiko J. Lankučio šeimai ir artimiesiems, bibliotekos kolektyvui bei renginiams
reprezentuojantiems ir įamžinantiems akademiko Jono Lankučio vardą ir atminimą. „Akademiko Jono
Lankučio asmeninių daiktų ekspozicijos įrengimas“ - skirta 1750 Lt; „Susipažinkime iš naujo –
Jono Lankučio viešajai bibliotekai – 75“ - 2800 Lt.
Iš viso 2014 m. įgyvendinti 9 Klaipėdos rajono Informacinio gyventojų skatinimo projektų
rėmimo programos projektai, kurių finansavimui skirta 15 000 Lt.

9. PERSONALAS
Darbuotojų
skaičius

Etatų skaičius

Profesionalūs
Visą darbo
bibliotekininkai laiką

Ne visą darbo
laiką

RVB

56

54

43

42

14

SVB

26

26

18

25

1

PMF

3

3

2

2

1

KFB

27

25

23

15

12

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose dirba
56 darbuotojai, iš viso 54 etatai. Iš jų rajone bibliotekininkų etatų yra 42,5 ir dirba 43 bibliotekininkai.
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje bibliotekininkų etatų 18 ir dirba 18 bibliotekos darbuotojų, iš kurių
17 darbuotojų dirbą visą darbo dieną ir 1 darbuotojas dirbo ne pilną darbo dieną. Priekulės miesto filiale
bibliotekininkų etatų 2, darbuotojų 2 ir 1 darbuotojų dirbo ne pilną darbo dieną. Kaimo filialuose 22,5
etato ir dirba 23 bibliotekininkai, iš jų 9 bibliotekininkai dirbo ne pilną darbo dieną. 2014 metais rugsėjo
mėnesį pradėjo dirbti Venckų filialas. Dituvos filialas, dėl nesamų tinkamų patalpų nedirbo.
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9.1. Kvalifikacijos kėlimas
2014 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos 10 ir filialų 17
specialistų kėlė kvalifikaciją, mokymuose. Bibliotekos darbuotojai sudalyvavo 1148 akademines
valandas. 2014 m. Kvalifikaciją kėlė 17 filialų bibliotekininkių, 312 akademinių valandų.
Filialų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pateikiamas lentelėje
Eil.
Nr. Filialas
1.
Priekulės m.

Mokymai
„Teisinių žinių gilinimas.
Infolex paieškos sistema.
Mokymai vartotojams“. Infolex
informacija teisininkams

Akademinių valandų
skaičius
4

Naudojimasis elektroniniais
mokslo duomenų ištekliais:
Humanitarinių mokslų ir menų
šaltiniai“. Lietuvos mokslinių
bibliotekų asociacija

8

„Bibliotekos samprata ir jos
vadyba“ ir Informacinis
raštingumas ir jo organizavimas
bibliotekoje“. LNB ir VU
Komunikacijos fakultetas

16

2.

Daukšaičiai

„Bibliotekos samprata ir jos
vadyba“ ir Informacinis
raštingumas ir jo organizavimas
bibliotekoje“. LNB ir VU
Komunikacijos fakultetas

16

3.

Dauparai

„Sudėtingų ir kritinių situacijų
valdymas pagal KATA metodą“.
I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB

8

4.

Dovilai

„Pateikčių rengimas Prezi“.
Informacinių technologijų
mokymo centras

6

„Pranešimų rengimas ir
skaitymas“ Lietuvos kultūros
taryba

8
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5.

Endriejavas

„Pranešimų rengimas ir
skaitymas“. Lietuvos kultūros
taryba

8

6.

Girkaliai

„Pranešimų rengimas ir
skaitymas“. Lietuvos kultūros
taryba

8

7.

Judrėnai

„Pranešimų rengimas ir
skaitymas“. Lietuvos kultūros
taryba

8

8.

Jakai

„Populiarioji debesų
kompiuterija“ Informacijos
technologijų mokymo centras

6

„Pranešimų rengimas ir
skaitymas“ Lietuvos kultūros
taryba

8

„Išmanus išmaniųjų įrenginių
naudojimas“ Informacijos
technologijų mokymo centras

4

9.

Kalotė

„Išmanus išmaniųjų įrenginių
naudojimas“ Informacijos
technologijų mokymo centras

4

10.

