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1. BENDROJI DALIS
NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI:
RVB –
S VB –
KBP –
PMB –
LIBIS TBA –

Rajono viešosios bibliotekos
Savivaldybės viešoji biblioteka
Kaimo bibliotekos padalinys
Priekulės miesto biblioteka
Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema
Tarpbibliotekinis abonementas

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka 2018 metais vykdė tąsą
transliacijų rajono bibliotekose. Pagrindinis šių transliacijų tikslas - sukurti informacinį tinklą, suteikiant
galimybę ugdyti jaunimo ir senjorų asmenines kompetencijas, padėsiančias prisitaikyti informacinė j e
visuomenėje. Siekiant sumažinti Klaipėdos rajono gyventojų socialinę atskirtį, Jono Lankučio viešoji
biblioteka, bendradarbiaudama su Klaipėdos rajono švietimo centru, transliavo paskaitas, užsiėmimus
ir 24 bibliotekos padaliniuose. Per metus suorganizuota ir transliuota rajono žmonėms 22 transliacijos,
kuriuose apsilankė per 2274 dalyviai.
2018 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 žmonė ms,
iniciavo projektinę veiklą, literatūrinius, informacinius, kraštotyrinius, skaitymo skatinimo ir kitus
literatūrinius, meninius renginius.
2018 metais rajono bibliotekos telkė vartotojus, kaupė universalų dokumentų fondą,
atnaujino technologijų paslaugų plėtrą, konsultavo ir organizavo vartotojų naudojimosi kompiuter iu
įgūdžius. Didelis dėmesys skirtas svarbiausioms nūdienos aktualijoms, savo krašto pažinimui, skaitymo
skatinimui, literatūrinėms popietėms, parodoms bei jų pristatymams, internetinėms akcijoms, paskaitų
transliacijoms, internetinių paslaugų pasiūlai ir prieinamumui, projektinei veiklai. Labai svarbi ir
bibliotekų patalpų būklė, aplinka, kurioje malonu būti, lankytis, leisti laisvalaikį.
Rajono bibliotekos 2018 m. funkcionavo

besikeičiančioje politinėje,

ekonominėje,

socialinėje bei technologinėje aplinkoje. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka ir
padaliniai sudarė palankias sąlygas rajono žmonėms plėtoti prasmingo gyvenimo ir laisvalaik io
perspektyvas – atnaujinant žinias, skaitant naujausią literatūrą, skatinat siekti geresnės karjeros,
dalyvaujant rajono visuomenės gyvenime. Viešoji biblioteka ir kaimo bibliotekos Klaipėdos rajono
miesteliams, kaimams ir mažoms gyvenvietėms tapo pagrindiniais prieigos prie interneto plačiajai
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visuomenei tiekėjais ir informacijos centrais. Bibliotekų skaitytojai, naudodami interneto prieigos
taškus:
 tobulino darbo su kompiuteriais įgūdžius;
 naudojosi informacijos šaltiniais internete bei duomenų bazėmis;
 aštuoniasdešimt

penki rajono

gyventojai,

naudojosi

bibliotekų

teikiamo mis

paslaugomis, buvo mokomi kompiuterinio raštingumo pagrindų, supažindinami su
interneto teikiamomis galimybėmis;
2018 metais bibliotekų lankytojai turėjo galimybę elektroniniu būdu naudotis bibliotek ų
paslaugomis. Portalas ibiblioteka.lt vienija daugiau nei 70 Lietuvos viešųjų, valstybinės ir nacionalinės
reikšmės bibliotekų ir kiekvienam atveria patogesnes galimybes pasiekti reikalingą informaciją ar
paslaugą „vieno langelio“ principu.
Pagrindinės paslaugos:


dokumentų paieška: intelektuali (semantinė) ir personalizuota;



el. knygų skaitymas, rezervavimas, įvertinimas, komentavimas;



el. knygų skaityklės užsakymas arba rezervavimas pasirinktoje bibliotekoje;



dokumentų (knygų) užsakymas arba rezervavimas pasirinktoje bibliotekoje;



dokumento ar jo dalies skaitmeninės arba popierinės kopijos užsakymas;



naujienų apie bibliotekų veiklą, apie gautus naujus dokumentus prenumerata;



registracija portale arba pasirinktose bibliotekose, skaitytojo pažymėjimo užsakymas;



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

skaitytojo pažymėjimu.
Klaipėdos rajono bibliotekose 2018 metais skaitė 11765 vartotojai, jiems išduoti 300602
dokumentai, iš viso rajono bibliotekose užregistruoti 254711 lankytojas. Sutelkta 413 vartotojais
daugiau nei 2017 m. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis 2018 m. liepos 1d. Klaipėdos rajone
savo gyvenamą vietą deklaravo 56131 gyventojas (2017-07-01 – 54635), tai yra 1496 gyventoja is
daugiau. Gargždų mikrorajone - 16662 gyventojai, 36401 – kaimiškame mikrorajone, 3068 gyventoja i
priskaičiuoti Priekulės filialo aptarnaujamame mikrorajone.

2018 m. rajono J. Lankučio viešosios

bibliotekų paslaugomis naudojosi 21% rajono gyventojas. Iš viso viešosios bibliotekos sistemoje buvo
registruoti 11765 vartotojai. Viešojoje bibliotekoje (Gargžduose) – 3951, Priekulės m. filiale – 729 ir
kaimo filialuose – 7085 vartotojai.
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2018-aisiais buvo organizuojami įvairūs renginiai: transliacijos, mobilios transliacijos,
knygų pristatymai, literatūriniai-muzikiniai vakarai, viktorinos, fotografijų, tapybos, tautodailės bei
leidinių parodos, įvairios akcijos. 2018 m. viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose organizuoti 1056
renginiai, kuriuose apsilankė 44071 lankytojas.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio bibliotekos ir filialų svarbiausia misija buvo
ir yra būti tarpininku tarp informacijos ir visuomenės. Bibliotekos atviros įvairaus amžiaus ir įvair ių
poreikių

žmonėms

technologijomis,

ir institucijoms.
nemokama interneto

Telkia

savo rajono

gyventojus

naudotis

modernio mis

prieiga. Bibliotekos aktyviai bendradarbiauja su vietos

bendruomenėmis, švietimo, kultūros ir kitomis įstaigomis ir prisideda prie šių įstaigų veiklų. Į rajono
bibliotekas einama mokytis, tvarkyti įvairių reikalų, spręsti problemų, kurti, bendrauti. Bibliotekininka i
imasi

bendros šviečiamosios-kultūrinės

veiklos,

rašo ir įgyvendina

projektus,

organizuo ja

kompiuterinio raštingumo, mezgimo, dekupažo, floristikos ir kitus mokymus, knygų pristatymus,
konkursus, filmų peržiūras, įvairiausias edukacines veiklas. Biblioteka matoma kaip erdvė, kur
gyventojai gali ateiti pabendrauti tarpusavyje ar su užsienyje gyvenančiais giminaičiais. Įvairūs renginia i
bei užsiėmimai užtikrina turiningą laisvalaikį tiek jaunimui, tiek vyresnio amžiaus žmonėms, padeda
neįgaliesiems ir socialinės rizikos grupių atstovams lengviau integruotis į visuomenę.
Biblioteka aktyviai užsiėmė savo veiklos viešinimu. 2018 metais vietinėje ir respublikinė je
spaudoje apie biblioteką, jos veiklą, darbuotojus buvo publikuoti 301 straipsnis. Respublikinėje spaudoje:
„Vakarų ekspresas“ – 1, „Vakarų Lietuva“ -3, „Klaipėda“ – 2, žurnale „Tarp knygų“ - 2, 30 straipsnia i
rajoniniame

laikraštyje „Banga“).

Virtualioje

erdvėje apie bibliotekos veiklą buvo rašyta 263

publikacijose. Spauda informavo apie bibliotekose vykstančius renginius, projektus, naujas paslaugas,
apie rajono bibliotekų vykdomą veiklą.
Nuolatinė informacija buvo teikiama interneto svetainėse:
www.gargzdaivb.lt (30 publikacijų),
www.facebook.com/J.LankucioVB (90 publikacijų),
www.mano-gargzdai.lt (14 publikacijų)
www.gargzdai.lt (14 publikacijų)
www.facebook.com/vaikaivb (35 publikacijos)
www.facebook.com/infotaskas (4 publikacijos)
www.facebook.com/Сhildrens-fest-Еtnobook-2329280433964058/ (8 publikacijos)
www.facebook.com/Mano-Dovilai-1639288382960786/?ref=br_rs ( 36 publikacijos)
Metinėje 2018 metų ataskaitoje analizuojama visa bibliotekos veikla, prieinamumas,
pateikiami bibliotekos uždaviniai, jų vykdymo seka, vartotojų aptarnavimas, fondo būklė, kraštotyrinė -
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informacinė, ūkinė-techninė, metodinė veikla, finansavimas, mokymai, bibliotekos teikiamos paslaugos,
renginiai.
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2. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
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2. 1. Tinklo pokyčiai
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos kaimo filialų – padalinių
tinklas 2018 metais išliko nepakitęs. Naujai atidarytų, uždarytų ar sujungtų filialų nebuvo. Dėl
netinkamų patalpų Kalotės padalinys nedirba nuo 2015 rugsėjo 30 dienos.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos veikla grindžiama Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos
bibliotekų įstatymu, Klaipėdos

rajono savivaldybės tarybos sprendimais bei potvarkiais, Klaipėdos

rajono savivaldybės tarybos 2016 metų kovo 31 d. sprendimu Nr. T-11-88, patvirtintais bibliotekos
nuostatais, kitais teisės aktais.
Darbo tvarką bibliotekoje apibrėžia Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios
bibliotekos skyrių ir jos padalinių vidaus darbo tvarkos taisyklės. Tikslai, uždaviniai, funkcijos, teisės ir
pareigos, veiklos pobūdis įteisintos bibliotekos nuostatuose, darbuotojų teisės ir pareigos – pareiginiuo se
nuostatuose.
Nuostatai reglamentuoja ir bibliotekoje veikiančios darbo komisijos veiklą.
Bibliotekos vartotojų aptarnavimą reglamentuoja Skaitytojų aptarnavimo taisyklės ir LIBIS vieningo
skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės. Mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-502 patvirtintu Valstybės ir
savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašu (Žin., 2005, Nr. 134-4832) ir
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Dėl biud že tinė s įsta igo s Jono Lankuč io
viešos io s bibliotek os teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo 2018 m. kovo 29 d. nr. T11144, patvirtintais įkainiais. Spaudiniai ir kiti dokumentai komplektuojami laikantis Klaipėdos rajono
savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos fondo nuostatų. Biblioteka vykdo visus reikalavimus,
nustatytus galiojančiuose visų bibliotekų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose ir privalomuo se
taikyti standartuose.
2.2. Nestacionarinis aptarnavimas
 Išdavimo punktų nėra;
 bibliobusų nėra;
 knygnešių skaičius virš 246.
Nestacionarus aptarnavimas padeda pasiekti nuo aptarnaujančios bibliotekos nutolusiuose
kaimuose gyvenančius skaitytojus. Jis ypač reikalingas vyresnio amžiaus bei turintiems negalią
žmonėms, kurie neturi galimybių savarankiškai nuvykti į juos aptarnaujantį filialą, miesto biblioteką.
Tolimesnėse gyvenvietėse ar vienkiemiuose įsikūrusiems, ypač pagyvenusiems ir neįgaliesie ms
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žmonėms, knygas nuneša moksleiviai, patys bibliotekininkai, giminaičiai. Tokių skaitytojų, kuriems
knygos nešamos į namus, kiekviena biblioteka turi nuo 10 iki 20.
Kiekviena rajono biblioteka-padalinys siekė sudaryti kuo palankesnes sąlygas senyvo
amžiaus ir neįgaliesiems skaitytojams naudotis turimais spaudinių fondais. Dauguma kaimų filia lų
bibliotekininkės neįgalius ir senyvo amžiaus skaitytojus, negalinčius ateiti į bibliotekas, lanko 1 - 2
kartus per mėnesį, taip pat dalyvauja seniūnijų organizuojamuose labdaringuose renginiuose, skirtuose
neįgaliesiems. Klaipėdos rajono bibliotekos palaiko glaudžius ryšius su Klaipėdos rajono savivaldyb ės
Socialinės paramos skyriumi, seniūnijose esančiais socialiniais darbuotojais, bei įvairią paramą
teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis.
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2. 3. Bibliotekų skaičius ir tinklas
Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešoji biblioteka

24 padaliniai

Priekulės miesto filialas
Priekulės seniūnija
Agluonėnų biblioteka
Agluonėnų seniūnija

Dauparų biblioteka
Dauparų-Kvietinių seniūnija
Dovilų biblioteka
Dovilų seniūnija

Endriejavo biblioteka
Endriejavo seniūnija
Girkalių biblioteka
Kretingalės seniūnija
Judrėnų biblioteka
Judrėnų seniūnija

Daukšaičių biblioteka
Veiviržėnų seniūnija

Dituvos biblioteka
Priekulės seniūnija
Drevernos biblioteka
Priekulės seniūnija
Girininkų biblioteka
Vėžaičių seniūnija

Jakų biblioteka
Sendvario seniūnija
Kalotės biblioteka
Sendvario seniūnija

Kretingalės biblioteka
Kretingalės seniūnija

Kvietinių biblioteka
Dauparų-Kvietinių seniūnija

Lapių biblioteka
Vėžaičių seniūnija

Pėžaičių biblioteka
Veiviržėnų seniūnija

Plikių biblioteka
Kretingalės seniūnija
Šalpėnų biblioteka
Veiviržėnų seniūnija

Slengių-Gindulių biblioteka
Sendvario seniūnija

Tilvikų biblioteka
Vėžaičių seniūnija

Veiviržėnų biblioteka
Veiviržėnų seniūnija

Venckų biblioteka
Priekulės seniūnija

Vėžaičių biblioteka
Vėžaičių seniūnija

Žadeikių biblioteka
Endriejavo seniūnija

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

Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešoji biblioteka

ADMINISTRACIJA

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA

DIREKTORIUS

KULTŪRINĖS VEIKLOS
PADALINIAI

Vyr. buhalterė
Buhalterė

Skaitytojų aptarnavimo
Vadovas
Vyr. bibliotekininkė 3
Vyr. bibliotekininkė kraštotyrai

Vyr. bibliotekininkė
Darbui su personalu
Vyr. bibliotekinių procesų
automatizavimo inžinierius

Komplektavimo
Vadovas
Vyr. bibliotekininkė 2

ŪKINIS PERSONALAS

Metodinis
vadovas
Vyr. bibliotekininkė-dailininkė
Vyr. bibliotekininkė-knygrišė

Ūkvedys

Valytoja 3
Darbininkas(sezoninis)
Informacinis
Vadovas
Vyr. bibliotekinių procesų automat. inžinierius
Vyr. bibliografė informacijai
Vyr. bibliotekininkė projektinei veiklai

Valytojas-Priekulės padalinys
Darbininkas-aplinkos tvarkytojas
Sargas-kūrikas(sezoninis)

Vaikų literatūros

Priekulės miesto padalinys
Vyr. bibliotekininkė
Bibliotekininkė

Kaimo padaliniai
23/24 bibliotekininkai

Vadovas
Vadovo pavaduotoja informac. ir edukacijai
Vyr. bibliotekininkė 2
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3. FONDO FORMAVIMAS
3.1. Fondo būklė
2018 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos fonde iš
viso buvo 248145 fiz. vnt. dokumentų, 41177 pavadinimai:
Dokumentas

Fiz. vnt.

Knygos

23994

Serialiniai leidiniai

13461

Garsiniai dokumentai

185

Regimieji dokumentai

110

Mišrieji garsiniai regimieji dok.

1

Vaizdiniai dokumentai

39

Kartografiniai dokumentai

23

Spausdintiniai natų dokumentai

246

Elektroniniai dokumentai
Kiti dokumentai
Viso

83
3
248145

Klaipėdos rajono viešosios bibliotekos fondą daugiausia sudaro kaimo filialų dokumenta i.
Viešosios bibliotekos kaimo filialų dokumentų fondai sudaro 68,00 % bendro centralizuotos sistemos
fondo, atitinkamai viešosios bibliotekos (centro) dokumentai sudaro 24,75 %, o Priekulės miesto filia lo
fondas 7,25 % bendro centralizuotos sistemos fondo.
Fondo dydis

Grožinė literatūra

Įvairių mokslo
šakų literatūra

Periodiniai
leidiniai

Fiz.vnt.

Pavad.

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

248145

41177

161521

65,09

74320

29,95

12304

4,96

SVB

61416

36523

35643

58,04

23948

38,99

1825

2,97

PMB

17998

13881

10990

61,06

6384

35,47

624

3,47

KBP

168731

17590

114888

68,09

43988

26,07

9855

5,84

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 29,95% visos centralizuo tos
sistemos fondo (be periodinių leidinių). Įvairių mokslo šakų literatūra daugiausiai naudojasi tiek
dieninių, tiek neakivaizdinių studijų studentai. Reikia pažymėti, kad ši literatūra jau netenkina vartotojų
poreikių, nes dalis yra pasenusio turinio. Esant lėšų trūkumui, naujausia ir reikalingiausia moksline
literatūra stengiamės aprūpinti nors centrinę biblioteką. Joje įvairių mokslo šakų literatūra sudaro
38,99% visos literatūros (be periodinių leidinių).
Lyginant su praėjusiais metais bibliotekos centralizuotoje sistemoje fondas sumažėjo 3368 fiz.
vnt.
3.2. Aprūpinimas dokumentais
Vienam rajono gyventojui tenka dokumentų:

Pavadinimas

2015 metais

2016 metais

2017 metais

2018 metais

RVB (sistemoje)

4,77 fiz. vnt.

4,71 fiz. vnt.

4,60 fiz. vnt

4,42 fiz. vnt.

SVB

3,92 fiz. vnt.

3,71 fiz. vnt.

3,66 fiz. vnt.

3,69 fiz. vnt.

PMB

5,53 fiz. vnt.

5,65 fiz. vnt.

5,73 fiz. vnt.

5,87 fiz. vnt.

KBP

5,12 fiz. vnt.

5,12 fiz. vnt.

4,95 fiz. vnt.

4,64 fiz. vnt.

Vienam rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:

Pavadinimas

2015 metais

2016 metais

2017 metais

2018 metais

RVB (sistemoje)

0,26 fiz. vnt.

0,27 fiz. vnt.

0,27 fiz. vnt.

0,27 fiz. vnt.

SVB

0,12 fiz. vnt.

0,14 fiz. vnt.

0,14 fiz. vnt.

0,13 fiz. vnt.

PMB

0,28 fiz. vnt.

0,28 fiz. vnt.

0,25 fiz. vnt.

0,25 fiz. vnt.

KBP

0,32 fiz. vnt.

0,34 fiz. vnt.

0,33 fiz. vnt.

0,33 fiz. vnt.
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Vienam bibliotekos vartotojui tenka dokumentų

Pavadinimas

2015 metais

2016 metais

2017 metais

2018 metais

RVB (sistemoje)

23,65 fiz. vnt.