Kretingalė

„Savęs suvokimas darbo su
jaunimu kontekste, siekiant
stiprinti asmenines
kompetencijas“ UAB „Lietuvis“

40

„Darbo su jaunimu metodika
kontekste, siekiant stiprinti
metodines kompetencijas“ UAB
„Lietuvis“

40

„Internetinis marketingas. Kaip
pritraukti lankytojus“
Informacijos technologijų
mokymo centras

4

„Pranešimų rengimas ir
skaitymas“. Lietuvos kultūros
taryba

8
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„Inovatyvių renginių kūrimas,
renginių scenarijaus rašymas,
renginio režisūra“. KU Tęstinių
studijų centras

16

11.

Lapiai

„Sudėtingų ir kritinių situacijų
valdymas pagal KATA metodą“.
I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB

8

12.

Pėžaičiai

„Pranešimų rengimas ir
skaitymas“. Lietuvos kultūros
taryba

8

13.

Šalpėnai

„Bibliotekos samprata ir jos
vadyba“ ir Informacinis
raštingumas ir jo organizavimas
bibliotekoje“. LNB ir VU
Komunikacijos fakultetas

16

14.

Vėžaičiai

„Pranešimų rengimas ir
skaitymas“. Lietuvos kultūros
taryba

8

„Pateikčių rengimas Prezi“.
Informacinių technologijų
mokymo centras

6

„Pranešimų rengimas ir
skaitymas“. Lietuvos kultūros
taryba

8

„Pateikčių rengimas Prezi“.
Informacinių technologijų
mokymo centras

6

15.

Veiviržėnai

16.

Venckai

„Bibliotekos samprata ir jos
vadyba“ ir Informacinis
raštingumas ir jo organizavimas
bibliotekoje“. LNB ir VU
Komunikacijos fakultetas

16

17.

Žadeikiai

„Pranešimų rengimas ir
skaitymas“. Lietuvos kultūros
taryba

8
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Dešimt SVB specialistų per 2014 m. Kelė kvalifikaciją mokymuose, dalyvavo
profesiniuose seminaruose. Iš viso mokėsi 836 akademinių valandų.
Jų kvalifikacijos kėlimas pateikiamas sekančioje lentelėje
Eil
.
Darbuotojas
Nr.
1. Juozas Gutauskas

Akademinių valandų
skaičius
Mokymai
„Projektų inicijavimo teoriniai
ir praktiniai mokymai“. BP2

16

„Skaitmeninio kultūros paveldo
sklaidos galimybės ir teisiniai
aspektai“. Lietuvos kultūros
taryba

8

„ Pokyčių kokybės valdymas“.
LNB

16

„Inovacijos bibliotekose:
Lietuvos, Pietų Prancūzijos ir
Vokietijos bibliotekų patirtis“.
Šiuolaikinių didaktikų centras

56

„Inovacijos bibliotekose:
iššūkiai ir naujos galimybės:
patirties sklaidos mugėje ir
konferencijoje „Lietuvos –
Lenkijos – Ukrainos bibliotekų
patirtis naudojant technologijas
ir medijas“ bei praktiniuose
užsiėmimuose.“ Lietuvos
viešųjų bibliotekų asociacija

36

„Организация и проведение
культурно просветительских
проектов в публичных
библиотеках“. ОГБОУ ДПО

24

„Pranešimų rengimas ir
skaitymas“. Lietuvos kultūros
taryba

8

„Atstovavimas ir fondoieška“
BP2

16
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2.

Diana Ciparienė

„Projektų inicijavimo teoriniai
ir praktiniai mokymai“. BP2

16

„Atstovavimas ir fondoieška“
BP2

16

„Projektų valdymas“. BP2

16

„Viešieji pirkimai“. BP2

16

„Vartotojų ir partnerių poreikių
analizė ir inovacijų diegimo
mokymai“. BP2

16

„Vystomojo bendradarbiavimo
ir švietimo idėjos bei projektai“
LITDEA

16

„Inovacijos bibliotekose:
iššūkiai ir naujos galimybės:
patirties sklaidos mugėje ir
konferencijoje „Lietuvos –
Lenkijos – Ukrainos bibliotekų
patirtis naudojant technologijas
ir medijas“ bei praktiniuose
užsiėmimuose.“ Lietuvos
viešųjų bibliotekų asociacija

36

„Pranešimų rengimas ir
skaitymas“. Lietuvos kultūros
taryba

8

„Klientų konsultavimas teikiant
pirminę konsultaciją asmens
duomenų apsaugos klausimais“
Asmenybės raidos centras

40

„Организация и проведение
культурно просветительских
проектов в публичных
библиотеках“. ОГБОУ ДПО

24

„Donelaičio reikšmė ir
aktualumas“. Dovilų etninės
kultūros centras

4
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3.