22,40 fiz. vnt.

22,16 fiz. vnt.

21,09 fiz. vnt.

SVB

23,15 fiz. vnt.

17,44 fiz. vnt.

16,65 fiz. vnt.

15,54 fiz. vnt.

PMB

23,89 fiz.vnt.

23,89 fiz.vnt.

24,20 fiz.vnt.

24,69 fiz. vnt.

KBP

25,89 fiz. vnt.

24,74 fiz. vnt.

24,84 fiz. vnt.

23,82 fiz. vnt.

3.3. Dokumentų gavimas
Pateikiami analizavimui penkių metų duomenys apie naujų dokumentų įsigijimą: rajono
bibliotekose (RVB), J. Lankučio bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB), kaimo
filialuose (KFP). Didėjantis rajono gyventojų skaičius įtakoja gaunamų lėšų dokumentams įsigyti, todėl
naujų dokumentų įsigijimas kas metai didėja. Tačiau dokumentų įsigijimo kiekį lemią dokumentų kaina,
kuri kas metai didėja.

Dokumentų gavimas egz.
13517

13469
9948

2596
925

11351

10642

2001
875

15133

14447

14421

2261
855

11381

2287
779

12136

2230
767

2014m

2015m

2016m

2017m

2018 m

RVB

13469

10642

14421

14447

15133

KBP

9948

13517

11351

11381

12136

SVB

2596

2001

2261

2287

2230

PMB

925

875

855

779

767
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Gauta iš viso

Grožinė
literatūra
(be periodikos)
Fiz. vnt.
%

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

Periodiniai
leidiniai

Fiz. vnt.

Pavad.

Fiz.vnt.

%

RVB
sistemoje
SVB

15133

1392

7998

52,85

1448

9,57

5687

37,58

2230

1063

1220

54,71

445

19,95

565

25,34

PMB

767

464

369

48,11

128

16,69

270

35,20

KBP

12136

1083

6409

52,81

875

7,21

4852

39,98

2018 m. gauta 15133 fiz. vnt. dokumentų (1392 naujų pavadinimų ) už 66798,40 Eur (su
prenumeruojama spauda). Lyginant su 2017 m. gauta 644 fiz. vnt. daugiau.
Iš jų inventorintų dokumentų gauta 9446 fiz. vnt. (1385 naujų pavadinimų) už 52642,12 Eur.
Lyginant su 2017 m. inventorintų dokumentų gavome 603 fiz. vnt. daugiau.
Formuojant bibliotekos fondus atsižvelgiama į vartotojų poreikius. Stengiamės nupirkti kuo
įvairesnės literatūros ir daugiau įvairių pavadinimų.
Prenumeruojamų periodinių leidinių 2018 m. gauta 5687 fiz. vnt. arba 41 fiz. vnt. daugiau negu
2017 m. Spaudos prenumeratai išleista 14056,28 Eur, kuriuos skyrė Klaipėdos rajono savivaldybė. Iš
viso užprenumeruotas 63 pavadinimai periodinių leidinių (54 žurnalų ir 9 laikraščių pavadinimai).
Dėka spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ir kitų nežinomų rėmėjų biblioteka gavo 63
pavadinimus periodinių leidinių – 12 laikraščių ir 51 žurnalų pavadinimus. Dovanoti periodinia i
leidiniai buvo padalinti viešosios bibliotekos skyriams ir filialams.
2018 m. iš viso gavome 126 pavadinimus periodinių leidinių (21 laikraščių ir 105 žurnalų
pavadinimus).
Naujai gautų dokumentų (su prenumeruota periodika) procentas visame rajono fonde sudaro
6,09% - palyginimui 2017 m. 5,76 % , 2016 m. 5,72 %, 2015 m. 5,49 %, viešosios bibliotekos (centro)
3,63% – (2017 m. 3,75% , 2016 m. 3,66% 2015 m. 3,07%, Priekulės miesto filialo –4,26 % (2017 m.
4,43% , 2016 m. 4,91%, 2015 m. 5,14 %), kaimo filialų – 7, 19 % (2017 m. 6,61% , 2016 m. 6,57%,
2015 m. 6,28% ).
Dokumentams įsigyti biblioteka buvo sudariusi dokumentų pirkimo-pardavimo sutartis su UAB
„Jotema“,

UAB „VIP supply“ (Obuolio leidyklos dokumentams įsigyti),

UAB „Alma littera
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sprendimai“, UAB „Tyto alba“, UAB „Nieko Rimto“,

UAB „Baltų lankų“ leidyba, UAB „Leidyk la

Vaga“, UAB „Sofoklis“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklomis ir pirko leidinius tiesiogiai iš leidėjų.
Biblioteka, darydama atranką tarp leidyklų, atkreipia dėmesį į leidinių aktualumą, įsigijimo kainą,
pristatymo operatyvumą. Iš šių leidyklų dokumentai buvo perkami iš Lietuvos respublikos Kultūros
ministerijos skirtų lėšų.
2018 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė
Eurų . Už šias lėšas nupirkta 6517 fiz. vnt. spaudinių (846 nauji pavadinimai).

45493,00

2018 m. nupirkta 354

fiz. vnt. daugiau, negu 2017 m. 1 fiz. vnt. už 26,99 Eurus pirktas iš kitų lėšų.
Vidutinė vieno spaudinio, pirkto už Kultūros ministerijos skirtas lėšas kaina 6,98 Eurai.
Paramos būdu 2018 m. gauta 791 fiz. vnt. dokumentų už 883,51 Eur. Paramą knygomis
gavome iš labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ – 702 fiz. vnt. už 538,98 Eur, UAB „Jotema“ – 22
fiz. vnt. UAB „Antalis“ – 22 bei Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla - 45 fiz. vnt.

2018 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.
2018 m. iš viso padovanota 1732 fiz. vnt. spaudinių už 2919,70 Eur
Akcijos „Knygų kalėdos“ metu Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešajai
bibliotekai padovanota 815 fiz. vnt. (iš to skaičiaus).
Skaitytojai per metus padovanojo 170 fiz. vnt., Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji
biblioteka – 238 fiz. vnt., Lietuvos mokslų akademija – 53 fiz. vnt., knygų autoriai – 177 fiz. vnt., UAB
„Agrokoncerno grupė“ – 43 fiz. vnt. ir t.t.
2018 m. biblioteka iš įvairių tiekėjų neatlygintinai gavo 291 fiz. vnt. už 2672,72 Euru.
Iš jų 230 fiz. vnt. už 2434,18 eurus, perdavė įvairūs leidėjai leidę leidinius pagal LR KM
finansuojamus projektus.
2018 m. Jono Lankučio viešoji biblioteka išleido knygą apie tautodailininką Vytautą Majorą.
Po vieną egzempliorių gavo visi bibliotekos skyriai ir filialai - 28 fiz. vnt. už 336,00 Eur.
2018 m. vietoj skaitytojų pamestų leidinių priimta 86 fiz. vnt. už 310,20 Eur.
2018 m. Klaipėdos rajono savivaldybė skyrė 14056,28 Eur. Jie panaudoti periodinių leidinių
prenumeratai. 2018 m. gauta 5687 fiz. vnt. prenumeruojamų periodinių leidinių arba 41 fiz. vnt. daugiau
negu 2017 m.

16

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

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

2018 m. lėšos
1 gyventojui

2017 m. lėšos
1 gyventojui

2016 m. lėšos
1 gyventojui

Visos lėšos

0,94 Eur

0,89 Eur

Kultūros
ministerijos
lėšos

0,81 Eur

Kitų šaltinių

0,13 Eur

0,85 Eur

2018 m.
skirtos lėšos
Eur
52642,12 Eur

2017 m.
skirtos lėšos
Eur
48376,07

0,75 Eur

0,75 Eur

45493,00 Eur

40920,00

0,14 Eur

0,10 Eur

7149,12 Eur

7456,07

lėšos

3.4. Dokumentų nurašymas
2018 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje nurašyta 18501 fiz. vnt. dokumentų
224 pavadinimų ( 2017 m. 14911 fiz. vnt., 2016 m. 14286 fiz. vnt., 2015 m. 17078 fiz. vnt.). Inventorintų
dokumentų nurašyta 13286 fiz. vnt., o aktualumą praradusių periodinių leidinių – 5215 fiz. vnt. 2018 m.
nurašyta 3590 fiz. vnt. daugiau negu 2017 m.
Savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje (centre) 2018m. nurašyta 1844 fiz. vnt.
leidinių, 321 pavadinimas. Iš jų 508 fiz. vnt. - aktualumą praradę periodiniai leidiniai. Lyginant su
2017 m. centre leidinių nurašyta 1266 fiz. vnt. mažiau.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos Priekulės miesto filialas 2018 m. nurašė 360 fiz. vnt., o
kaimo filialai nurašė 16297 fiz. vnt. dokumentų. Iš jų 4347 fiz. vnt. – aktualumą praradę periodinia i
leidiniai. Kaimo filialai nurašė 5089 fiz. vnt. daugiau, negu 2017 m.
Visos sistemos nurašymo priežastys ir kokį procentą jos sudaro visų nurašytų dokumentų
atžvilgiu atsispindi žemiau pateiktoje lentelėje.

Nurašymo priežastys

Fiz.vnt.

%

Susidėvėję dokumentai

7077

38,25

Praradę aktualumą dokumentai

6017

32,52

Vartotojų prarasti dokumentai

95

0,51
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Kitos priežastys

5312

28,72

Periodiniai leidiniai

5215

28,19

13286

71,81

Inventorinti dokumentai

3.5. Fondo panaudojimas
2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

RVB

1,2

1,2

1,2

1,16

SVB

1,13

1,36

1,35

1,25

PMB

1,1

1,1

1,05

1,07

KBP

1,25

1,1

1,16

1,13

3.6. Bibliotekos saugyklos fondas
Saugyklos fondo bendrosios apskaitos knygoje 2019 metų pradžiai yra 1424 fiz. vnt. už 3389
Eur 53 ct.
3.7. Savivaldybės Viešosios bibliotekos atsarginis fondas
2018 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos atsarginis fondas nurašytas.

4. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir jos padalinių
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.
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Lietuvos gyventojai palikę užstatą už pasiskolintas knygas.



Skaitytojams į namus išduodama ne daugiau 7 spaudiniai, ne ilgesniam kaip 30 dienų

laikotarpiui.


Skaityklose, internetinėse skaityklose aptarnaujami visi rajono, Lietuvos ir užsienio šalių

gyventojai.


Vartotojams reikalingos knygos, kurių nėra viešosios bibliotekos fonduose, gaunamos iš

Lietuvos viešųjų bibliotekų bei iš kitų šalių bibliotekų TBA keliu.


Reti, vertingi, informaciniai leidiniai į namus neišduodami.



Naujausi periodiniai leidiniai į namus neišduodami.
Rajono ir miesto gyventojai aptarnaujami laikantis bibliotekos nustatytų „Naudojimosi

biblioteka taisyklių“.
4.1. Vartotojų telkimas
Klaipėdos rajono bibliotekose 2018 metais skaitė 11765 vartotojai, jiems išduoti 302602
dokumentai, iš viso rajono bibliotekose užregistruoti 254711 lankytojas. Sutelkta 413 vartotojais
daugiau, nei 2017 m. (11352 vartotojai), išduota 5614 dokumentų daugiau (2017 m. – 294 987
dokumentai), padidėjo lankomumas 27905 lankytojais (2017 m. – 226 806 lankytojai) . Siekiama, kad
bibliotekos taptų aktyviu tarpininku tarp vietos bendruomenės, verslo, vietos valdžios ir visuomeninių
organizacijų, siūlančių naujas, gyventojų poreikius tenkinančias paslaugas. Didėjantys vartotojų,
išduoties, lankytojų skaičiai rajono bibliotekose siejami su didesniu finansavimu naujų dokumentų
įsigijimui, tęstinių inovatyvių projektų įgyvendinimu, padalinių infrastruktūros gerinimu.
Lietuvos Statistikos departamento duomenimis 2018 m. liepos 1 d. Klaipėdos rajone
deklaruojama 56131 (54635-2017 m. 07.01) gyventojas, tai yra 1496 gyventojais daugiau nei deklaruota
2017 metais. 16662 gyventojai Gargždų miesto aptarnaujame mikrorajone, 3068 gyventojai Priekulės
miesto padalinio aptarnaujamame mikrorajone. Kaimuose deklaruota 36401 (34905 – 2017 m.)
gyventojas, tai yra 1496 gyventojais daugiau nei deklaruota 2017 metais. Tai yra 65% visų rajone
gyvenančių gyventojų. Lentelėje pateikiama 2017-2018 metais sutelktų vartotojų skaičius rajono
bibliotekose bei gyventojų sutelkimo procentas nuo bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono gyventojų
skaičiaus.
Rajono bibliotekų 2017 m., 2018 m. vartotojai ir vartotojų susitelkimas %
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMF

2017 m.
11352
3665
727

2017 m. %
21
22
24

2018 m.
11765
3951
729

2018 m. %
21
24
24
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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

6960
421
187
338
564
395
310
383
199
170
186
302
0
348
313
312
300
316
372
185
110
434
230
470
115

20
24
31
22
21
12
31
28
21
15
13
30
0
19
23
29
29
27
20
30
29
20
23
16
14

7085
432
173
340
543
406
313
387
219
175
161
309
0
352
314
316
309
244
357
174
122
476
242
460
261

20
24
34
22
18
12
31
28
23
15
11
31
0
19
22
29
30
21
18
29
32
22
24
16
31

Daugiausia vartotojų nuo esančių priskirtame mikrorajone gyventojų sutelkta Agluonėnų 432 vartotojai arba 24%, Daukšaičių - 173 arba 34%, Dauparų – 340 arba 22 %, Dituvos – 543 arba
18%, Drevernos - 313 arba 31%, Endriejavo - 387 arba 28%, Judrėnų - 309 arba 31%, Kvietinių – 314
arba 22%, Lapių - 316 arba 29%, Veiviržėnų - 476 arba 22%, Venckų filiale - 242 arba 24% vartotojų.
2018 metais vartotojų skaičius padidėjo rajono bibliotekose 413 žmonėmis. Didėjant rajono gyventojų
skaičiui, didėja poreikis ir skaitytojų telkimui. Besikuriantis nauji gyventojai Dovilų, Kretingalės,
Sendvario,

Vėžaičių,

Dauparų-Kvietinių

seniūnijose

yra pakviečiami

apsilankyti

bibliotekose.

Bibliotekų patalpos yra renovuojamos ir palaipsniui atnaujinama kompiuterinė įranga. Džiugu, kad
bibliotekose buriasi žmonės su savo pomėgiais, todėl bibliotekos atviros su savo teikiamo mis
paslaugomis visiems. Vartotojų skaičiaus ir vartotojų sutelkimo procento didėjimui turėjo aktyvus
rajono gyventojų dalyvavimas rengiamuose transliacijose, aktyvus naudojimasis interneto paslaugomis.

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:
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Gyventojų
skaičius

Bibliotekos
1 bibliotekai
rajone

Gyventojų
skaičius

2015 m.

Gyventojų
skaičius

2016 m.

Gyventojų
skaičius

2017 m.

2018 m.

SVB

16662

16662

16662

16662

PMB

3078

3078

3068

3068

KBP

1378

1405

1454

1517

4.2. Vartotojų skaičius
Lentelėje pateikiama penkių metų vartotojų telkimo tendencijos. Kas metai vartotojų
skaičius didėja, taip pat didėja ir gyventojų skaičius Klaipėdos rajone.

Vartotojų skaičius

6979

6548

6162
3229

3665

3951
729

727

722

713

702

7085

6960

3547

3388

11765

11352

11248

10649

10093

2014m

2015m

2016m

2017m

2018m

RVB

10093

10649

11248

11352

11765

KBP

6162

6548

6979

6960

7085

SVB

3229

3388

3547

3665

3951

PMB

702

713

722

727

729

2018 metais Klaipėdos rajono bibliotekose vartotojų buvo 11765, tai yra 413 vartotojų
daugiau nei 2017 metais (2017 m. buvo 11352 vartotojai). Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje sutelkta
3951 vartotojas, 286 vartotojais daugiau nei 2017 metais (2017 m. buvo 3665 vartotojų), KBP sutelkta
7085 vartotojai 125 vartotojais daugiau (2017 m.- 6970 vartotojai). Priekulės miesto padalinyje sutelkta
729 vartotojai 2 vartotojais daugiau (2017 m. – 727 vartotojai). Analizuojant registruotų vartotojų
skaičių Klaipėdos rajono bibliotekose,

vartotojų skaičius bibliotekose didėja kas metai. Rodiklių

didėjimui įtakos turi didesnis finansavimas naujų dokumentų įsigijimui, gausi ir įvairi periodinių leidinių
prenumerata, įvairių projektų, programų įgyvendinimas, vis naujesni ir įdomesni renginiai.
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Skaitytojų sutelkimo didėjimo tendencijos:


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



naujakurių įsiliejimas į bendruomenės gyvenimą;



naujos, paklausios literatūros gavimas;



naujų informacinių technologijų populiarėjimas, naujų programų diegimas, kompiuterinės

įrangos atnaujinimas;


patalpų ir techninės bazės gerėjimas;



interneto prieiga ir paslaugos;



organizuojamų renginių gausa ir įvairovė;



projektinė veikla.
4.3. Apsilankymų skaičius
2018 metais vartotojai Klaipėdos rajono bibliotekose lankėsi 254711 kartus, vidutiniška i

vienas bibliotekos lankytojas apsilankė bibliotekoje 20 -24 kartų per metus. Lyginant su 2017 metų
rodikliais vartotojų lankomumas padidėjo 27905 karto. (2017 m. - 226806 kartų). Jono Lankučio
bibliotekoje lankytojų skaičius 72179 kartai (2017 m. – 62012 kartų), Priekulės miesto padalinyje
lankytojų buvo 14427 kartai (2017 m. – 13728 kartus). Lankytojų rodiklių didėjimą įtakoja
bendruomenės narių norą įdomiai ir netradiciškai praleisti laisvalaikį. 2018 metais toliau vyko
transliacijos, kurios kėlė susidomėjimą tiek jaunesnei, tiek augesnei auditorijai.

Buvo transliuoja mos

įvairios ir aktualios tematikos transliacijos, skaitomos paskaitos, organizuojami diskusijų sambūriai.

Rajono bibliotekų 2017 m., 2018 m. lankytojai, lankomumas
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas

2017 m.
226806
62012
13728
151066
6719
4601
6664
10478

Kartų
20
17
19
22
16
25
20
19

2018 m.
254711
72179
14427
168105
6858
3370
8494
10013

Kartų
22
18
20
24
16
19
25
18
22
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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

7358
6222
11243
2779
2932
5189
6435
0
6832
5877
5673
6149
5029
10945
4202
2070
17437
5673
8641
1918

19
19
29
14
17
28
21
0
20
19
18
20
16
29
23
19
40
25
18
17

7634
6894
12842
3015
3214
5087
6633
0
8781
8719
5688
5946
3327
11458
2858
2044
18754
7982
13764
4730

19
22
33
14
18
31
21
0
25
27
18
19
14
32
16
17
39
33
30
18

Lankomumas padidėjo J. Lankučio viešojoje bibliotekoje, Agluonėnų, Dauparų, Dovilų,
Endriejavo, Girininkų, Judrėnų, Lapių, Slengių, Veiviržėnų, Venckų,

Vėžaičių ir kituose kaimo

bibliotekose. Bibliotekos lankytojai bibliotekose lankosi dėl interneto teikiamų paslaugų, susidomėjimas
transliacijų įvairove bei nusistovėjusios aptarnavimo tvarkos. Atokesniuose kaimo filialuose šalia
bibliotekų arba bibliotekose buriasi kaimo bendruomenės, čia vyksta įvairus renginiai, sueigos,
mokymai. 2018 m. rajono 25 bibliotekose per 1 dieną vidutiniškai lankėsi 30 lankytojų, viešojoje
bibliotekoje per 1 dieną vidutiniškai lankėsi 25 lankytojų, Priekulės miesto padalinyje per 1 dieną
sulaukė 25 lankytojų. Vienoje kaimo bibliotekoje per dieną vidutiniškai lankėsi 20-30 lankytojų.
Pateikiami analizavimui penkių metų duomenys apie bibliotekų lankytojų lankomumą :
rajono bibliotekose (RVB), J. Lankučio bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB),
kaimo filialuose (KFP).
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Apsilankymų skaičius

646583

235204
226806
211922
157082
151066
139895
62012
58732
56502
13728
13439
13295
13144

218446
149100

254711
168105

72179
14427

2014m

2015m

2016m

2017m

2018m

RVB

218446

211922

235204

226806

254711

KBP

149100

139895

157082

151066

168105

SVB

56502

58732

646583

62012

72179

PMB

13144

13295

13439

13728

14427

4.4. Dokumentų išduotis
Dokumentų išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose 2018 m. buvo 300602 fiz. vnt. Lygina nt
su 2017 metais (294987 fiz. vnt.), padidėjo 5615 fiz. vnt., J. Lankučio bibliotekoje sumažėjo 13924 fiz.
vnt., kaimo padaliniuose dokumentų išdavimas padidėjo 19311 fiz. vnt., Priekulės miesto padalinyje
padidėjo išduotis 228 fiz. vnt. Dokumentų išduoties didėjimą ir

Girkalių, Kretingalės, Žadeikių

padaliniuose pasibaigę remontiniai darbai. Vis dažniau į bibliotekas užsuka ir mūsų rajono naujakuria i,
kurie pasinaudoja teikiamomis paslaugomis.
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Rajono bibliotekų 2017 m., 2018 m. dokumentų išduotis
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMP
KBB
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

2017 m.
294987
83609
19082
192296
14192
6932
10364
9994
10410
8922
11090
3605
5458
5864
10722
0
10725
7833
9506
9706
3864
10571
6399
3435
11045
5607
13803
2249

2018 m.
300602
69685
19310
211607
14178
5419
10415
7798
11062
8164
11953
4405
6596
18091
11426
0
11983
10820
9557
8769
2887
10514
5181
3784
11975
6158
14140
6332

Skirtumas
+7661
-13924
+228
+19311
-14
-1513
+51
-2196
+652
-758
+863
+800
+1138
+12227
+704
0
+1258
+2987
+51
-937
-977
-57
-1218
+349
+930
+551
+337
+4083
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Pateikiami analizavimui penkių metų duomenys apie bibliotekų dokumentų išduotį : rajono
bibliotekose (RVB), J. Lankučio bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB), kaimo
filialuose (KFP).

Dokumentų išduotis
298446

303283

291414

200371

191869

81354

80319

18191

17756

300602

294987

200926

83910

211607

192296

83609
19082

18447

69685
19310

2014m

2015m

2016m

2017m

2018m

RVB

298446

291414

303283

294987

300602

KBP

200371

191869

200926

192296

211607

SVB

80319

81354

83910

83609

69685

PMB

17756

18191

18447

19082

19310

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

%

RVB

181890

61

SVB

50899

73

PMB

11170

58

KBP

119821

57

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

%

RVB

118712

39

SVB

18786

27

PMB

8140

42

KBP

91786

43

Vidutiniškai per dieną 2018 metais rajono bibliotekose buvo pasinaudota bei išduodama 1246
fiz. vnt. dokumentų, viešojoje bibliotekoje – 249 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale – 69 fiz. vnt., kaimų
filialuose – 928 fiz. vnt., viename kaimo filiale nuo 20 iki 40 fiz. vnt.
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Grožinės, šakinės literatūros leidinių išduotis:
Pateikiami analizavimui grožinės ir šakinės literatūros leidinių ir dokumentų išduotįs : rajono
bibliotekose (RVB), J. Lankučio bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB), kaimo
filialuose (KFP).

2018 metai

Grožinė literatūra
RVB
SVB
PMB
KBP
153626 42751 6223 104652

RVB
146976

Šakinė literatūra
SVB
PMB
26934
13087

KBP
106955

2017 metai

156426

58316

6226

91884

138561

25293

12856

100412

Skirtumas

-2800

-15565

-3

+12768

+8415

+1641

+231

+6543

Grožinės, šakinės literatūros leidinių išduotis
PMB

13087
6223
26934

SVB

42751
106955
104652

KBP

146976
153626

RVB
Šakinė

RVB
146976

KBP
106955

SVB
26934

PMB
13087

Grožinė

153626

104652

42751

6223

Šakinė

Grožinė

2018 metais rajono bibliotekos skaitytojų tarpe didesnį pranašumą turi grožinės literatūro s
išduotis. Jos išduota 153626 fiz. vnt., tačiau išduota mažiau 2800 fiz. vnt. nei 2017 metais. Šakinės
literatūros išduotis 2018 m. rajono bibliotekose sudarė 49 % išduota 146976 fiz. vnt. (2017 m-47%
išduota 138561 fiz. vnt.). Grožinės literatūros išduota 153626 fiz. vnt. – 51% (2017 m. grožinės
literatūros 1156426 fiz. vnt. -53% ). Lyginant 2018 m ir 2017 m. grožinės literatūros ir šakinės literatūros
išduotįs procentaliai keičiasi labai nežymiai.
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Knygų, periodinių leidinių išduotis:
Periodiniai leidiniai

Knygos

2018 m.

RVB
152114

SVB
33801

PMB
11883

KBP
106430

RVB
148437

SVB
35837

PMB
7427

KBP
105173

Kt.
dok.
RVB
51

2017 m.

127652

16532

11747

99373

167255

66997

7335

92923

80

Skirtumas

+24462

+17269

+136

+7057

-18818

-31160

+92

+12250

-29

Knygų ir periodinių dokumentų išduotis
PMB

11883
7427

SVB

33801
35837

KBP
RVB

106430
105173
51

152114
148437
RVB
51

KBP

SVB

PMB

Kiti dok.
Periodika

152114

106430

33801

11883

Knygos

148437

105173

35837

7427

Klaipėdos rajono bibliotekose periodinių leidinių išduota 152114 fiz. vnt., knygų išduotis 148437 fiz. vnt.. Lyginant su 2017 m., sumažėjo knygų išduotis, populiarumo kartelė pakilo periodine i
spaudai. Nežymiai mažėjantis

knygų skaitomumas,

nesuteikia galimybės

knygai prarasti savo

populiarumo. 2018 metais skirtos lėšos periodinei spaudai užprenumeruoti buvo pilnai panaudotos ir
užsisakyta įvairių, pageidaujamų skaitytojams leidinių. 2018 metais periodinių leidinių išduotį sudaro
51 %, išduota 152114 fiz. vnt. (2017 m. – 43%, išduota 127652 fiz. vnt.) nuo visos išduoties. Knygų
išduotį sudaro 49 %, išduota 148437 fiz. vnt. (2017 m. – 57%, išduota 167255 fiz. vnt.) nuo visos
išduoties. Kitų dokumentų išduota 51 fiz.vnt.: garsinių – 3 fiz. vnt., regimųjų – 2 fiz. vnt., mišrių – 6 fiz.
vnt., spausdintinių natų – 6 fiz. vnt., elektroninių, tęstinių, kitų dokumentų – 34 fiz. vnt..
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4.5. Rajono bibliotekų 2017 m., 2018 m. dokumentų išduotis, skaitomumas
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMP
KBB
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

2017 m.
294987
83609
19082
192296
14192
6932
10364
9994
10410
8922
11090
3605
5458
5864
10722
0
10725
7833
9506
9706
3864
10571
6399
3435
11045
5607
13803
2249

Skaitomumas
26
23
26
28
34
37
31
18
26
29
29
18
32
31
35
0
31
25
30
32
12
28
34
31
25
24
29
19

2018 m.
300602
69685
19310
211607
14178
5419
10415
7798
11062
8164
11953
4405
6596
18091
11426
0
11983
10820
9557
8769
2887
10514
5181
3784
11975
6158
14140
6332

Saitomumas
26
18
26
30
33
31
31
14
27
26
31
20
38
110
37
0
34
34
30
28
12
29
30
31
25
25
31
24

Vidutiniškai 1 rajono skaitytojas per metus perskaitė 26-30 dokumentų. Vidutiniškai 1
savivaldybės J. Lankučio bibliotekos vartotojas perskaitė – 18 dokumentų. Priekulės miesto filia lo
vartotojas perskaitė 26 dokumentus, kaimo filialo skaitytojas perskaitė – 30 dokumentų. Didžiaus ias
skaitomumas viršijantis 30 dokumento skaitymą šiuose filialuose: Agluonėnų, Daukšaičių, Dauparų,
Endriejavo, Girkalių, Judrėnų, Jakų, Kretingalės, Kvietinių, Šalpėnų, Tilvikų, Vėžaičių. Skaitomumo
rodiklis 2018 metais išliko stabilus 26, nors dokumentų išduotis padidėjo net 5615 fzn. vnt., tačiau šiais
metais sutelkta vartotojų daugiau – 413. Galima pasidžiaugti, kad skaitomumas, išduotis ir vartotojų
sutelkimas išaugo 2018 metais.
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4.6. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
2018 metais Klaipėdos rajono bibliotekose buvo 398 (2017 m.- 398) vartotojams skirtos darbo
vietos. Savivaldybės viešojoje išliko 92 vartotojams skirtos darbo vietos, Priekulės miesto filiale išliko
19 darbo vietų, kaimo filialuose 287 (2017 m. -287). Vartotojams darbo vietų skaičius nekito
4.7. Techninis aprūpinimas, internetas
Iš viso kompiuter. darb. viet.
2018 m.

2017 m.

2016 m.

Vartotojams
Iš viso

Darbuotojams

Internetas

Iš viso

Internetas

Kopijavi mo
aparatai

RVB
SVB

186
68

188
64

187
64

110
26

110
26

76
42

72
38

33
6

PMB
KBP

7
112

7
117

7
116

5
80

5
80

2
32

2
32

3
24

Visos rajono bibliotekos kompiuterizuotos. Viso kompiuterizuotų vietų 2018 m. – 186:
vartotojams - 110 darbo vietų, darbuotojams – 76. 2018 metais buvo atnaujinta kompiuterinė įranga
Jono Lankučio bibliotekoje, Kretingalės, Girininkų bibliotekose. Endriejavo ir Drevernos filialuose buvo
panaikintos 5 darbo vietos prie kompiuterių dėl netinkamo naudojimo(darbo vietos buvo įkurtos
kompiuteriams gautiems iš bendruomenių vykdytų projektų). Vaikų literatūros skyriuje sėkminga i
veikia ir vis didesnį populiarumą turi interaktyvus ekranas-lenta su Interaktyvių pamokų paketais:
Ikimokyklinio amžiaus vaikams, pradinių klasių mokiniams, vyresnių klasių moksleiviams.
Pagal vartotojų registracijos ir statistikos sistemos (VRSS) duomenis:
 Unikalių viešosios interneto prieigos vartotojų skaičius iki 2018 m. gruodžio 31d. – 8379
vartotojai, Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje - 1427 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje
– 1353 vartotojai, Priekulės miesto filiale – 900 vartotojų, kaimų filialuose – 4699 vartotojai;
 per 2018 m. – naujai užregistruoti 377 unikalūs viešosios interneto prieigos vartotojai. Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje užregistruoti 62 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje – 110
vartotojų, Priekulės miesto filiale – 40 vartotojų, kaimų filialuose naujai užregistruoti 165
vartotojai;
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 internetu rajono bibliotekų vartotojai naudojosi 17143 val., iš jų: viešojoje bibliotekoje
internetu naudotasi 2238 val., Vaikų literatūros skyriuje – 3134 val. Priekulės miesto filia le
– 1523 val., kaimų filialuose – 10248 val.;
 interneto seansų skaičius rajono bibliotekose - 18995, viešojoje bibliotekoje – 2231, Vaikų
literatūros skyriuje – 4387, Priekulės miesto filiale – 2525, kaimų filialuose – 9852.

4.8. Vartotojų orientavimas ir mokymas
Informacinių technologijų naudojimas profesinėje, darbinėje ir kasdieninėje veikloje yra
efektyvi ir neatsiejama būtinybė. Vartotojų mokymai stiprina konkurencingumą, plečia bendravimo
galimybes, taupo laiką. Didesnė visuomenės dalis, ypač vyresnio amžiaus žmonės, atokesnių vietovių
gyventojai gali pasinaudoti bibliotekų teikiamo mis
naujųjų

technologijų

organizuojamose
bibliotekos

paslaugomis,

mokymuose.

apmoko virš

dalyvauti

Kas metai rajono

šimtą rajono gyventojų

kompiuterinio raštingumo pagrindų. Senjorai aktyvia i
dalyvauja mokymuose, kur įgyja kompiuterinio raštingumo pagrindus. J. Lankučio bibliotekoje buvo
apmokyta 42 žmonių, Priekulės filiale-5, kaimo bibliotekose-38. 2018 metais viena iš pagrindinė darbo
krypčių - bibliotekos vartotojų mokymai. Rajono žmonėms apsilankius bibliotekoje ir esant poreikiui
buvo mokoma kompiuterinio raštingumo pagrindų. Vartotojai buvo mokomi:
 Naudotis kompiuteriu;
 Tvarkyti informaciją ;
 Naudotis tekstų rengimo programa;
 Interneto pagrindų;
 E. pašto pagrindų;
 Paieškos ir naršymo internete;
 Bendravimo su giminaičiais ir draugais per internetines komunikacijas;
 Pirkti prekes bei paslaugas;
 Deklaruoti pajamas;
 Sumokėti mokesčius;
 Atsargumo priemonių naudojantis internetu ir kt.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka ir kaimo filialų darbuotojai
nuolat organizuoja mokymo valandėles darbui su kompiuteriu. Baigus mokymus visada yra sveikina mi
studentai, baigę „Kompiuterinio raštingumo“ ir „Interneto išteklių“ kursus. Rajono bibliotekose nuolat
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organizuojamos ekskursijos po biblioteką, kurių tikslas – supažindinti naujus vartotojus su biblioteka,
jos teikiamomis paslaugomis, naudojimosi tvarka. Nauji vartotojai yra mokomi surasti reikiamą
informaciją,

naudotis

bibliotekos

elektroniniais

katalogais

ir kartotekomis,

aiškinamas

fondų

išdėstymas, dokumentų paieškos galimybės. Akcentuojama, kad niekada nepamirš, kad gali „Klaust
bibliotekininko“
Per 2018 m. 1307 valandos, skirtos bibliotekų vartotojams:
 mokyti naudotis kompiuterine įranga,
 naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis,
 atlikti paieškas internete galimybėmis.
Iš jų:
viešojoje bibliotekoje – 936 val., Priekulės miesto filiale – 45 val., kaimų filialuose – 385 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 miestelio biblioteka vartotojus aptarnauja 6 dienas per savaitę nuo 9.30 – 18.00 val.,
šeštadieniais nuo 9.00 – 15.00 val., poilsio diena - sekmadienis. Padalinio darbuotojos 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.
2018 metais 15 kaimų filialų dirbo 40 darbo valandų per savaitę, 5 filialai dirbo 30 val. per
savaitę, 3 kaimo bibliotekų padaliniai dirbo 20 val. per savaitę.
2018 metais vartotojai aptarnauti:
 Skaitytojų aptarnavimo skyriaus lankytojai ir skaitytojai aptarnauti pirmadieniais-penktadienia is
nuo 8.00 iki 18.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 – 15.00 val., poilsio diena sekmadienis.
 Priekulės m. padalinio lankytojai ir skaitytojai aptarnauti pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.30
iki 18.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 – 15.00 val., poilsio diena sekmadienis.
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 Dituvos, Endriejavo, Pėžaičių bibliotekose lankytojai ir skaitytojai aptarnauti antradieniaispenktadieniais nuo 9.00 iki 18.00 val. šeštadieniais nuo 9.00 iki 15.00 val., poilsio dienos
sekmadienis ir pirmadienis.
 Viešosios bibliotekos padaliniuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 1 etatu, lankytojai ir
skaitytojai aptarnauti pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.00 iki 17.30 val., poilsio dienos
šeštadienis ir sekmadienis.
 Viešosios bibliotekos padaliniuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 0,75 etato, lankytoja i
ir skaitytojai aptarnauti pirmadieniais-penktadieniais nuo 11.00 iki 17.30 val., poilsio dienos
šeštadienis ir sekmadienis.
 Viešosios bibliotekos padaliniuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 0,5 etato, lankytojai ir
skaitytojai aptarnauti pirmadieniais-penktadieniais nuo 12.00 iki 16.00 val., poilsio dienos
šeštadienis ir sekmadienis.
 Girkalių (dirbantys 0,75 etato) lankytojai ir skaitytojai aptarnauti antradieniais-penktadieniais nuo
11.00 iki 18.30 val., šeštadienį nuo 9.00 iki 15.00 val., poilsio dienos sekmadienis, pirmadienis.
Viešoji biblioteka 2018 m. skaitytojus aptarnavo 279 dienas per metus, Priekulės m. biblioteka
– 279 dienas, kaimų bibliotekose skaitytojai buvo aptarnaujami 228 dienas per metus.

5.2. TBA
2018 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka ir filialų vartotojai nesinaudojo Tarptautiniu
skolinimosi šalies viduje.