Irena Lygutienė

VSFAS „Finansavimo sumos“,
Euro įvedimas“ bei naujausi
teisės aktų pakeitimai, aktualūs
viešame sektoriuje“
Ekonomikos mokymo centras

8

4.

Jūratė Tilvikienė

VSFAS „Finansavimo sumos“,
Euro įvedimas“ bei naujausi
teisės aktų pakeitimai, aktualūs
viešame sektoriuje“
Ekonomikos mokymo centras

8

5.

Marytė Jacikienė

„Skaitmeninimo stebėsenos
sistemos diegimas viešosiose
bibliotekose“. LNB

8

„Poveikio vertinimas“ BP2

16

„Klientų konsultavimas teikiant
pirminę konsultaciją asmens
duomenų apsaugos klausimais“
Asmenybės raidos centras

40

„Skaitmeninio kultūros paveldo
sklaidos galimybės ir teisiniai
aspektai“. Lietuvos kultūros
taryba

8

„Skaitmeninimo stebėsenos
sistemos diegimas viešosiose
bibliotekose“. LNB

8

„Teisinių žinių gilinimas.
Infolex paieškos sistema.
Mokymai vartotojams“. Infolex
informacija teisininkams

4

„Klientų konsultavimas teikiant
pirminę konsultaciją asmens
duomenų apsaugos klausimais“
Asmenybės raidos centras

40

„Pranešimų rengimas ir
skaitymas“. Lietuvos kultūros
taryba

8

6.

7.

Marijona Ilginienė

Albina Ananjeva
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8.

9.

Laima Damulienė

Donata Liutikaitė

„Projekto viešinimas“ BP2

16

„Darbo su jaunimu metodika
kontekste, siekiant stiprinti
metodines kompetencijas“
UAB „Lietuvis“

40

„Skaitmeninimo stebėsenos
sistemos diegimas viešosiose
bibliotekose“. LNB

8

„Donelaičio reikšmė ir
aktualumas“. Dovilų etninės
kultūros centras

4

Tarptautinio bibliotekų
statistikos standarto (ISO 2789
: 2013) taikymas vertinant
savivaldybių viešųjų bibliotekų
veiklą pagal BIX metodiką“

8

„Informacinių išteklių
vertinimo rodikliai“ I.
Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB

4

„Pranešimų rengimas ir
skaitymas“. Lietuvos kultūros
taryba

8

„Vartotojų ir partnerių poreikių
analizė ir inovacijų diegimo
mokymai“. BP2

16

„Darbo su jaunimu metodika
kontekste, siekiant stiprinti
metodines kompetencijas“
UAB „Lietuvis“

40

„Darbo su jaunimu grupėmis ir
sunkaus elgesio jaunimu,
siekiant stiprinti dalykines
kompetencijas“ UAB
„Lietuvis“

40

„Projekto viešinimas“ BP2

16
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10.

Stasys Sodeikis

„Inovacijos bibliotekose:
Lietuvos, Pietų Prancūzijos ir
Vokietijos bibliotekų patirtis“.
Šiuolaikinių didaktikų centras

56

„Inovacijos bibliotekose:
iššūkiai ir naujos galimybės:
patirties sklaidos mugėje ir
konferencijoje „Lietuvos –
Lenkijos – Ukrainos bibliotekų
patirtis naudojant technologijas
ir medijas“ bei praktiniuose
užsiėmimuose.“ Lietuvos
viešųjų bibliotekų asociacija