5.3. RENGINIAI
Kultūrinė aplinka labai svarbi žmogaus kultūriniame gyvenimą. Konkrečioje aplinkoje
ugdomi žmonių kultūriniai poreikiai. Dvasinės kultūros raidos, kultūrinės veiklos sąlygos – tai visas
kompleksas socialinių, ekonominių kultūrinių veiksnių, skatinančių visuomenės kultūros pažangą.
Kultūros aplinka – tai kultūros vertybių kūrimas ir perdavimas ateinančiai kartai. Kultūrinis gyvenimas
ir laisvalaikis yra neįkainojamas kiekvieno žmogaus turtas, mes galime mokytis, lavintis, kelti bendrą
kultūros lygį. Bendruomenei reikalinga tokia veikla, kuri padėtų atskleisti asmens prigimtyje glūdinč ias
dorovingąsias savybės, verstų susimąstyti apie tai, kiek daug gero, džiaugsmingo gali gauti ir suteikti
kitiems produktyviai panaudodami savo laisvalaikį. Šiuolaikiniame pasaulyje laisvalaikio svarba didėja.
2018-ieji – jubiliejiniai – Lietuvos valstybingumo 100-mečio metai. Klaipėdos rajono žmonės ir svečiai
buvo laukiami šiai progai skirtuose renginiuose - susitikimuose, konferencijose, diskusijose, parodose,
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knygų pristatymuose. Valstybės atkūrimo šimtmečio akivaizdoje praeitis suvokiama ne tik kaip
priežastis iškilmingai paminėti svarbią sukaktį, bet ir kaip paskata, priverčianti susimąstyti apie praeities
svarbą dabarčiai ir dabarties klausimus praeičiai: ką valstybei ir visuomenei pavyko nuveikti per
Šimtmetį, kokius svarbiausius tikslus keliame sau artėjant naujam – antrajam Šimtmečiui. Modernios
Lietuvos šimtmetis – sėkmės istorija. Svarbiausi laimėjimai: Lietuvos valstybė tapo Europos ir pasaulio
istorijos subjektu; susiformavo moderni piliečių visuomenė, suvokianti laisvės ir su laisve susijus ios
atsakomybės svarbą; Lietuvos valstybei ir visuomenei atvertos naujos veiklos erdvės.

2018-2017 metais rajono bibliotekos organizuojami renginiai
Renginių
skaičius
2018m.

Renginių
skaičius
2017m.

RVB

1056

1057

-1

671

385

22105

SVB

165

199

-34

64

101

5798

PMB

61

69

-8

26

35

684

KBP

830

789

+51

581

249

15623

Biblioteka

Skirtumas

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius

Pateikiama grafinė skalė penkių metų organizuojamų renginių: rajono bibliotekose (RVB),
J. Lankučio bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB), kaimo filialuose (KFP).

RENGINI AI

1307

973

1023

671

1057

1056

789

830

251
51

209
75

199
69

165
61

2015m

2016m

2017m

2018m

RVB

973

1307

1057

1056

KBP

671

1023

789

830

SVB

251

209

199

165

PMB

51

75

69

61
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2018 metais rajono bibliotekose organizuoti žodiniai ir vaizdiniai renginiai

Viso

RVB
1056

KBP
830

SVB
165

PMB
61

Žodiniai

671

Vaizdiniai

385

581

64

26

249

101

35

Lietuvoje 2018-ieji paskelbti:
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai
Vydūno metai
Lietuvos skautų judėjimo metai
Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo
metinės
Lietuvos dainų šventė
Svarbios sukaktys:
2018 metais sukanka 765 metai, kai įkurtas(1253 m.) Gargždų miestas, liepos mėnesį minėta
85 metai, kai perskridę Atlantą žuvo(1933.07.17) Darius ir Girėnas, 125metai, kai Pažvelsio kaime gimė
Butkų Juzė, Lietuvos pedagogas, poetas, dramaturgas, žurnalistas. Paminėti žymių žmonių, kraštiečių,
rašytojų, poetų, meno, kultūros žmonių nuopelnai. Pristatyti darbai, eksponuotos parodos, organizuoti
susitikimai, išleistos ir pristatytos knygos.
2018 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka kvietė rajono
žmones ir toliau dalyvauti

transliacijose. Gargždiškiai, miesto svečiai

bei visi rajono gyventojai rajono bibliotekose turėjo galimybę ir toliau
stebėti tiesiogines, edukacines transliacijas, paskaitas įvairia tematika. Per
2018 metus bendradarbiaujant J. Lankučio bibliotekai su Klaipėdos rajono
švietimo centru ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis parengtos 22
transliacijos, jas stebėjo virš dviejų tūkstančių lankytojų. Aktualios transliacijos: edukacinė paskaita
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„Natūralūs maisto produktai – sveikatos ir energijos šaltinis“. Vijolė Bradauskienė, Klaipėdos
valstybinės kolegijos Maisto technologijų katedros vedėja, edukacinė paskaita „Klausytis sunkiau nei
kalbėti. Išmokime išgirsti“ Dr. Ilvija Pikturnaitė, KVK Socialinių mokslų fakulteto Administravimo ir
kalbų katedros docentė, paskaita „Vydūnas - kiekviename iš mūsų...“. Lektorė Adelė Daukantaitė,
paskaita „Kaip prisijaukinti miegą be vaistų“ Jurgita Andruškienė Klaipėdos valstybinės kolegijos
Burnos priežiūros ir mitybos katedros vedėja ir kt.
Biblioteka matoma kaip erdvė, kur gyventojai gali ateiti pabendrauti tarpusavyje ar su
užsienyje gyvenančiais giminaičiais. Įvairūs renginiai bei užsiėmimai užtikrina turiningą laisvalaikį tiek
jaunimui, tiek vyresnio amžiaus žmonėms, padeda neįgaliesiems ir socialinės rizikos grupių atstovams
lengviau integruotis į visuomenę.
2018 m. vasario 16 d. šventėme modernios Lietuvos gimimą. Ši data lyg tiltas sujungiantis
1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą. Be
Vasario 16-osios nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės istorijos. Modernios Lietuvos šimtmetis – sėkmės
istorija, kuri paminėta įvairiais renginiais, projektais, programomis.
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį biblioteka pradėjo minėti nuo parodos atidarymo.
Sausio 4 dieną bibliotekoje buvo pristatyta Virginijos Olišauskaitės-Norkuvienės portretinių
fotografijų paroda "Šimtmetį menantys vingiai". Parodos autorė labai įdomiai papasakojo kaip gimė
mintis kurti tokį fotografijų ciklą, su kokiais sunkumais ir smagumais susidūrė įamžinant nuotraukų
herojus, išsamiai ir vaizdingai apibūdino kiekvieną fotografijose įamžintą senolį, dėkojo seniūna ms,
socialinėms darbuotojoms už pagalbą.
Prieš pat pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį, Vasario 16-osios išvakarėse,
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko prof. Domo Kauno knygos
„Aš esu Etmės Ėvė: Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose“ sutiktuvės. Pristatyme dalyvavo pats
knygos sudarytojas, Klaipėdos universiteto profesorė dr. R.
Bončkutė ir doktorantė Irma Antanaitytė. Šiai progai mūsų
biblioteka

paruošė kilnojamą

parodą, kurioje atsispind i

rašytojos gyvenimo kelias: svarbiausios gyvenimo datos, jos
kūryba, knygos apie ją, užfiksuotos akimirkos. Knygoje „Aš esu Etmės Ėvė: Ieva Simonaitytė amžinink ų
liudijimuose“ autorius publikuoja 1978–1983 m. užrašytus penkiasdešimt septynių žmonių, pažinojus ių
arba artimai su rašytoja besibičiuliavusių, sakytinius liudijimus. Tarp jų jos pusseserės M. Mickienės –
apie seserų Simonaityčių ir jų palikuonių likimus, rašytojos D. Čiurlionytės-Zubovienės – apie rašytojos
gyvenimą Kaune.
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„Skaitau Lietuvą – skaitau pasaulį“ – tokiu šūkiu lankytojus pasitiko 19-oji Vilniaus
knygų mugė 2018, vykusi parodų ir kongreso centre „Litexpo“. Ją aplankė ir Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojai. 2018 m. Vilniaus knygų mugė ir atkurtos
Lietuvos valstybės šimtmetis – puiki proga buvo įvertinti ir pajausti kaip keitėmės, kuo gyvenome, kokie
Lietuvos ir pasaulio autoriai, asmenybės ir tekstai labiausiai paveikė mus per visą šimtą metų, ieškoti ir
kalbėtis apie tai, kaip ir kokią Lietuvą bei pasaulį skaitydami kursime ateinantį šimtą metų.
Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko renginys „Šimtmečio dialogas", skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Sigito Gedos 75-mečiui paminėti. Poeziją interpretavo aktorė Virginija
Kochanskytė, muzikos improvizacijas kūrė klarnetininkas Valdas Andriuškevičius. Pasaulinės poezijos
dienos proga Jono Lankučio viešosios bibliotekos skaitykloje – pavasarinė dovana gargždiškiams –
„Šimtmečio dialogas“. Tai dedikacija poetams Maironiui ir Sigitui Gedai, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui ir poeto Sigito Gedos 75-osioms gimimo metinėms pažymėti.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų skaitytoja i
visą vasarą dalyvavo „Skaitymo iššūkyje“. Tai turiningas ir smagus užsiėmimas, kurio tikslas perskaityti 5 knygas. Šiemet reikėjo perskaityti knygą, kurios tema susijusi su Lietuva, draugo
rekomenduotą knygą, knygą apie atostogas, apie profesiją, knygą, parašytą savo gimimo metais.
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir šešiuose filialuose: Priekulėje, Agluonėnuose,
Girininkuose, Vėžaičiuose, Drevernoje, Dituvoje lankėsi kolegos iš Lietuvos aklųjų bibliotekos.
Susipažinę su bibliotekoje vykdomomis veiklomis, darbuotojams ir visuomenei pristatė programą
„Pajusk, išgirsk, paliesk“, skirtą interaktyviomis priemonėmis supažindinti su neregio pasauliu.
Viena iš tradicinės šventės „Proza skaitoma rudenį“ stotelių jau keletą metų yra Klaipėdos
rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka. Šiemet šis renginys sukvietė nemažą būrį kūrėjų
bei geros prozos mylėtojų. Tradiciniame tarptautiniame renginyje dalyvavo prozininkai iš Lietuvos,
Rusijos - Kaliningrado srities ir Estijos.
Nuo 2018 m. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija organizuoja Metų
nominacijos konkursą. Per Lietuvos viešųjų bibliotekų ir jų padalinių
Metų nominacijų

konkurso

apdovanojimus

Klaipėdos

rajono

savivaldybės Jono Lankučio viešajai bibliotekai įteikta nominac ija
„Inovacijų biblioteka 2017“ - už originalią veiklą panaudojant IT
technologijas, diegiant kitas netradicines paslaugas, įvairias edukacines
veiklas ir neformalųjį švietimą.
Visi renginiai su aprašymais ir iliustracijomis bus išleisti atskiru priedu „2018 metų
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių renginiai“
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5.4. DARBAS SU VAIKAIS
Šių dienų jaunasis skaitytojas labai išrankus, keliantis ypatingus reikalavimus. Gerai
sukomplektuotas fondas leidžia išpildyti ne tik rajono mažųjų skaitytojų norus, bet ir atvykstančių iš
Klaipėdos. Naudojantis internetiniu tinklalapiu facebook, jaunieji skaitytojai informuojami apie
bibliotekoje organizuojamus renginius ir gautas naujas knygas. Mėgstami konkursai, kurie buvo
skelbiami virtalioje erdvėje, tai „Pavasaris su knyga“, „Opa per Europą“, didelio populiarumo susilauk ia
organizuojamos viktorinos, protų kovos. 2018 metais vaikų bibliotekoje buvo organizuota įsimintina
akcija „Nebūk abejingas nuskriaustam gyvūnėliui“. Vaikai bibliotekoje yra saugūs, leidžia įdomia i
laisvalaikį. Vaikai kartu su tėveliais dalyvauja bibliotekos organizuojamoje veikloje.
Vaikų literatūros skyriuje labai padeda savanoriai. Mokytoja Laima Radzevičienė, mokytoja
Aušra Jašmontienė, gimnazistė Aušra Antanavičiūtė vaikams organizuoja viktorinas, edukacinius
užsiėmimus.

Bibliotekoje

organizuojamos

vaikų

meno

darbų parodos. Didžiulio

skaitytojų

susidomėjimo sulaukė mandalų paroda-konkursas „Mano svajonių obuolys“, „Mano mylimiaus ias
gyvūnas“, meno darbų parodos „Tautinis kostiumas“, „Senų knygų lobis - gimęs iš meilės knygai ir
Lietuvai“, „Kuriu tautinį kostiumą“, Elzės Znaidauskaitės keramikos darbų paroda.
Vaikų literatūros skyrius šiemet savo skaitytojus pradžiugino ypatingais laiptais, kuriuose užrašyti
žodžiai apie knygą. Vis didesnė dalis tėvelių, vaikų supranta, kokia vertybė yra knyga.
2018 metais darbui su vaikais buvo siekiama:
 Skatinti kasdieninį skaitymą;
 Sudaryti tinkamas sąlygas skaitymui;
 Pasirūpinti, kad pakaktų vertingų, aktualių knygų, žurnalų;
 Siūlyti kalbėti apie skaitomą literatūrą, ją aptarti, vertinti skaitomus tekstus;
 Nuolat priminti, kad skaitymas – būdas bendrauti, suprasti pasaulį ir save;
 Raginti vaiką klausti ir klausti patiems;
 Skaitymui ir pokalbiams išnaudoti kiekvieną progą;
 Raginti vaikus papasakoti perskaitytą istoriją, sekti, kurti pasakas, piešti;
 Vystyti kalbos įgūdžius, gebėjimą suprasti tekstus, lavinti vaikų gebėjimą sutelkti dėmesį, plėsti
jų skaitymo lauką;
 Skatinti vaikus skaityti, padėti jiems orientuotis knygų pasaulyje;
 Vystyti mąstymo įgūdžius, gebėjimą samprotauti ir mąstyti kritiškai, ugdyti atvirumą naujoms
situacijoms ir naujiems žmonėms.
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5.4.1. Skaitytojų vaikų aptarnavimo rodikliai

Metai
SVB
vaikų
skyrius
PMB
KBP
RVB

Vaikų skaičius
(mikrorajone)
2018
2017
2669
2630

Vaikų
vartotojų
2018
2017
1596
1329

Sutelkimo
Išduotis
%
2018 2017 2018
2017
60
51
21058
20239

Lankytojų
skaičius
2018
2017
34177
23903

648
6101
9418

352
2388
4336

54
39
46

7016
76102
117295

648
5847
9125

345
2344
4018

53
40
44

4101
80006
105165

3963
69279
93481

7008
70090
101001

Rajono bibliotekose per 2018 m. sutelkta 46 % rajono vaikų. Klaipėdos rajone bibliotek ų
paslaugomis naudojosi 4336 vaikai (2017 m. – 4018 vaikai), sutelkta 318 vaikais daugiau nei 2017
metais. Jiems išduoti 105165 dokumentai (2017 m. - 93481 dokumentas) 11684 fiz. vnt. daugiau nei
2017 metais. Skaitytojai vaikai per 2018 metus bibliotekose lankėsi 117295 kartus (2017 m. - 101001
kartus) 16294 kartus daugiau nei 2017 metais. Jono lankučio bibliotekos vaikų literatūros skyriuje
lankosi ne tik moksleiviai, bet ir studentai, suaugę žmonės. Lyginant rodiklius, vaikų sutelkimą RVB
sistemoje, vartotojų vaikų sutelkimas didėja, didėja išduoties ir lankomumo rodikliai. Įtakos tam turi
įdomių renginių, akcijų organizavimas, kurių metu skatinama skaityti. Vaikų sutelkimo procentas
padidėjo 2018 metais – 46% (2017 m. -44%).

Vaikų vartotojų skaičius

1201

1298

1329

1596
352

345

321

303

2388

2344

2316

2188

4336

4018

3935

3692

2015m

2016m

2017m

2018m

RVB

3692

3935

4018

4336

KBP

2188

2316

2344

2388

SVB

1201

1298

1329

1596

PMB

303

321

345

352

štš
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Per 2018 metus vaikų literatūros skyriuje sutelkta:
 Pagal dienoraščio registraciją sutelkta 1589 vaikų skaitytojų;
 197

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

 768

1-4 klasių mokiniai;

 624

5-8 klasių mokiniai.

2018

metais

didesnį

dėmesį

skyrė

darbuotojai

internetiniams

tinklalapia ms

www.facebook/vakaivb.lt, www.facebook/infotakas.lt, kuriuos ypatingai pamėgo vaikai ir jaunimas.
Čia reklamuojami organizuojami renginiai, gautos naujos knygos, skaitytojų pageidaujama literatūra,
skelbiamos įvairios akcijos, konkursai, įvairios transliacijos, bei raginami bibliotekos skolininkai atnešti
paimtas ir ilgą laikotarpį negrąžintos bibliotekos knygos.
Per 2018 metus Priekulės miesto bibliotekoje sutelkta vaikų:
 Pagal dienoraščio registraciją 344 skaitytojai vaikai;
 42

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

 152 1-4 klasių mokiniai;
 150 5-8 klasių mokiniai.
Per 2018 metus kaimo bibliotekose sutelkta vaikų:
 Pagal dienoraščio registraciją 2388 skaitytojai vaikai;
 412

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

 1097 1-4 klasių mokiniai;
 879

5-8 klasių mokiniai.
Per 2018 metus rajono bibliotekose sutelkta vaikų:

 Pagal dienoraščio registraciją 4336 suaugę skaitytojai;
 1225

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

 1873 1-4 klasių mokiniai;
 1238

5-8 klasių mokiniai.
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5.4.2. Renginiai vaikams

Renginių skaičius
vaikams rajono
bibliotekose
2018/2017 metais

Renginių
Skaičius

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius
renginiuose

2018

2017 2018

2017

2018

2017

2018

2017

357

377

243

142

134

30180

12712

215

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko 52 renginiai:
 27 žodiniai renginiai;
 25 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 12;
 Renginiuose dalyvavo 6546 lankytojai.
Priekulės miesto filiale vyko 19 renginiai:
 6 žodinių renginių;
 13 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 6;
 Renginiuose dalyvavo 705 lankytojų.

Kaimo filialuose suorganizuota 286 renginiai:
 182 žodiniai renginiai;
 104 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 22;
 Renginiuose dalyvavo 22929 lankytojai.
Viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose nuolatinis dėmesys skiriamas vaikams, jų
pomėgiams, skaitymo skatinimui bei užimtumui. 2018 metais buvo organizuojami įvairūs renginia i,
parodos, neformalūs, įvairaus pobūdžio būreliai, akcijos, viktorinos, knygų aptarimai, edukacinia i
užsiėmimai, įvairios transliacijos. Vaikų literatūros skyriuje veikė
technologinė erdvė, kur numatytas
Bibliotekoje

prie interaktyvaus

nauja kūrybinė – informacinė -

veiklas galima realizuoti per naujas informacines technologijas.
ekrano, kur integruotos

pamokos

„Mokausi interaktyviai“

ikimokyklinukams, mokyklinio amžiaus mokiniams, buvo galima tobulinti savo mokyklines žinias.
Interaktyvių pamokų metu galima papildyti ir pagerinti žinias dailės, lietuvių ir anglų kalbų, biologijos,
gamtos mokslų, formalių pamokų mokymosi rezultatus. Vaikų literatūros skyriuje lankėsi Jakų, Lapių,
Kretingalės, Veiviržėnų mažieji skaitytojai.
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Renginių pagalba rajono bibliotekos padėjo vaikams formuoti ir plėtoti vaikų pomėgius,
skatino susidomėjimą literatūra ir menais, lavino vaikų vaizduotę ir kūrybingumą. Mažieji lankytoja i
randa sau mielų užsiėmimų: kuria mini lėlių teatro pasirodymus, skaito savo kūrybos ir poetų eiles, ieško
informacijos enciklopedijose, žodynuose, žinynuose, talkina „knygelių taisykloje“. Vaikų literatūros
padalinyje veikia Robotikos studija. Bibliotekos renginiai suteikia vartotojams, vaikams galimybę gauti
naujos informacijos, skatinti kūrybos pažinimo visapusiškumą, kūrybiškumą, į kultūrinį gyvenimą
įtraukti ne tik vaikus ir jaunimą, bet ir suaugusius, stiprinti jų norą skaityti, puoselėti kalbą, kultūringa i
leisti laisvalaikį.
Vaikai rajono bibliotekose 2018 metais turėjo galimybes tobulėti, lavinti kūrybiškumą,
tenkinti skaitymo poreikį, turiningai leisti laisvalaikį. Vaikai rajono kaimo bibliotekose yra aktyviaus i
bibliotekų lankytojai ir renginių dalyviai. Renginiai vaikams bibliotekoje, bibliotekininkui ypatinga
darbo dalis. Ugdomas ir auginamas busimasis bibliotekos skaitytojas, kuris skatinamas mylėti knygą,
domėtis jį supančia aplinka. Rajono bibliotekininkės organizuodamos renginius žadina įgimtą vaikų
smalsumą ir kūrybingumą, skatina juos daugiau skaityti, lavinti skaitymo įgūdžius, saviraišką.
Visi renginiai su aprašymais ir iliustracijomis bus išleisti atskiru priedu „2018 metų
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių renginiai“

5.5 Mokamos paslaugos
2018 m. Klaipėdos rajono J. Lankučio viešojoje bibliotekoje mokamos paslaugos buvo
teikiamos vadovaujantis patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Dėl biudžetinės
įstaigos Jono Lankučio bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo 2018 m. kovo 29 d.
Nr. T11-144.
2018 metais rajono bibliotekose vartotojams padarytos 202409 leidinių fragmentų kopijos:
viešojoje bibliotekoje padaryta 198200 fragmentų kopijų, Priekulės miesto filiale – 2175 kaimo
filialuose – 2034. Už mokamas paslaugas rajono bibliotekose per 2018 m. surinkta 3447,00 eurai,
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje surinkta 3238,00 euras, Priekulės miesto filiale surinkta 206,00
euras, Kaimo filialuose surinkta 3,00 eurai.
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO LANKUČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

EIL.
NR.

PASLAUGOS
PAVADINIMAS

MATO
VIENETAS

PASLAUGŲ
KAINOS NUO
2018-04-01
(EUR)

3

5

1

2

1.

Skaitytojo pažymėjimo išdavimas

1.1.

Suaugusiems

1 vnt.

1,50

1.2.

Neįgaliems,
pensininkams,
moksleiviams nuo 5 kl.

1 vnt.

0,60

1.3.

Vienkartinis leidimas
pasinaudoti bibliotekos
paslaugomis

1 vnt.

0,30

2.

Pasiskolintų dokumentų negrąžinimas laiku

2.1.

suaugusiems

1 vnt./
1 diena

0,04

2.2.

moksleiviams

1 vnt./
1 diena

0,02

3.

Dokumentų kopijavimas suaugusiems

3.1.

A4 nespalvotas

1 psl.

0,10

3.2.

A4 nespalvotas (abi lapo
pusės)

1 lapas

0,15

3.3.

A4 spalvotas

1 psl.

0,50

3.4.

A4 spalvotas (nevisiškai
užpildytas)

1 psl.

0,20

3.5.

A4 spalvotas (abi lapo
pusės)

1 lapas

0,90

3.6.

A3 nespalvotas

1 psl.

0,20

3.7.

A3 nespalvotas (abi lapo
pusės)

1 lapas

0,30

3.8.

A3 spalvotas

1 psl.

1,00
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3.9.

A3 spalvotas (nevisiškai
užpildytas)

3.10.

A3 spalvotas (abi lapo
pusės)

4.

1 psl.

0,60

1 lapas

1,15

Dokumentų kopijavimas moksleiviams ir studentams

4.1.

A4 nespalvotas

1 psl.

0,05

4.2.

A4 nespalvotas (abi lapo
pusės)

1 lapas

0,10

4.3.

A4 spalvotas

1 psl.

0,30

4.4.

A4 spalvotas (nevisiškai
užpildytas)

1 psl.

0,15

4.5.

A4 spalvotas (abi lapo
pusės)

1 lapas

0,60

4.6.

A3 nespalvotas

1 psl.

0,15

4.7.

A3 nespalvotas (abi lapo
pusės)

1 lapas

0,20

4.8.

A3 spalvotas

1 psl.

0,50

4.9.

A3 spalvotas (nevisiškai
užpildytas)

1ps,.

0,30

4.10.

A3 spalvotas (abi lapo
pusės)

1 lapas

0,90

5.

Dokumentų įrišimas

5.1.

Spiralinis dokumentų
įrišimas (iki 20 puslapių)

A4 1vnt

0,80

5.2.

Spiralinis dokumentų
įrišimas (iki 50 puslapių)

A4 1vnt

1,10

5.3.

Spiralinis dokumentų
įrišimas (iki 75 puslapių)

A4 1vnt

1,40

5.4.

Spiralinis dokumentų
įrišimas (iki 100
puslapių)

A4 1vnt

1,70

6.

Dokumentų laminavimas

6.1.

A4

1vnt

1,00

6.2.

A5

1vnt

0,80
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6.3.

A6

1vnt

0,50

7.

Dokumentų skenavimas
(A4 formato)

1 psl.

0,15

8.

Dokumentų užsakymas
per tarpbibliotekinį ir
tarptautinį
tarpbibliotekinį
abonementą

9.

Leidybinės produkcijos maketavimas ir gamyba

Pagal Lietuvos
pašto įkainius
(sumoka
vartotojas)

9.1.

Skrajučių maketavimas

9.2.

vienpusis

1 vnt.

5,00

9.3.

dvipusis

1 vnt.

10,00

9.4.

Lankstinuko
maketavimas (dvipusis)

A4 1vnt

20,00

9.5.

Skelbimo maketavimas

1 vnt.

20,00

9.6.

Vizitinės kortelės
maketavimas

1 vnt.

5,00

10.

Bibliotekos patalpų (konferencijų salė) nuoma

10.1.

Nekomerciniams
renginiams

1 val.

6,00

10.2.

Nekomerciniams
renginiams su
demonstracine įranga

1 val.

12,00

10.3.

Komerciniams
renginiams

1 val.

15,00

10.4.

Komerciniams
renginiams su
demonstracine įranga

1 val.

18,00

11.

Bibliotekos leidybinės ar
suvenyrinės produkcijos
platinimas

1 vnt.

Savikaina
+10 %

12.

Dokumentų išsiuntimas ir priėmimas faksu A4

12.1.

Išsiuntimas Lietuvoje

1 psl.

0,30
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12.2.
13.

Išsiuntimas tarptautiniu
ryšiu

1 psl.

1,00

Ženkliukų gamyba

13.1.

kai maketuoja bibliotekos
darbuotojas

1 vnt.

1,20

13.2.

kai maketą pateikia
vartotojas

1 vnt.

0,90

14.

Renginio vedėjo
paslaugos

1 val.

50,00

15.

Teksto surinkimas (A4
formato 1 puslapis)

1 vnt.

0,10

16.

Gidų ir ekskursijų
vadovo paslaugos

1 val.

15,00

17.

Edukacinės programos

1 val./1
asm.

2,00

18.

Mobilios studijos su
įranga nuoma (įranga,
specialistai,
transliavimas,
medžiagos montavimas)

1 val.

100,00

19.

Renginio filmavimas,
medžiagos montavimas

1 val.

50,00
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5.6. Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
2018 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka, siekdama
pritraukti įvairių socialinių grupių lankytojus, nuolatos plečia savo paslaugų spektrą ir veiklos sritis.
Tradicinius paslaugų paketus (pvz., knygų, periodinių leidinių skolinimas į namus, leidinių užsakymas
ir rezervavimas internetu, bibliografinių užklausų vykdymas, konsultacijos, kompiuterinio raštingumo
mokymai ir kt.), biblioteka papildo ir komercinėmis paslaugomis (pvz., leidinių, skrajučių, vizitinių
kortelių maketavimas ir gamyba, dokumentų laminavimo ir įrišimo, skenavimo paslaugos, specializuo tų
ženkliukų gamyba, 3D pieštukų edukacija, mobilios studijos su įranga nuoma, renginio filmavimas,
vedimas ir kt.).
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka 2018-aisiais

metais

aktyviai viešino savo veiklą ne tik įprastomis priemonėmis (regioninė, respublikinė spauda, lankstinuka i,
informaciniai plakatai, ženkliukai), bet ir virtualioje erdvėje (bibliotekos
svetainė, socialiniai tinklai), taip pat Lietuvos ir Ukrainos radijo,
televizijos laidose. Bibliotekos modernėja, tobulėja, plečiasi, todėl turi
būti pasiekiamos įvairiais kanalais. Prie teigiamo bibliotekos įvaizd žio
kūrimo visuomenei nemažai prisidėjo jau 4 metus vykdomos nuotolinės
transliacijos. Tai inovatyvi paslauga, ugdanti kompetencijas, kurios
skatina bendruomeniškumą, padeda prisitaikyti prie besikeičianč ios
informacinės

visuomenės,

taip prisidedant

prie Klaipėdos rajono

gyventojų socialinės atskirties mažinimo bei mokymosi visą gyvenimą
skatinimo. Šis komunikacinis tinklas, skirtas suaugusiems, senjorams,
vaikams, jaunimui, nenaudojant didelių finansinių išteklių pasiekia ne tik nutolusius kaimiškųjų vietovių
bendruomenės narius, bet ir užsienyje gyvenančius tautiečius ir užtikrina kokybišką informacijos
pasiekiamumą bei sklaidą.
2018 metais įvykdytos 22 transliacijos. Kontaktinėse ir nuotolinėse paskaitose dalyvavo
2274 bibliotekos lankytojai. Iš viso J. Lankučio viešosios bibliotekos YouTube kanale 2018 metais
patalpinti 9 vaizdo įrašai, peržiūrėta įrašų – 27 081 kartai. Įrašus žiūrėjo ne tik Lietuvoje, bet ir svečiose
šalyse: Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Airijoje, Ukrainoje ir kt.
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Daugiausia transliacijų įvykdyta bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono švietimo centru.
Jau antrus metus bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono savivaldybe, naudojant mobilią studiją su įranga
iš Gargždų „Minijos“ kino teatro tiesiogiai buvo transliuojamas Klaipėdos rajono Savivaldos ir verslo
forumas.
https://youtu.be/25WVlt7wIiE
Bibliotekos partneris – Klaipėdos rajono policijos komisariatas jau trečius metus tiesiogiai pristato savo
veiklos rezultatus. Transliacijos metu policijos pareigūnai ne tik pristato savo nuveiktus darbus, bet ir
tiesiogiai atsakinėja į klausytojų užduotus klausimus.
https://www.youtube.com/watch?v=ij1DYrc-w10&t=1569s
Tiesiogiai transliuojami įvairūs susitikimai su kraštiečiais, žymiais žmonėmis, knygų pristatyma i:
bibliotekoje svečiavosi filosofas, Atgimimo Sąjūdžio pirmeivis,
rašytojas Arvydas Juozaitis, Lietuvos Respublikos Seimo narė,
ekonomistė Aušra Maldeikienė, rašytojos Irena Arlauskienė ir
Birutė Morkevičienė pristatė naujausias savo knygas, lektorė,
pedagogė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė Adelė
Daukantaitė Vydūno metams skirtoje paskaitoje kalbėjo apie tai, kad kiekviename iš mūsų gyvena
Vydūnas, lektorius, rašytojas-pozityvistas Jeronimas Laucius - apie pozityvumo paieškas ir gyvenimo
energiją...
2018-aisiais metais iš viso buvo publikuoti 301 straipsniai, susiję su biblioteka, jos filiala is
bei veikla. Periodikoje : Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ - 30, laikraščiuose: „Vakarų Lietuva“ –
3, „Klaipėda“ – 2 „Vakarų ekspresas“ – 1, žurnale „Tarp knygų“ - 2.
Virtualioje erdvėje publikuoti 263 straipsniai: bibliotekos svetainėje www.gargzdaivb.lt – 30,
http://www.gargzdaivb.lt/lt/vaikams- ir-jaunimui

40,

Facebook

paskyroje
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www.facebook.com/J.LankucioVB - 90,
–

gargzdai.lt

6,

www.facebook.com/vaikaivb/ - 35, portale www.mano-

www.gargzdai.lt

–

14,

www.facebook.com/infotaskas/

www.facebook.com/Сhildrens-fest-Еtnobook-2329280433964058/

-

4,

- 8, www.facebook.com/Ma no-

Dovilai-1639288382960786/?ref=br_rs – 36.
Jono Lankučio viešoji biblioteka, įsigalint skaitmeniniam amžiui, keičiasi ir modernėja,
skatina bendruomenę skaityti ir pažinti, prasmingai leisti laisvalaikį, bendrauti ir bendradarbiaut i.
Atsakingas, nuoširdus darbas ir bendravimas su skaitytojais, bibliotekos lankytojais, bendradarbiavimas
su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis pasiteisino, nes 2018 m. Jono Lankučio viešoji biblioteka,
jos filialai sulaukė nemažai įvertinimų ir padėkų.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos užsakymu 2018 m. pabaigoje parengtas
tyrimas, kurio tikslas nustatyti Klaipėdos r. gyventojų pasitenkinimo įvairiomis viešosiomis paslaugomis
indeksus. Iš viso buvo vertintos 189 paslaugos, o pačią aukščiausią poziciją sąraše užėmė J. Lankučio
viešosios bibliotekos, jos vietos skyrių teikiamos paslaugos.
2018 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešajai bibliotekai ir Veiviržė nų
filialui buvo įteiktos padėkos ir apdovanojimai: per Lietuvos viešųjų bibliotekų ir jų padalinių Metų
nominacijų konkurso apdovanojimus Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešajai biblioteka i
įteikta nominacija „Inovacijų biblioteka 2017“ - už originalią veiklą panaudojant IT technolo gijas,
diegiant kitas netradicines paslaugas, įvairias edukacines veiklas ir neformalųjį švietimą. Klaipėdos
apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Laima Pačebutienė
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio Veiviržėnų filialui įteikė bibliotekos direktoriaus Juozo
Šikšnelio įsteigtą apdovanojimą

– „Išminties marės“. Šis apdovanojimas įteiktas už „tradicijų

puoselėjimą bei naujų, patrauklių darbo formų taikymą skatinant skaitymą bei organizuojant įdomius,
prasmingus,

vartotojų poreikius atitinkančius kultūrinius,

edukacinius,

informacinius renginius,

bendradarbiavimą su bendruomene“.
Klaipėdos rajono savivaldybė bibliotekos direktoriui Juozui Gutauskui įteikė padėką
asmeninio ir darbo jubiliejaus proga − už sėkmingą vadovavimą, kultūrinių vertybių puoselėjimą bei
inovatyvių informacinių paslaugų kūrimą rajone.
Šie įvertinimai – didžiulė garbė bei geriausia dovana bibliotekos bendruomenei.
Biblioteka aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su kolegomis iš kitų miestų, noriai keičiasi
patirtimi su užsienio

partneriais,

dalyvauja ir rengia konferencijas,

teoriniuose

– praktiniuo se

mokymuose ruošia ir skaito pranešimus.
2018 metų liepą įvyko tarptautinis lietuvių ir ukrainiečių jaunųjų lyderių ugdymą
skatinantis projektas „Etnobook“. Tai jau antrus metus vykdomas projektas, kurio tikslas – stiprinti
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kultūrinius ryšius, bendradarbiavimą, skatinti jaunimo lyderystę tarp Lietuvos ir Ukrainos ir suteikti
galimybes jaunimui keistis patirtimis profesiniame bei pilietiniame tobulėjime Europos kontekste.
Šiemet atstovai iš Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos, Skuodo rajono
savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos išvyko į svetingų žmonių šalį – Ukrainą, kur susitiko
su Lvovo apskrities vaikų bibliotekos ir pirmą kartą prie projekto prisijungusios Ivano-Frankovsko
apskrities vaikų bibliotekos suburtomis komandomis. Projektą įgyvendinti taip pat padėjo nuolatinis
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos partneris – Gargždų vaikų ir
jaunimo laisvalaikio centras bei Skuodo meno mokykla. Kasdien projekto „Etnobook 2018“ dalyvių
laukė įvairios veiklos, ekskursijos, edukacijos, etno vakaronės, koncertai, Flash Mob‘as ...
„Etnobook 2018“ projekto vadovės Jono Lankučio

viešosios

bibliotekos

direktoriaus

pavaduotoja Diana Ciparienė ir Lvovo vaikų bibliotekos darbuotoja Olena Kremniova, praėjusio bei
šiųmečio projektų dalyviai Vytautas Valaitis bei Ania Petrenko dalyvavo tiesioginėje Lvovo televizijos
laidoje „Labas rytas, Lvove“. Apie šio tarptautinio projekto reikalingumą rašyta ir Lietuvos ir Ukrainos
spaudoje.
Tarptautinis jaunimo mainų projektas „Etnobook 2018“ padėjo sužinoti/suprasti, kas skiria ir kas
vienija dvi šalis – Lietuvą ir Ukrainą taip pat prisidėjo prie vaikų ir jaunimo kūrybiškumo, pilietiškumo,
lyderystės, informacinių technologijų ugdymo, skatino iniciatyvumą ir bendruomeniškumą, užtikr ino
jiems kūrybišką ir turiningą laisvalaikį.
Gegužės 29-30 dienomis Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje vyko
tarptautinė konferencija, kurioje dalyvavo 15 bibliotekų atstovų iš Latvijos, Lenkijos, Slovėnijos ir
bibliotekininkai iš 17 Lietuvos bibliotekų. Konferencijoje pranešimą skaitė ir mūsų, J. Lankučio,
viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė. Po konferencijos užsienio svečiai dar
keletui dienų liko Lietuvoje, svečiavosi Klaipėdos rajono Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos
filialuose. Bibliotekų atstovai iš Lenkijos ir Slovėnijos aplankė Drevernos, Agluonėnų, Veivir žė nų
filialus,

Vaikų literatūros skyrių. Džiaugėsi bibliotekų erdvėmis, bendradarbiavimu su kitomis

įstaigomis, bibliotekininkų kūrybišku darbu ir projektine veikla.
Rugpjūčio mėnesį Jono Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo Lietuvos aklųjų
bibliotekos mokymuose „Pajusk, išgirsk, paliesk“, kurių metu suteiktos žinios apie žmonių, negalinč i ų
skaityti įprasto spausdinto teksto, informacinį ir bibliotekinį aptarnavimą.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų skaitytojai
visą vasarą dalyvavo „Vasara su knyga“ surengtose „Skaitymo iššūkio“ varžytuvėse. Tai turiningas ir
smagus užsiėmimas, kurio tikslas - perskaityti 5 knygas. Spalio 4-ąją, Klaipėdos knygų mugės atidarymo
dieną, Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekoje, „Skaitymo iššūkio“ Klaipėdos
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regiono koordinatorė Kristina Kundrotienė pristatė rezultatus ir įteikė prizus bei padėkas dalyvavus ios
bibliotekoms. Jono Lankučio viešoji biblioteka tarp Lietuvos bibliotekų užėmė 5-ąją vietą, o tarp
Klaipėdos apskrities bibliotekų garbingą 2 vietą.
2018 m. „Skaitymo iššūkio“ varžytuvėse dalyvavo 234 skaitytojai, kurie perskaitė 1028
knygas (2017 metais dalyvavo 92 skaitytojai, kurie perskaitė 709 knygas). Daugiausiai dalyvių subūrė
Agluonėnų filialas, kiek mažiau Vėžaičių ir Žadeikių, nuo jų kiek atsiliko Endriejavo, Judrėnų ir Lapių
filialai.
Lietuvos bibliotekininkų draugija jau antri metai įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos
finansuojamą

projektą „Misija

knygnešys“.