36

Rugsėjo 24-26 dienomis Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija Palangos
miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizavo tarptautinę konferenciją „Inovacijos bibliotekose:
iššūkiai ir galimybės Lietuvos-Lenkijos-Ukrainos bibliotekų patirtis naudojant naująsias technologijas ir
medijas“. Konferencijoje dalyvavo ir Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos atstovai: bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas, direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė
ir Vyriausiasis bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Stasys Sodeikis.
Spalio 3-12 d. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos
direktorius Juozas Gutauskas, drauge su kitais Savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovais ir jų atstovais
dalyvavo tarptautiniame gerosios patirties sklaidos seminare - stažuotėje „Inovacijos bibliotekose:
Lietuvos, Pietų Prancūzijos ir Vokietijos bibliotekų patirtis“. Visiems tarptautinės gerosios patirties
sklaidos seminaro - stažuotės dalyviams, susipažinusiems su Berlyno (Vokietija), Marselio, Liono,
Nicos, Avinjono (Prancūzija) Ir Melko Benediktinų (Austrija) bibliotekų darbu bei patobulinusiems
įgūdžius ir gebėjimus inovacijų diegimo srityje, įgijusiems pokyčių valdymo kompetencijų buvo įteikti
pažymėjimai.
Lapkričio 7 d. Veiviržėnų kultūros centre vyko seminaras: „Pranešimų rengimas ir
skaitymas“. Šie mokymai - tai Veiviržėnų bendruomenės ir Veiviržėnų bibliotekos projekto, kurį
finansuoja Lietuvos kultūros ministerija, dalis. Pranešimą skaityti buvo pakviestas žymus lietuvių
kompozitorius, pedagogas, meno renginių organizatorius docentas Laimis Vilkončius. Šiuo metu L.
Vilkončius yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Vilniaus kolegijos docentas, Kultūros darbuotojų
tobulinimosi centro bei Lietuvos viešojo administravimo instituto dėstytojas. Vienas iš jo dėstomų
dalykų būtent ir yra pranešimų rengimas ir skaitymas, oratorystės menas. Seminare dalyvavo beveik 30
69

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

klausytojų iš viso rajono: kultūros darbuotojai, pedagogai, bibliotekų darbuotojai, verslininkai. Išklausę
8 akademinių valandų mokymus kiekvienas dalyvavęs gavo Lietuvos kultūros tarybos pažymėjimus,
kuriuos pasirašė Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas bei mokymų
lektorius Laimis Vilkončius. Pažymėjimus įteikė Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio
viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė.
9.2. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
VISO

Aukštasis
išsilavinimas

Aukštesnysis
išsilavinimas

Kitas išsilavinimas

RVB

43

24

19

-

SVB

18

12

6

-

PMF

2

2

-

-

KFB

23

10

13

-

Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose su aukštuoju išsilavinimu 2014 m. dirbo 24
darbuotojai (56%), su aukštesniuoju išsilavinimu dirbo 19 darbuotojai (44%), su kitu išsilavinimu – 0
darbuotojai. Pasidžiaugtina, kad kaimo filialuose didėja specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą.
9.3. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2012 m.

2013 m.

2014 m.

RVB

206

230

235

SVB

155

172

179

PMF

350

347

351

KFB

236

267

268

70

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2012 m.

2013 m.

2014 m.

RVB

3866

4804

5080

SVB

2943

3414

3122

PMF

6591

6532

6572

KFB

4408

5783

6483

Vieno bibliotekininko dokumentų išduotis:
2012 m.

2013 m.

2014 m.

RVB

5708

6646

6941

SVB

4194

4599

4462

PMF

8828

8755

8878

KFB

6709

8130

8712

10. MATERIALINĖ BAZĖ
2014 metais teigiamų pokyčių sulaukė Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
kaimo filialai. Iš europinių fondų ir rajono savivaldybės lėšų buvo baigti renovuoti Drevernos kultūros
namai. Tame pačiame pastate, antrame aukšte įsikūrusi biblioteka. Padidintos patalpos prie jų prijungtas
5 m²

koridorius, nupirktas keltuvas neįgaliųjų pakėlimui į biblioteką, šiems skaitytojams įrengtas