Projektu siekiama skatinti domėjimąsi

regionuose

kuriančiais šviesuoliais, jų indėliu į kultūrą ir krašto savitumą, pristatyti unikalias regionų kultūrines
patirtis, supažindinti su naujausia lietuvių literatūra, paremti regionų bibliotekas naujais leidinia is.
Įgyvendinant projektą 2018-ais metais buvo sukurtos 7 laidos iš įvairių Lietuvos vietovių, kurias galima
pamatyti per LRT kultūros kanalą. Laidos komanda vieną rugsėjo dieną paskyrė filmavimui
Klaipėdos rajone: Drevernoje, Veiviržėnuose, Gargžduose. Televizijos grupę ir laidos kūrėjus
lydėjusi Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja
Diana Ciparienė teigė, kad Klaipėdos rajono unikalumas slypi Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos etnosų
sankirtoje, o rajono centras Gargždai, turintis pasienio miestelio istoriją, tarsi apjungia šias dvi etnoso
sroves. Gargžduose laidos heroję rašytoją Daivą Molytę-Lukauskienę, projekto koordinatorę Jūratę,
LRT laidos „Misija knygnešys“ kūrybinę grupę pasitiko J. Lankučio viešosios bibliotekos direktorius
Juozas Gutauskas. Bibliotekos konferencijų salėje lietuvininkas etnologas

Helmutas Lotužis parodė

surinktus net XIX a. maldynėlius, su „Bangos“ laikraščio redaktore V. Butkuviene, bibliotekininka is
diskutavo apie kultūros procesus rajone, bendruomeniškumą, o tarptautinio projekto „Etnobook“
patirtimi pasidalijo jaunieji gargždiškiai.
2018 m. Klaipėdos r. sav. Jono Lankučio viešoji biblioteka įsijungė į Klaipėdos apskrities
viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos organizuotą šventę „Laimė kurti“. Bendradarbiaujant su
Gargždų socialiniu paslaugų centru, Priekulės socialinių paslaugų centru ir bibliotekos filialais, sutelkti
Klaipėdos regione gyvenantys, kai kurias negalias turinčius žmones, kurie pasidalino savo kūrybinia is
gebėjimais. Paroda – renginys vyko Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės biblioteko je.
Bendradarbiaujančių bibliotekų administracijos siekia ne tik apjungti bibliotekų veiklą, bet
ir ugdyti bibliotekos darbuotojų kompetencijas, stiprinti bibliotekų tarptautinę partnerystę.
Tiesiogiai internetu transliuotame LieDM asociacijos ataskaitiniame Tarybos posėdyje per
metinės veiklos ir finansinės ataskaitos svarstymą buvo pristatytos Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešosios bibliotekos veiklos, nuotolinės transliacijos, renginiai. Pasidžiaugta, kad paskaitų,
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renginių, edukacijų tiesioginės transliacijos ir įrašai J. Lankučio viešosios bibliotekos YouTube kanale
naudingi, gausiai žiūrimi, pasiekia ne tik Klaipėdos rajone atokesnėse gyvenvietėse gyvenanč ius
žmones, bet ir visoje Lietuvoje ir net užsienyje gyvenančius tautiečius.
Bibliotekos bendruomenė noriai prisideda prie įvairių iniciatyvų, švenčių. Kasmet
dalyvauja Gargždų miesto šventėje, Obuolių šventėje, Klaipėdos knygų mugėje ir kt. Jų metu populiar ina
savo paslaugas – dalija lankstinukus, knygų skirtukus su informacija, kviečia pasinaudoti knygų mainų
lentyna, reklamuoja veiklas, interaktyvius leidinius, rengia protmūšius. Iš Europos dienai skirtų lėšų
įsigytas ženkliukų gamybos aparatas jau antrus metus padeda tiek bibliotekai, tiek įvairioms įmonė ms,
privatiems asmenims susikurti norimo dizaino ženkliuką ir naudoti viešinimo ir reklamos tikslais, o 3D
pieštuko edukacijos – puiki priemonė pritraukti jaunuosius bibliotekos skaitytojus.
Biblioteka palaiko glaudžius partnerystės ryšius su Klaipėdos rajono ir Gargždų miesto
ugdymo įstaigomis, organizacijomis: Gargždų kultūros centru ir jo filialais, Gargždų muzikos mokykla,
Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centru, Gargždų atviru jaunimo centru, Klaipėdos rajono švietimo
centru, Gargždų miesto bendruomene, Gargždų socialinių paslaugų centru, Gargždų krašto muziejumi,
Klaipėdos rajono amatų centru, Klaipėdos rajono seniūnijomis, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija,
Gargždų „Kranto“ pagrindine mokykla, Gargždų „Minijos“ progimnazija, Klaipėdos rajono laikraščiu
„Banga“ – nuolatiniu partneriu bei pagalbininku organizuojant šventes bei rengiant projektus.
Bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono švietimu centru bibliotekoje buvo organizuoja mi
renginiai, skirti Suaugusiųjų mokymosi savaitei „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje rugsėjo mėnesį per Klaipėdos rajono pedagogų
pasitarimą Informacinio skyriaus vedėja Živilė Markutė-Armalienė susirinkusiems pristatė ir kvietė
pasinaudoti bibliotekos

teikiamomis

paslaugomis,

supažindino

su naujovėmis: interaktyvio mis

knygomis, įvairiomis edukacijomis: ženkliukų gaminimo, 3D pieštuko edukacijomis ir kt.
Jono Lankučio viešoji biblioteka taip pat prisidėjo prie Klaipėdos rajono savivaldybės
organizuojamos Vietos Savivaldos dienos. Bibliotekon sugužėjo Klaipėdos rajono gimnazistai, kuriems
buvo pristatyta mobili studija su įranga, duomenų bazės, Libis sistema, interaktyvios knygos ir kt.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo
pirmą kartą surengtame Jaunimo piknike „Vienu ritmu“. Bibliotekos palapinę gausiai lankiusie ms
šventės dalyviams ir svečiams pristatė bibliotekos paslaugas, kvietė išsirinkti knygų, išbandyti rankų
taiklumą ir proto aštrumą smiginio ir protmūšio žaidime. Didžiausio susidomėjimo, net nustebimo
šūksnių, sulaukė interaktyvių leidinių

pristatymas. Muzikinės knygos, enciklopedijos, žurnalai su

papildyta realybe domino ne tik jaunuosius skaitytojus, bet ir suaugusiuosius.
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Viešosios bibliotekos bei filialų renginius remia ir palaiko Klaipėdos rajono savivaldybės
kultūros ir švietimo skyriai, rajono seniūnijos,

naujienų portalas „Mano Gargždai“,

individua li

Gedimino Venckaus įmonė, Sauliaus Lukošiaus komercinė įmonė „Gardamas“ , kiti vietos verslininka i,
įmonės.

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) 2018 m. Klaipėdos rajono Jono Lankučio
viešosios bibliotekos padaliniai dirba su skaitytojų aptarnavimo posisteme, išskyrus Girkalių, Slengių
bibliotekose.
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, Vaikų
literatūros skyriaus spaudiniai. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje 2018 m. pabaigoje, elektroninia me
kataloge iš viso buvo 182983 įrašai, o per metus parengti 7765 įrašai. Nacionalinei bibliografijos
duomenų bazei rengiami bibliografiniai įrašai iš rajoninio laikraščio „Banga“. 2018 m. sukurti 1149
įrašai iš rajoninio laikraščio „Banga“.
6.2. Informacinis fondas, bibliografinis, informacinis vartotojų aptarnavimas
Viešojoje bibliotekoje komplektuojami universalaus pobūdžio informaciniai leidiniai ir
leidiniai, atitinkantys vartotojų poreikius bei Bibliotekos finansines galimybes. Viešosios bibliotekos
tikslas - saugoti informaciją ir suteikti galimybę ja pasinaudoti. Greita informacinių technologijų plėtra
skatina naujų paslaugų galimybes. Skaityklos fonde komplektuojami įvairių mokslo šakų leidinia i.
Praėjusiais metais skaityklos fondas pasipildė 476 leidiniais, nurašyta 393 egz. informacinio fondo
dokumentų. 2019 m. pradžiai fonde 7278 egz. dokumentų. Fondas pildomas leidiniais, kurie reikalingi
studijuojantiems, dirbantiems, besidomintiems verslo idėjomis. Fondas papildomas žodynais, žinyna is,
enciklopedijos, kitais informaciniais leidiniais. Interneto skaitykloje yra 5-ios ir periodikos skaitykloje 5 kompiuterizuotos darbo vietos su prieiga prie interneto.
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2018 metais teikiamos elektroninės paslaugos:
 paieška internete;
 paieška duomenų bazėse;
 informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas;
 kopijavimas, skenavimas;
 spausdinimas;
 mokymai ieškantiems informacijos internete ir duomenų bazėse.
Vartotojams teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos. 2018 m. vartotojams
suteiktos 93 individualios konsultacijos įvairiomis temomis. Pageidaujant informacija įrašoma į
skaitmenines laikmenas, kopijuojama, skenuojama. Atrankinė informacija teikiama 6 vartotojams –
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Klaipėdos rajono savivaldybės Kultūros skyriui,
Klaipėdos rajono policijos komisariatui, Gargždų muzikos mokyklai, Gargždų kultūros centrui, Gargždų
ligoninei. Jono lankučio skaitykloje atsakyta į 391 užklausas, vaikų literatūros skyriuje – 220, Priekulės
miesto padalinyje – 105, kaimo bibliotekose - 3427. Dominuoja teminės užklausos. Paieška buvo
vykdoma LIBIS elektroniniame kataloge, NBDB (Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas).
Praktika (teisės aktų paieška). EBSCO (ebsco duomenų bazė). eLABa (Lietuvos akademinė virtuali
biblioteka. 2018 metais INFOLEX duomenų bazėje Klaipėdos rajono Jono Lankučio bibliotekos atliktų
operacijų skaičius 287. Užklausoms atsakyti 2018 metais panaudota 8214 egz. leidinių. Aktualiaus ios
temos – medicina, netradicinė medicina, filosofija, pedagogika, vadyba, verslas, smulkieji amatai,
ekonomika, teisė, turizmas, filosofija, socialiniai mokslai, ikimokyklinė pedagogika.
2018 metais rajono skaitytojai galėjo skolintis elektroninius leidinius, prieinamus Lietuvos
nacionalinėje Martyno Mažvydo ir visose Lietuvos viešosiose LIBIS bibliotekose, interneto svetainėje
www.ibiblioteka.lt . El. leidinius galima skaityti naudojantis įvairiais įrenginiais: išmaniaisia is
telefonais, asmeniniais ar planšetiniais kompiuteriais, skaityklėmis. El. leidinius galima skolintis, atlikti
jų paiešką; galima gauti informaciją apie el. leidinius, planuojamus išleisti ateityje.
Prasidėjus naujiems mokslo metams, visų laukė nauji rašto darbai, įvairūs projektai.
Bibliotekos visus esamus ir būsimus skaitytojus: moksleivius, studentus, magistrantus, mokytojus,
dėstytojus, mokslininkus ir visus kitus, kuriems reikia kokybiškos ir patikimos įvairių mokslų
informacijos, kvietė naudotis prenumeruojamomis Lietuvos ir užsienio duomenų bazėmis. Duomenų
bazėse buvo galima rasti elektroninių viso teksto leidinių (el. žurnalų, knygų, žinynų, straipsnių,
konferencijų medžiagos, ataskaitų ir kt.) humanitarinių, socialinių, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir
technologijos mokslų temomis. Informacija pateikta lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir kitomis
kalbomis.
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Prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurios prieinamos tik bibliotekoje skaitytojai buvo
kviečiami naudotis skaitykloje. Laisvai prieinamomis duomenų bazėmis galėjo naudotis visi vartotojai.
2018 metais rekomenduojamos naudotis prenumeruojamos duomenų bazės:
EBSCO Publishing Pateikiami įvairias mokslo sritis apimantys viso teksto moksliniai žurnalai.
NAXOS Music Library Tai išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami klasikinės, džiazo,
pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai. Duomenų bazėje rasite
kompozitorių ir atlikėjų biografijas, muzikos terminų žodynų ir kitą informaciją.
Informacinės užklausos:
Informacinės
užklausos

RVB
2018
4143

Skirtumas

SVB
2017
3118
+1025

PMB

2018

2017

611

697
-86

KBP

2018
105
+12

2017

2018

2017

93

3427

3028
+399

Informacinių leidinių pristatymui rengiamos parodos. 2018 metais jų paruošta Jono
Lankučio bibliotekoje -12, Priekulės miesto bibliotekoje- 5, kaimo bibliotekose -21. Informacinės
parodos: „Lietuvai 100“ (SVB), „Sugrįžtantys Lietuvos dvarai“ (SVB), „Sveikos mintys apie sveikatą“
(SVB), „Bendravimas su vaiku“ (SVB) ,,Ieškojimai' (Dituvos biblioteka), ,, Vydūno žodžiai žadina
tautą” (Drevernos biblioteka), „ Optimistiškai nutekanti žinia “ (Judrėnų biblioteka), „Mes žiniukų šaly“
(Jakų biblioteka), „Ar visada taip“ (Priekulė), „Istorijos keliais“ (Vėžaičių biblioteka) ir kt.
Teikiamos atrankinės informacijos – kultūros, medicinos, policijos, vaikų laisvalaikio centro,
muzikos mokyklos darbuotojams. Skelbimų lentoje rajono vartotojai informuojami apie naujai gautą
grožinę ir šakinę literatūrą, organizuojamus renginius, akcijas. Bibliotekininkai nuolat vartotojams teikia
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. Informacinio skyriaus vyr. bibliografė informacijai M. Ilginienė 2018
metais rajono bibliotekų darbuotojams parengė ir pristatė naujai gautų informacinių leidinių pristatymus.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu buvo miesto vidurinių mokyklų moksleivia ms
suorganizuotos ekskursijos – pamokos bibliotekoje. Jono Lankučio viešoji biblioteka ir filialai, kasmet
organizuoja pažintines ekskursijas bibliotekos skaitytojams. Per 2018 metus pažintinių ir informacinių
renginių suorganizuota virš 25. Tradiciškai Jono Lankučio biblioteka ir padaliniai organizuo ja
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pristatymus tiek mažiesiems, tiek vyresniems skaitytojams. Jono lankučio bibliotekoje ir vaikų
literatūros skyriuje lankėsi ir rajono mokyklų moksleiviai.
Informacinis fondas:
Informacinės
fondas

RVB

SVB

PMB

KBP

6782

2359

669

3754

Viešosios bibliotekos ir kaimo filialų informacinių leidinių fonduose kaupiama universa li
ir įvairių mokslo sričių literatūra: enciklopedijos, žodynai, žinynai, oficialieji dokumentai, teisės aktai ir
kt. Kas metai didėja gyventojų poreikis informaciniams leidiniams. Informacinės literatūros ypač trūksta
kaimo

padaliniuose.

Siekiant

patenkinti

rajono

skaitytojų

poreikius,

informacijos

ieškoma

elektroniniuose ištekliuose, pasitelkiamas centrinės bibliotekos informacinis fondas.
6.3. Kraštotyros veikla
Klaipėdos rajono bibliotekose buvo komplektuojamos kraštiečių, vietinių poetų, rašytojų
knygos, knygos su autografais, viskas, kas susiję su rajonu, įžymiomis rajono vietomis, kaupiami ir
smulkieji spaudiniai (lankstinukai, bukletai, reprodukuoti dokumentai, kopijos, fotografijos).
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos kraštotyros darbo kryptys
2018 metais buvo:
 kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida,
 gimtojo krašto pažinimas, jo tradicijų populiarinimas,
 kraštiečių jubiliejų paminėjimas,
 kraštotyros fondo ir kraštotyros darbų pildymas.
2018 metais kraštotyros fondas papildytas 25 egz. spaudinių. Šiuo metu fonde yra 660 egz.
knygų ir kitų dokumentų, įtrauktų į bendrosios apskaitos knygą. 2018 metais fondas papildytas šiais
vertingais leidiniais: D. Kaunas „Aš esu Etmės Ėvė“, G. Kulikauskas „Lietuvio kodas“, Lietuvos bajorų
karališkosios sąjungos sudaryta „Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios akto signatarai“, Jono lankučio
viešosios bibliotekos išleista „Vytautas Majoras“ ir kt.
Jono Lankučio bibliotekoje parengtos ir eksponuotos parodos: „Nepriklausomybės Akto
signatarui Jurgiui Šauliui“, „Mykolo Vaitkaus kūryba“, „Senieji lietuvių maldynai“ ir kt.
2018 metai mūsų valstybei buvo ypač svarbūs ir reikšmingi – minėjome atkurtos Lietuvos
šimtmetį. Visais laikais biblioteka padeda ir skatina bendruomenę skaityti ir pažinti, o įsigalint
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skaitmeniniam amžiui keičiasi ir modernėja. Nepaisant to, ji visada atsigręžia į pamatines vertybes,
tradicijas ir patriotiškumą.
Minint Lietuvos valstybės šimtmetį, J. Lankučio viešoji biblioteka prisiminė Lietuvos šviesuolius,
inicijavo jų įprasminimą. Lapkričio mėnesį Klaipėdos rajone iškilmingai sutikta knyga „Vytautas
Majoras“, kurią išleido J. Lankučio biblioteka.
V. Majoras nuo 1960 m. – Lietuvos tautodailinink ų
sąjungos

Žemaitijos

autorinių

parodų.

skyriaus
Kūrinius

narys.

Surengė

eksponavo

26

nemažai
tautodailės

parodose. 1982 m. jam buvo paskirta Valstybinė premija.
1996 m. apdovanotas Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordinu
ir V laipsnio medaliu. Gautą kompensaciją už iškalėtus metus lageriuose Vytautas Majoras atidavė į
Nepriklausomybės fondą.
Ši charizmatiška, darbšti ir talentinga, tuo pačiu paprasta ir nuoširdi asmenybė traukė ne tik
aplinkinius. Su juo buvo gera namiškiams, svečiams, nesvarbu tai paprasti žmonės, ar valdžios atstovai.
Tad jo kūrybiniu palikimu gera džiaugtis šiandiena, didžiuotis, kad tai turime šalia, turime, ką branginti
ir saugoti, sukurtą šio nuostabaus žmogaus širdimi ir rankomis. Vytautas Majoras atminty išliks stovintis
prie savo dirbtuvių, apsivilkęs kombinezoną, veide nuoširdi šypsena, rankoje – pypkė, o plaukuose –
medžio drožlės.
Šis reprezentacinis leidinys – tai vieno iškiliausių mūsų krašto tautodailininko, Šimtmeč io
žmogaus, Gargždų miesto garbės piliečio, įvertinto Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino Ordinu,
Ievos Simonaitytės premija ir daugybe kitų apdovanojimų – darbų, kūrybos ir gyvenimo apžvalga.
„Vertybių pamatas šeimos reliktuose. Maldynėliai“ – renginys, verčiantis susimąstyti apie tai,
kas mums buvo svarbu praėjusiais šimtmečiais ir ypač svarbu ateičiai. Prisiminta
Lietuvos istorija okupacijos, spaudos draudimo metais. Biblioteka popietę ne
veltui surengė Nacionalinės bibliotekų savaitės metu – šiais metais jos šūkis
buvo „Ateitį kuriame kartu“. Tad svarbu, kad tą ateitį kurtume ant teisingų
pamatų. Renginys, suvienijęs mūsų bendruomenės narius ir įstaigas, kvietė
atsigręžti į tikrąsias vertybes, pajusti atsakomybę už praeities sąsajas su ateitimi,
šeimos dvasinio bendravimo būtinybę.
Prabilti apie šeimos dvasinio bendravimo ryšius buvo Dauparų-Kvietinių seniūnės, Juditos
Čekuolienės mintis. Ji pati yra sukaupusi maldynų, iš kurių mokėsi skaityti, taip pat žemaičių dievdirb ių
statulėlių ir įvairių senų buities reliktų. Judita iš tų žmonių, kurie žino šitų maldos knygų vertę: iš jų
mūsų seneliai mokėsi skaityti, jas platino knygnešiai, todėl, jos nuomone, išvydus tokias vertybes
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parodoje, ne vienam kils sentimentų savo giminei ir šeimai. Maldynus, kurie buvo gauti kaip dovana, jai
perdavė mama.
Renginio metu buvo eksponuojami maldynėliai iš privačių kolekcijų, bibliotekos, bažnyčios bei
muziejaus archyvų. Svečiai dalinosi savo įžvalgomis apie tokių reliktų palikimą. Gargždų dekanas,
kunigas kanauninkas Jonas Paulauskas dėkojo už gražią idėją – parodyti visuomenei senuosius reliktus,
o ne slėpti stalčiuose, nes tai istorija, palikimas, atminimas tų, kurie saugojo, neišmetė, nesudegino.
2018 m. kraštotyros darbų pildymas, renginiai
 rinkta medžiaga, pildyti aplankai apie Gargždų miesto garbės piliečius, rajono tautodailinink us,
kūrėjų klubo „Potekstė“ narius ir jų kūrybą, „Biblioteka spaudoje“ ir kt.;
 papildyta medžiaga aplanke „Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatai“;
 papildyta medžiaga apie poetę, vertėją, buvusią pedagogę Eleną Skaudvilaitę;
 rinkta medžiaga, sukauptas nuotraukų aplankas apie Vytautą Majorą;
 papildyti aplankalai: „Kraštiečiai“;
 papildyta medžiaga apie Nepriklausomybės Akto signatarą Jurgį Šaulį;
 parengtas 2018 m. Klaipėdos rajono įžymių žmonių bei atmintinų datų kalendorius.
2018 m. kraštotyrinė veikla J. Lankučio viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose
Kraštotyrinė veikla suteikia galimybę daugiau sužinoti apie tautos, regioninės vietovės
vertybes, istorinius įvykius. Bibliotekų darbuotojai ir skaitytojai gali ieškoti, atrasti, atskleisti rašytinio,
kalbinio, daiktinio paveldo svarbą ir jo saugojimą ateinančioms kartoms. 2018 metais siekta:
 Paminėti ir pristatyti Klaipėdos krašto rašytojus, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjus,
buities ir išskirtinių lietuvninkų likimų vaizduotojus;
 Susipažinti su tautos istorinės praeities objektais;
 Susipažinti tautos, krašto tradicijomis, papročiais ir siekti jų tęstinumo;
 Dalyvauti kultūriniuose ir pažintiniuose projektuose;
 Organizuoti ir dalyvauti kalendorinėse šventėse, vakaronėse, pažintinėse kelionėse ir kt.
Tauta gyvuoja tol, kol nenutrūksta ryšys tarp dabarties ir praeities. Svarbu domėtis tautos
papročiais bei tradicijomis.
Nemažiau populiarūs bibliotekos skaitytojų renginiai ir vaizdinės parodos, skirtos Advento
laikotarpiui, Kūčioms, Šv. Kalėdoms. 2018 metais Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji
biblioteka ir padalinių bibliotekos tęsė pradėtus kraštotyros darbus: rinko medžiagą apie kaimus, žymius
kaimo gyventojus, pildė bendruomenės metraščius, bibliotekos istorijas, kraštotyros kartotekas, užrašė
kraštiečių atsiminimus, papildė kraštotyros aplankalus fotografijomis, prisiminimų aprašais ir kt.
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Visi kraštotyriniai renginiai su aprašymais ir iliustracijomis bus išleisti atskiru priedu „2018
metų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių renginiai“

7. METODINĖ VEIKLA
Metodinė veikla: kryptys ir uždaviniai
Vienas iš pagrindinių uždavinių – rūpintis kaimo bibliotekų veiklos organizavimu ir
tobulinimu, veiklos planų ir ataskaitų rengimas, metodinių nuorodų rengimas. 2018 metais Metodinio
skyriaus darbo kryptys buvo:
 pranešimų rengimas ir pristatymas bibliotekos darbuotojų seminarų, metodinių pasitarimų metu;
 išvažiuojamieji metodiniai patikrinimai kaimo bibliotekose;
 naujai priimtų darbuotojų mokymai, konsultacijos;
 informacinės medžiagos kaupimas apie Klaipėdos rajono bibliotekų veiklą;
 pasiūlymų ir konsultacijų teikimas darbuotojams bibliotekinėje veikloje;
 įvairių renginių, parodų inicijavimas;
 dalyvavimas bibliotekų organizuojamuose renginiuose bei projektuose;
 filialų darbuotojų konsultavimas projektų ir programų ruošime;
 metinės darbo apskaitos žiniaraščių pildymas ir atostogų grafiko sudarymas kaimo bibliotek ų
darbuotojams;
 metinės rajono bibliotekų veiklos žodinės ir statistinės ataskaitos rengimas;
 metinės veiklos programos rengimas;
 dalyvauti Nacionalinės M. Mažvydo ir Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos
vykdomuose tyrimuose;
 Dalyvauti J. Lankučio VB organizuojamuose renginiuose, programose, projektuose;
 stažuočių, mokymų sąrašų sudarymas padalinių darbuotojams;
 aktualijų rengimas iš bibliotekinės veiklos, profesinės literatūros;
 meninis, estetinis ir kultūrinis bibliotekų įvaizdžio kūrimas;
 rajono bibliotekų fondų tvarkymas, apipavidalinimas;
 rajono bibliotekų fondo dokumentų priežiūra ir sauga.
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Projektų įgyvendinimas, metodinės rekomendacijos, praktinės pagalbos teikimas
2018 metais įvyko 10 metodinių pasitarimų. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio
viešosios bibliotekos Metodinis skyrius rajono bibliotekininkams parengė ir pristatė seminar ų,
metodinių pasitarimų pranešimus:
 vasario mėn. parengta analizė „Statistinių duomenų analizė 2014-2018“;
 vasario, kovo, balandžio mėn. 2018 metų tekstinės ataskaitos rengimas ir pristatymas;
 vasaris projektų „Kas toj pirštinėj gyvena“, „Knygos rūbas“ pristatymas;
 balandis mėn. tvarkytas ir apipavidalintas Girininkų padalinio fondas;
 birželis-rugsėjis duomenų rinkimas, bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono savivaldybe,
vykdomoje sociologinėje apklausoje;
 gruodis dalyvauta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos apklausoje „Kultūros išteklių
ir sukuriamos vertės duomenys“;
 2018 m. rugsėjo mėn. parengtas ir pristatytas pranešimas „2017 – 2018 m. rugsėjo mėn.
statistinių duomenų palyginimas“;
 2018 m. gruodžio mėn. parengta ir pristatyta Veiklos programa 2019 metams.
 knygų ir meno parodų organizavimas, eksponavimas, fondų tvarkymas J. Lankučio viešojoje
bibliotekoje ir padaliniuose;
 dokumentų ir lentynų apipavidalinimas J. Lankučio viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose;
 parodos pristatymas ir eksponavimas „Gyvenimo kelionė kūrybos ir minčių taku“ Kretingos
rajone;
 projekto „Kas toj pirštinėj gyvena“ įgyvendinimas;
 projekto „Knygos rūbas“ įgyvendinimas;
 rugpjūtis dalyvauta Lietuvos aklųjų bibliotekos projekte- mokymuose „Pajusk, išgirsk,
paliesk“. Lydėti dalyviai po rajono bibliotekas;
 2018 metų bibliotekos duomenų apskaita: fondas, vartotojai, dokumentų išduotis.
Metodinis skyrius inicijavo

naujos gaunamos literatūros pristatymus,

inicijavo filia lų

bibliotekų fondų apipavidalinimą naujais užrašais, sudėvėjusių, aktualių dokumentų tvarkymą ir
atnaujinimą. Teikė metodinę pagalbą organizuojant ir eksponuojant informacines, vaizdines, stendines
parodas. Pasikeitus Plikių bibliotekos darbuotojai, suteikta metodinė pagalba. Aplankyti Endriejavas,
Girkalių, Jakų, Drevernos, Kretingalės, Pėžaičių, Šalpėnų, Vėžaičių, padaliniai, teikta metodinė pagalba.
Sutvarkyti ir apipavidalinti bibliotekos fondai Girininkų, Kretingalės padaliniuose.
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Atlikta ir pateikta statistinė ir tekstinė ataskaita už 2018 metus elektronine ir rašytine forma
M. Mažvydo nacionalinės bibliotekos Bibliotekų vadybos skyriui ir I. Simonaitytės apskrities viešosios
bibliotekos Bibliotekų ir kultūros vadybos skyriui, Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros skyriui.
Parengta 2019 metų rajono bibliotekų veiklos programa. 2018 m. vasario - gruodžio

mėnesia is

įgyvendinti projektai „Kas toj pirštinėj gyvena“ ir „Knygos rūbas“.
Tikrinta bibliotekinio darbo apskaita, teikta metodinė pagalba tvarkant fondus, katalogus
ir kartotekas Kretingalės, Plikių, Šalpėnų, Tilvikų padaliniuose. Konsultuoti kaimų filialų darbuotojai,
rašantys, teikiantys ir įgyvendinantys projektus.

8. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PROJEKTŲ RENGIMAS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka jau ne pirmus metus
Gargžduose organizuoja Europos dienos šventę. Gargždų atviro jaunimo centro vasaros lauko estradoje
gegužės 10 d. įvyko Europos dienos šventė „Švęsk. Esi Europos dalis!“. Biblioteka tradiciškai sukvietė
švęsti Europos dieną. Miestelėnus ir svečius sveikino Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorius J.
Gutauskas,

renginio

sumanytoja,

moderatorė

direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė, vicemerės V.
Riaukienė

ir

R.

Cirtautaitė,

administrac ijos

direktoriaus pavaduotoja L. Liutikienė, tarybos nariai
V. Macijauskas, R. Petrauskienė, R. Kernagienė,
Klaipėdos rajono laikraščio "Banga" redaktorė Vilija
Butkuvienė,

KASP 302 kuopos kapitonas LInas

Ambraziūnas, Gargždų kultūros centro l.e. direktorės pareigas Asta Vaičiulienė, Gargždų krašto
muziejaus istorikas M. Mockus, Klaipėdos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji
tyrėja R. Jonauskaitė, Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro direktorė Skaidra Karalienė, Atviro jaunimo
centro atstovė Edita Vyšniauskė ir kt. Europos parlamento nario Bronio Ropės padėjėja Akvilė Matulytė
ir Seimo nario Broniaus Markausko padėjėjas Raimondas Daubaris atvyko su dovanomis ir padėkos
raštais. Jie buvo įteikti ne tik Jono Lankučio viešajai bibliotekai, bet ir visiems, prisidedantiems prie
europietiškų idėjų sklaidos ir Europos dienos šventės organizavimo.
Europos komisijos atstovybė Lietuvoje projekto „Švęsk. Esi Europos dalis!“ įgyvendinimui
skyrė 1035,00 eurų.
Tokią turiningą ir įdomią, patriotiškumą, tautiškumą, bendrystę, pažinimą ir meilę gimtaja m
kraštui skatinančią, pažintinę programą jauniems motyvuotiems mokiniams sugalvojo ir tarptautinį
projektą „Etno book“ (Lietuva – Ukraina) parašė Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoria us
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pavaduotoja Diana Ciparienė. Sumanymą padėjo įgyvendinti kolegos iš Skuodo savivaldybės viešosios
bibliotekos, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras. Projektą finansavo Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Jaunimo reikalų departamento Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų taryba, skirdama
5735,58 eurų.
Klaipėdos rajono savivaldybė iš Tautinių projektų rėmimo programos projektui „Etno
book 2018“ (Lietuva – Ukraina) įgyvendinimui skyrė 1500.00 eurų.
Informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo programa
 „Sveikas žmogus – jaunas žmogus“, skirta paminėti Vydūnui

260,00

 „Knygos rūbas“

200,00

 „Kastoj pirštinėj gyvena“

250,00

 „Laikas eina žingsniais atsargiais“- literatų almanacho leidyba

3635,15

 „Vasaros skaitymai“

360,00

 „Prozą skaitome rudenį“

280,00

 „Šimtmečio dialogas“, skirtas rašytojui S. Gedai paminėti

250,00

 Bibliotekos paslaugų ir įvaizdžio populiarinimas

802,48
Viso

10000,00 eurų

Lietuvos darbo birža įgyvendina jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Europos socialinio fondo
lėšomis finansuojamą projektą "Atrask save". Tai projektas, skirtas 15-29 m. nesimokantiems ir
nedirbantiems jaunuoliams, siekiantis įvertinti jaunuolių poreikius ir galimybes, skatinti jų užimtumą.
Dalyviai pagal poreikį įtraukiami į įvairias veiklas, supažindinami su įmonėmis, įstaigomis, jų vykdoma
veikla, keliamais reikalavimais, laisvomis darbo vietomis. Šio projekto dalyviai lankėsi ir Jono Lankučio
viešojoje bibliotekoje.
Esame partneriais šiuose projektuose:
 Projektas „Atrask save“ įgyvendinamas 2016-2018 m. (Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001)
Įgyvendina Lietuvos darbo birža ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos. Projektas yra finansuojamas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
 Projektas „Užaugink iniciatyvą“, kurį įgyvendina VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorija.
 Projektas „Atrask kultūros lobius su Krašto gidu“, kurį įgyvendina Klaipėdos apskrities viešoji
I. Simonaitytės biblioteka. Sukurti du maršrutai: „Buvo visko: Ėvės takais“
http://www.krastogidas.lt/marsrutai/48-buvo- visko-eves-takais ir „Iš praeities- į nūdieną ir
ateitį. Pažintis su Klaipėdos rajono piliakalniais“ http://www.krastogidas.lt/marsrutai/53- is-praeities- inudiena-ir-ateiti-pazintis-su-klaipedos-rajono-piliakalniais
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Visi projektiniai renginiai su aprašymais ir iliustracijomis bus išleisti atskiru priedu „2018
metų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių renginiai“

8.1 Bendradarbiavimo partneriai
2018 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių bendradarbiavimas su
kitomis įstaigomis organizacijomis. Bendradarbiavimo partneriai:
 Bendradarbiauta su Gargždų miesto ir kaimo bendruomenėmis, seniūnijomis, NVO,
mokyklomis,

draugijomis

ir kitomis

įstaigomis,

institucijomis,

vykdant

ir

organizuojant renginius, projektus;
 Bendradarbiauta su Nacionalinės Martyno Mažvydo bei Klaipėdos apskrities Ievos
Simonaitytės bibliotekomis, vykdant ir rengiant renginius, projektus;
 Bendradarbiauti su Klaipėdos universitetu ir kitomis mokymo įstaigomis;
 Plėtoti bendradarbiavimo ryšius su Kaliningrado srities Zelenogrado miesto viešąja
biblioteka;
 Plėtoti bibliotekinius bendradarbiavimo ryšius su Lenkijos respublikos Ilavos miesto
viešąja biblioteka, rengiant ir įgyvendinat bendrus projektus;
 Plėtoti bendradarbiavimo programą su Estijos respublikos Maardu miesto biblioteka;
 Plėtoti partnerystės ryšius su Lvovo (Ukraina) apskrities vaikų biblioteka.

9. PERSONALAS
2018 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos
filialuose dirbo 57 darbuotojai, iš viso 55 etatai(vienas etatas laikinai panaikintas). Iš jų rajone
bibliotekininkų etatų yra 42,5 ir dirba 44 bibliotekininkai. Savivaldybės viešojoje iš viso etatų – 30,
darbuotojų – 29, bibliotekoje bibliotekininkų etatų - 19 ir dirba 19 bibliotekos darbuotojų. Priekulės
miesto filiale bibliotekininkų etatų - 2, bibliotekininkų - 2 ir techninis darbuotojas 1 etatas. Visi dirba
pilną darbo dieną. Kaimo filialuose 22 etatai ir dirba 24 darbuotojai. Iš jų 21,5 etato ir 23 profesiona lūs
bibliotekininkai, iš jų 8 bibliotekininkai dirbo ne pilną darbo dieną ir 15 dirba visą darbo dieną. Nuo
2015 metų rugsėjo mėnesio Kalotės padalinys nedirba.
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J. Lankučio bibliotekos ir padalinių darbuotojai, etatai, profesionalūs bibliotekininkai,
darbo laikas

Darbuotojų
skaičius
2018

Etatų skaičius

2017

2018

2017

Profesionalūs
bibliotekininkai
2018

2017

Visą darbo
laiką
bibliotek.

Ne visą darbo
laiką
bibliotek.