atskiras WC. Knygų fondas išdėstytas naujose lentynose, vartotojai dirba prie naujų auditorinių bei
kompiuterinių stalų. Naujas aptarnavimo stalas, rūbų spinta pagaminta ir bibliotekininkei. Patalpos
papuoštos žymaus to krašto dailininko Julijono Jankaus dovanotais paveikslais.
Gruodžio 5 d buvo atidarytas naujai renovuotas viešosios bibliotekos Drevernos filialas.
Sveikinimai skambėjo ne tik bibliotekai, bet ir Drevernos kultūros centrui. Sveikinimo žodžius tarė
gausus būrys renginio svečių, tarp kurių buvo ir Klaipėdos rajono savivaldybės atstovai: mero
pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, administracijos direktorius Česlovas Banevičius ir tarybos narys Albinas
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Klizas. Filialo bibliotekininkė Vilma Klipštienė ir bibliotekos bendruomenė drauge su skaitytojais
dėkojo visiems, prisidėjusiems prie jaukesnės ir šiltesnės bibliotekos kūrimo!
Iš vyriausybės investicijų programos (VIP) skirtų 100000 litų (28962 eurų) renovuotos
Venckų pradinės mokyklos 95 m² patalpos į kurias iš privataus namo perkeltas Venckų filialas. Remonto
metu apšiltintos vidinės sienos, įrengtas elektrinis šildymas, sutvarkyta nauja elektros instaliacija,
apšvietimas, išvedžioti kompiuteriniai tinklai, įvestas internetas, įrengta įvaža į biblioteką, priešgaisrinė
signalizacija, įstatytos naujos trejos durys. Iš rajono savivaldybės skirtų 15000 Lt (4344 eurų)
pagamintos naujos knygų lentynos, aptarnavimo, kompiuteriniai stalai, nupirkta 40 vienetų kėdžių.
Jaukios patalpos džiugina Venckų bibliotekos skaitytojus bei visus aptarnaujamo mikrorajono
gyventojus. Gruodžio 5 d. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos Venckų
filiale vyko atidarymas, jame dalyvavo garbūs svečiai iš įvairių įstaigų. Šia proga pasveikinti atvyko ir
Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė drauge su Administracijos
direktoriumi Česlovu Banevičiumi. Šventės metu svečiai negailėjo šiltų žodžių ir linkėjo turiningo
laisvalaikio bendruomenės nariams.
Daukšaičių bibliotekoje nugriauta sena krosnis, vietoje kurios iš savivaldybės skirtų lėšų –
12800 Lt (3707 eurų), įrengtas naujas patalpų šildymas. Šalpėnų filiale suremontuotos pagalbinės
patalpos. Tam panaudota 3000 Lt (868 eurų).
Ruošiantis tinkamai pažymėti Jono Lankučio 90 – ties metų jubiliejų, jo vardu
pavadintoje bibliotekoje pagamintos ir pastatytos dvi parodinės rakinamos lentynos, kuriose
eksponuojami akademiko, literatūrologo, Gargždų garbės piliečio Jono Lankučio asmeniniai daiktai,
kūrybos darbai.
Biblioteka įsigijo naują spalvotą kopijavimo multifunkcinį XEROX aparatą

ir

multimedija projektorių.
Rajono savivaldybės Tarybai išnuomojus Dituvos filialo patalpas, šios bibliotekos veikla
laikinai sustabdyta, ieškoma patalpų jai įkurti Dituvos sodų bendrijoje.
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10.1. Patalpų plotas
2014 m. rajono bibliotekų patalpų plotai ir lentynų metrai kito. Bendras rajono bibliotekų
patalpų plotas – 3221 m² (2013 m. - 3076 m2 ), naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 2449
m² (2013 m. – 2328 m2 ). Kaimo filialų bendras patalpų plotas – 2012 m² (2013 m. – 1949 m² ),
naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti -1549 m² (2013 m. -1505 m² ) Viso fondo lentynų metrų
skaičius – 6546 m. Atviro fondo lentynų metrų skaičius – 5913 m. Patalpų didėjimą lėmė Drevernos
filialo renovacija ir Venckų filialui skirtos naujos erdvios patalpos. Šiuose filialuose sumontuotos ir
pastatytos naujos lentynos bibliotekų fondams.

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

2036,8(Tūkst.
Lt.)
1949,6

Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą)

54,5

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

24,0
8,7

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

2034,1 (Tūkst.
Lt.)

Darbo užmokesčiui

1188,8

Komplektavimui (Dokumentams įsigyti)

202,2

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

0
0
643,1
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Lėšos dokumentų įsigijimui (tūkst. lt)
Lėšos dokumentų įsigijimui Klaipėdos rajono
savivaldybės J. Lankučio viešojoje bibliotekoje

202,2 (Tūkst.
Lt.)

Savivaldybės lėšos

36,2

Kultūros ministerijos

120,7

Parama

44,7

Kitos (vietoje pamestų, makulatūra ir kt.)

0,6

IŠVADOS
Biblioteka šiandien yra svarbi ir lygiateisė partnerė valdžios institucijoms, verslininkams,
politikams, kuriuos kviečia į bendrus projektus, naudingus visuomenės ugdymui ir švietimui, ryšių
stiprinimui. Biblioteka tampa tikru bendruomenės traukos centru, kur gimsta originalios idėjos, vyksta
įdomios diskusijos, susitinka bendraminčiai, kur daug naujovių, naujų knygų, noro pasidalyti teksto
malonumais ar tiesiog pabūti tyloje ir vienumoje.
Sėkmės:
2014 metais rajono bibliotekose daug dėmesio skiriama kultūrinei veiklai, informacijos
technologijų plėtrai.
2014 metais J. Lankučio, Priekulės miestų bibliotekose ir 23 filialuose buvo tęsiami bibliotekų
vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymai įvairaus amžiaus skaitytojams;
per 2014 m. didžioji dalis bibliotekos darbuotojų kėlė savo kvalifikaciją: dalyvavo mokymuose,
seminaruose, kursuose ir kituose profesiniuose renginiuose, išvykose;
2014 metais viešojoje bibliotekoje ir filialuose sėkmingai startuoja LIBIS posistemė;
2014 m. sistemingai pildoma bibliotekos interneto svetainė www.gargzdaivb.lt, socialinio
tinklalapio Facebook paskyra www.facebook.com/J.LankučioVB, kuriose galima rasti daug naudingos
informacijos, skelbiamos bibliotekos naujienos;
viešosios bibliotekos vartotojai sėkmingai naudojosi elektronine knygų rezervavimo ir knygų
užsakymo nuotoline sistema. Jiems sudarytos sąlygos nemokamai naudotis prenumeruojamomis
elektroninėmis duomenų bazėmis – LITLEX, EBSCO, Oxford Referente Online, Oxford Art Online,
Oxford Music Online;
skatinant miesto ir kaimo filialų bibliotekų partnerystę ir bendradarbiavimą su bendruomenėmis,
organizacijomis, įvairiomis įstaigomis, bibliotekose buvo organizuojami įvairūs renginiai.
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Sunkumai:
siekiant užtikrinti aukštą interaktyvių paslaugų teikimo kokybę miestelių ir kaimo filialuose būtina
toliau diegti LIBIS;
nuolatinis knygų kainų didėjimas, suvaržymai naujų dokumentų įsigijimui iš kitų šaltinių;
bibliotekininkų užsienio kalbų nemokėjimas;
siekiant užtikrinti elektroninių paslaugų patikimumą, būtina atnaujinti kompiuterinę ir programinę
įrangą, operatyviai taisyti gendančią techniką. Technologijų atnaujinimas ir remontas reikalauja didelių
finansinių išlaidų;
nepakankamas finansavimas ūkinei ir techninei bazei gerinti;
projektų rengimas užima daug laiko ir atitraukia nuo kasdieninio profesinio bibliotekininko darbo,
be to, ne visada būna sėkmingi: maža patirtis ir įdirbis tarptautinėje projektinėje veikloje.
Grėsmės:
šakinės literatūros stoka kaimo bibliotekų filialuose;
didėjant informacinių technologijų plėtrai, ryškėja vaikų, jaunimo ir senjorų skaitomumo
problema;
kai kuriose kaimų filialų bibliotekose trūksta erdvės vystyti kokybišką bibliotekinę veiklą, steigti
kompiuterines skaityklas, atskiras zonas vaikų literatūrai.
Galimybės:
Plėsti LIBIS diegimą viešosios bibliotekos filialuose, rekataloguoti filialų fondus ir sukurti
vieningą apskaitą, mokyti vartotojus naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu;
skatinti bendruomenės narių tobulėjimą kultūriškai ir dvasiškai, suteikti jiems komfortą ir vidinį
pasitenkinimą, atliekant kultūrines ir rekreacines funkcijas bibliotekose;
gerinti bibliotekų materialinę bazę;
plėsti informacinių paslaugų spektrą viešosios bibliotekos kaimų filialuose, išlaikyti interneto
prieigos taškus kaimų bibliotekose;
sistemingai dirbti su skolininkais;
teikti kokybiškas paslaugas vartotojams, plėsti jų skaičių, populiarinant bibliotekų informacinius
resursus ir paslaugas;
dalyvauti įvairių projektų rengime ir įgyvendinime;
dalyvauti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose ir mokyti vartotojus kompiuterinio
raštingumo;
ieškoti naujų finansavimo šaltinių;
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tirti ir analizuoti įvairių bendruomenės grupių skaitymo poreikius, pagal galimybes siekti įsigyti
naujų spaudinių, diegti naujas paslaugas.
Remiantis direktoriaus ruoštais raštais ir įsakymais, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir
kaimų filialų veiklos statistinėmis, tekstinėmis ataskaitomis, metinę ataskaitą paruošė Metodinio skyriaus vedėja Laima
Damulienė. Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2014 metų tekstinė veiklos ataskaita aptarta ir patvirtinta 2015 metų kovo 18
dienos įvykusiame rajono bibliotekininkų metodiniame pasitarime.

Direktorius

Juozas Gutauskas
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