2018

2018

2017

2017

RVB

57

58

55

56

44

45

36

35

8

10

SVB

30

30

30

30

19

20

19

19

0

2

PMB

3

3

3

3

2

2

2

2

0

0

KBP

24

25

22

23

23

23

15

15 8

8

9.1. Kvalifikacijos kėlimas
2018 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos 20 darbuotojų
ir 24 padalinių specialistai kėlė kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, kursuose, stažuotėse. J. Lankučio
viešosios bibliotekos ir padalinių specialistai kartu su kultūros įstaigų specialistais vyko į Tarptautinį
seminarą: „Šveicarijos kultūros įstaigų darbo patirtis ir bendradarbiavimo perspektyvos“. Dalyvavo 11
J. Lankučio bibliotekos specialistų.
Viso bibliotekos darbuotojų sudalyvavo mokymuose 28 specialistai ir išklausė 1060
akademines valandas mokymuose.
J. Lankučio centrinės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pateikiamas lentelėje

Eil.
Nr.
1.

Darbuotojas
Juozas Gutauskas

Mokymai
Regiono bibliotekų tarybos vadovų mokymai Nida
Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos
Tarptautiniai tarpinstituciniai dialogai Graikija
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)

Akademinių
valandų
skaičius
8
72
8

64

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2.

3.

Diana Ciparienė

Irena Lygutienė

4.

Rima Kuršė

5.

Marytė Jacikienė

6.

Marijona
Ilginienė

7.

Daiva Ringienė

8.

Giedrė Ilginienė

Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“. Dviejų dienų
seminarą organizavo Lietuvos aklųjų biblioteka.
Gargždai
„MEDIA 1“ daugiaplatformė piešimo ir grafinių
iliustracijų redagavimo programa GIMP“
Gargždai
Gidų rengimo kursai Klaipėda
Geriausiai projektų rengėjų ir įgyvendintųjų
mokymai Vilnius
Tarptautinis projektas „Etnobook-2018“ Ukrainoje
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“. Dviejų dienų
seminarą organizavo Lietuvos aklųjų biblioteka.
Gargždai
„Tarptautinis devintasis bibliotekų forumas
Lvove“ Ukraina
Mokymai projekto „Prisijungus Lietuva“ Vilnius

8

4

250
32
72
8

32
8

Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)

8

„Teisės aktų, kurie aktualūs viešojo sektoriaus
subjektų buhalteriams, pasikeitimai per 2018-2019
metus“ Gargždai
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)
„Teisės aktų, kurie aktualūs viešojo sektoriaus
subjektų buhalteriams, pasikeitimai per 2018-2019
metus“ Gargždai
MEDIA 1“ daugiaplatformė piešimo ir grafinių
iliustracijų redagavimo programa GIMP“
Gargždai
Analizinių bibliografinių įrašų kūrimas ir tiekimas
į Nacionalinį bibliografinių duomenų banką
Klaipėda
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)
Analizinių bibliografinių įrašų kūrimas ir tiekimas
į Nacionalinį bibliografinių duomenų banką
Klaipėda
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“. Dviejų dienų
seminarą organizavo Lietuvos aklųjų biblioteka.
Gargždai
MEDIA 1“ daugiaplatformė piešimo ir grafinių
iliustracijų redagavimo programa GIMP“
Gargždai

8

8
8

4

4

8
4

8
8

4
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9.

10.

11.

Neringa
Birbalienė

Laima Damulienė

Živilė Markutė –
Armalienė

Vartotojų aptarnavimas Periodikos skaitykloje
Klaipėda
Gidų rengimo kursai Klaipėda
Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Prancūzijoje „Kultūros – švietimo valdymo ir
finansavimo modelis Prancūzijos regionuose“
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)
MEDIA 1“ daugiaplatformė piešimo ir grafinių
iliustracijų redagavimo programa GIMP“
Gargždai
Projektų rengimas „Tarptautinių programų
apžvalga, paskirtis ir pagrindinės gairės. Kur slypi
projekto unikalumas ir sėkmės paslaptys?“
Praktiniai užsiėmimai „Projektinės paraiškos
rengimas-problemos indentifikavimas ir jos
sprendimo paieškos“ Vilnius
Vartotojų aptarnavimas Periodikos skaitykloje
Klaipėda
Tarptautinis projektas „Etnobook-2018“ Ukrainoje
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)
Kūrybinės dirbtuvės „Kaip paskatinti
informacinėmis ir ryšių technologijomis naudotis
skaitmeninių įgūdžių neturinčius asmenis?“
Klaipėda

6
250
56

8
4

6

6
72
8
2

MEDIA 1“ daugiaplatformė piešimo ir grafinių
iliustracijų redagavimo programa GIMP“
Gargždai
„Tyrimų rengimas ir analizė“ Klaipėda

4

Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“. Dviejų dienų
seminarą organizavo Lietuvos aklųjų biblioteka.
Gargždai
MEDIA 1“ daugiaplatformė piešimo ir grafinių
iliustracijų redagavimo programa
GIMP“.Gargždai
Projektų rengimas „Tarptautinių programų
apžvalga, paskirtis ir pagrindinės gairės. Kur slypi
projekto unikalumas ir sėkmės paslaptys?“
Praktiniai užsiėmimai „Projektinės paraiškos
rengimas-problemos indentifikavimas ir jos
sprendimo paieškos“. Klaipėda
„Elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros
mokymai“. Klaipėda

16

6

4

6

16
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12.

13.

14.

15.

Stasys Sodeikis

Vaidilutė Rogienė

Vida ValaitytėIvakhnenko

Jūratė Tilvikienė

Tarptautinis projektas „Etnobook-2018“ Ukrainoje
„Rinkodaros efektyvumo didinimas su Google
Analytic ir komunikacija socialiniuose
tinkluose“.Klaipėda
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“. Dviejų dienų
seminarą organizavo Lietuvos aklųjų biblioteka.
Gargždai
MEDIA 1“ daugiaplatformė piešimo ir grafinių
iliustracijų redagavimo programa GIMP“
Gargždai
„Elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros
mokymai“. Klaipėda
Seminaras IT specialistų Pakretuonėje
Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Prancūzijoje „Kultūros – švietimo valdymo ir
finansavimo modelis Prancūzijos regionuose“
„Bendrosis duomenų apsaugos
reglamentas(BDAR) –pasirengimas ir
įgyvendinimas IT specialistui“ Klaipėda
„Rinkodaros efektyvumo didinimas su Google
Analytic ir komunikacija socialiniuose
tinkluose“.Klaipėda
MEDIA 1“ daugiaplatformė piešimo ir grafinių
iliustracijų redagavimo programa GIMP“
Gargždai
Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Prancūzijoje „Kultūros – švietimo valdymo ir
finansavimo modelis Prancūzijos regionuose“
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“. Dviejų dienų
seminarą organizavo Lietuvos aklųjų biblioteka.
Gargždai
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“. Dviejų dienų
seminarą organizavo Lietuvos aklųjų biblioteka.
Gargždai
MEDIA 1“ daugiaplatformė piešimo ir grafinių
iliustracijų redagavimo programa GIMP“
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“. Dviejų dienų
seminarą organizavo Lietuvos aklųjų biblioteka.
Gargždai

72
8

8
8

4

16
16
56

6

8

4

56

8

8
8

4
8
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16.

Daiva Ringienė

17.

Osvaldas Girtys

18.

Aldona Bajorienė

19.

Nijolė
Prižgintienė

20.

Aldona
Miežetienė

Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“. Dviejų dienų
seminarą organizavo Lietuvos aklųjų biblioteka.
Gargždai
MEDIA 1“ daugiaplatformė piešimo ir grafinių
iliustracijų redagavimo programa GIMP“
Gargždai

8

„Elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros
mokymai“. Klaipėda
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“. Dviejų dienų
seminarą organizavo Lietuvos aklųjų biblioteka.
Gargždai
„Rinkodaros efektyvumo didinimas su Google
Analytic ir komunikacija socialiniuose
tinkluose“.Klaipėda
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“. Dviejų dienų
seminarą organizavo Lietuvos aklųjų biblioteka.
Gargždai
Kompiuterinių bibliografinių įrašų rengimas

16

Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Prancūzijoje „Kultūros – švietimo valdymo ir
finansavimo modelis Prancūzijos regionuose“
Kompiuterinių bibliografinių įrašų rengimas

56

Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“. Dviejų dienų
seminarą organizavo Lietuvos aklųjų biblioteka.
Gargždai

8

4

8

8

8

6

6

Iš viso mokėsi 20 viešosios bibliotekos specialistų. 1470 akademines valandas.
Direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė dalyvavo VIII Ukrainos bibliotekų konferencijoje
Slavske (Lvovo sritis) „Šiuolaikinis nepertraukiamas

bibliotekinis informacinis

švietimas:

strategijos gairės“, skaitė pranešimą.
Direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė dalyvavo Tarptautinėje konferencijoje „Biblioteka
– sumanios visuomenės ugdymui“ parengė pranešimą

„Besikeičianti skaitmeninio amžiaus

biblioteka. Iššūkiai darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“
Gidų rengimo kursus lankė ir baigė direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė, aptarnavimo
skyriaus bibliotekininkė kraštotyrai G. Ilginienė.
2018 metais Klaipėdos rajono savivaldybė padėkos raštais ir atminimo

dovanomis

pasveikino spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga bibliotekininkes: aptarnavimo skyriaus
vedėją M. Jacikienę, metodinio

skyriaus vedėją Laima Damulienę,

vaikų literatūros skyriaus
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pavaduotoją informacijai ir edukacijai A. Ananjevą. Už ilgametį, prasmingą darbą organizuoja nt
renginius bei įgyvendinant projektus, skirtus skaitymo skatinimui, kalbai ir knygai.
J. Lankučio viešosios bibliotekos padalinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
pateikiamas lentelėje
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Filialas
Priekulės m.
Diana Karalienė

Priekulės m.
Lina Vaičiulytė

Agluonėnai
Erika Ramanauskienė

4.

Daukšaičiai
Zina Žąsytienė

5.

Dauparai
Ilona Vaitkutė

6.

Dovilai
Eligija Žukauskienė

7.

Dreverna
Vilma Klipštienė

Mokymai
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
MEDIA 1“ daugiaplatformė piešimo ir
grafinių iliustracijų redagavimo
programa GIMP“ Gargždai
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo
seminaras Prancūzijoje „Kultūros –
švietimo valdymo ir finansavimo
modelis Prancūzijos regionuose“
Mokymai projekto „Prisijungus
Lietuva“
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo
seminaras Prancūzijoje „Kultūros –
švietimo valdymo ir finansavimo
modelis Prancūzijos regionuose“

Akademinių valandų
skaičius
8
8

4

8

8
8

8

8

56

8
8
8

56
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8.

Endriejavas
Rita Žadeikytė

9.

Judrėnai
Janina Jokšienė

10.

Kretingalė
Birutė Grybauskienė

11.

Lapiai
Ona Žitkienė

12.

Plikiai
Virginija Bučkienė

13.

Pėžaičiai
Janina Grevienė

14.

Šalpėnai
Rasa Šlyžiuvienė

15.

Vėžaičiai
Irena Baltaragienė

Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Etnoprojekto pristatymas „Dovana
gimtinei – Drevernos vaikų Šaktarpis“
Gargždai
Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo
seminaras Prancūzijoje „Kultūros –
švietimo valdymo ir finansavimo
modelis Prancūzijos regionuose“
Mokymai projekto „Prisijungus
Lietuva“
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
„Skaitymo vaidmuo ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo procese“
Kretinga
Seminaras Lenkijoje Stepnicoje
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo
seminaras Prancūzijoje „Kultūros –
švietimo valdymo ir finansavimo
modelis Prancūzijos regionuose“
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)

8
8

6

56

8
8

8

6

32
8
8

8

8

8

56

8
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16.

17

18.

19.

Žadeikiai
Vida Padleckienė

Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Neformaliojo švietimo mokymai „Vaikų
socialinių emocinių kompetencijų
stiprinimas per neformalųjį ugdymą“
Vilnius
Išklausytas „Pedagoginių ir
psichologinių žinių kursas“ Klaipėda
Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo
seminaras Prancūzijoje „Kultūros –
švietimo valdymo ir finansavimo
modelis Prancūzijos regionuose“
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)

8

Dituva
Jurgita Butkė

Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)

8

Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Kvalifikacinė- pažintinė išvyka į
Vroclavą(Lenkija)

8

Veiviržėnai
Valė Krauleidienė

Venckai
Ingrida Antužytė

20.

Girininkai
Janina Montrimaitė

21.

Jakai
Jurgita Jankauskienė

22.

Kvietiniai
Viktorija
Vaičekauskaitė

23.

Slengiai
Rūta Znakovienė

8

8

32

180
56

8
8

8

8

8

8

8
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24

Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai
Mokymai „Pajusk, išgirsk, paliesk“.
Dviejų dienų seminarą organizavo
Lietuvos aklųjų biblioteka. Gargždai

Tilvikai
Danguolė Jurevičienė

8

8

Iš viso mokėsi 24 filialų bibliotekininkės. 820 akademines valandas.
Dovilų filialo bibliotekininkė E. Žutautienė skaitė pranešimą „F. A. Štiuleris: jo projektai
Lietuvoje ir Europoje“ Europos paveldo dienos renginyje.
2018 metais Klaipėdos rajono savivaldybė padėkos raštais ir atminimo

dovanomis

pasveikino spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga Venckų filialo bibliotekininkę I. Antužytę.
Už ilgametį, prasmingą darbą organizuojant renginius bei įgyvendinant projektus, skirtus skaitymo
skatinimui, kalbai ir knygai.

9.2. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Bibliotekų specialistai tobulina savo profesines žinias, siekia aukštesnio išsilavinimo. Mokosi
profesionaliai taikyti profesines

žinias

savo kasdieninėje veikloje.

Didėjant

bibliotekų

veiklų

kompetencijoms, darbuotojams tenka dalykiškai bendrauti oficialiuose susitikimuose, valdyti sudėtingas
situacijas bendraujant tarpusavyje, su klientais, įvairių įstaigų atstovais kitais bendruomenių nariais.
Naujų komunikacijos priemonių atsiradimas, įvairių projektų įgyvendinimas, renginių organizavimas ir
kita veikla, reikalauja iš bibliotekos darbuotojų atitinkamo išsilavinimo.

Darbuotojų išsilavinimas
Aukštasis
Aukštesnysis
Kitas
išsilavinimas
išsilavinimas
Išsilavinimas
Viso 2018 m. 2018
2017 2018
2017 2018
2017
RVB

44

28

27 15

18

1

0

SVB

19

14

13 4

7

1

0

-

0

0

11

0

0

PMB

2

2

2 -

KBP

23

12

12 11
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Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose su aukštuoju išsilavinimu 2018 m. dirbo 28
darbuotojai 64% (2017 m. 27 darbuotojai -60%,) su aukštesniuoju išsilavinimu dirbo 15 darbuotojų 34%
(2017 m. 18 darbuotojų -40%), su kitu išsilavinimu – 1 darbuotojų, kuris studijuoja ir siekia aukštojo
išsilavinimo. Lyginant metinius rodiklius- išlieka stabilūs ir nežymiai kintantys.
9.3. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2016 m.

2017 m.

2018 m.

RVB

245

252

267

SVB

169

183

207

PMB

361

364

365

KBP

303

302

308

Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2016 m.

2017 m.

2018 m.

RVB

5113

5040

5789

SVB

3080

3101

3799

PMB

6719

6864

7214

KBP

6829

6568

7309

Vieno bibliotekininko dokumentų išduotis:
2016 m.

2017 m.

2018 m.

RVB

6593

6555

6832

SVB

4000

4180

3668

PMB

9223

9541

9655

KBP

8735

8361

9200

2018 metais darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai padidėję, nes buvo išduota daugiau
dokumentų ir bibliotekose padidėjo lankomumas.
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10. MATERIALINĖ BAZĖ
Bibliotekų funkcijos plečiasi, dabar biblioteka tampa bendravimo erdve, kur dalijama s i
žiniomis, patirtimi, vyksta edukaciniai užsiėmimai, transliuojamos laidos iš konferencijų, organizuoja mi
susitikimai su įdomiais žmonėmis, eksponuojamos parodos. Reikalingos ir
atskiros erdvės jaunajam skaitytojui, kur šis skaitytojas apsilanko ne vien dėl
skaitymo.
2018 metais už 5500 eurų suremontuotas Girininkų filialas, už 7600
eurų nupirkti nauji bibliotekiniai baldai: knygų lentynos, kompiuteriniai ir
auditoriniai stalai, baldų komplektas vaikams, minkštasuolis.

Endriejavo

biblioteka laikinai perkelta į seniūnijos patalpas o esantis filialo pastatas
pradėtas renovuoti.
Pateikta paraiška „Kalotės biblioteka – bendruomenės kultūros, švietimo ir informacijos
centras“, pagal vietos plėtros strategijos priemonę „Parama investicijoms į kaimo
socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“ finansavimui gauti.
Už 5500 eurų pagamintos sieninės spintos trims Jono Lankučio
bibliotekos

kabinetams,

archyviniams

dokumentams,

retai

naudojamie ms

spaudiniams laikyti. Devyniems darbuotojams už 10000 eurų nupirkti 8 stacionarūs
ir 1 nešiojamas kompiuteris.

10.1. Patalpų plotas

2018 m. rajono bibliotekų patalpų plotai nekito, lentynų metrai nežymiai padidėję. Bendras
rajono bibliotekų

patalpų plotas – 3165 m² (2017 m. - 3165 m2 ). Naudingas plotas bibliotekos

funkcijoms atlikti – 2475 m² (2017 m. – 2475 m2 ). Kaimo filialų bendras patalpų plotas – 2026 m²
(2017 m. – 2026 m² ), naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti -1610 m² (2017 m. -1610 m² ).
Priekulės padalinio – 100 m², naudingas plotas – 97 m². J. Lankučio viešosios bibliotekos – 1109 m²,
naudingas plotas – 803 m². Viso fondo lentynų metrų skaičius – 6368 m. Atviro fondo lentynų metrų
skaičius – 5716 m.
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11. FINANSAVIMAS
Pajamos ir finansavimas (Eurais ):
Gauta lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje
Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos

865045,00
(Eurais)
845435,00

Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą)

7892,00

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

8271,00
3447,00

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

863800,00
(Eurais)

Darbo užmokesčiui

508829,00

Komplektavimui (Dokumentams įsigyti)

66698,00

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

27394,00

Kitos išlaidos

260879,00

0

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

66698,00
(Eurais)

Savivaldybės lėšos

14056,00

Kultūros ministerijos

45493,00

Parama Dovana

6785,00

Kitos (vietoje pamestų, makulatūra ir kt.)

364,00
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Viešosios bibliotekos finansinę veiklą 2018 metais tikrinusi Klaipėdos rajono savivaldybės
vidaus audito skyrius pažeidimų nenustatė.

IŠVADOS
Biblioteka šiandien yra svarbi ir lygiateisė partnerė valdžios institucijoms, verslininka ms,
politikams, kuriuos kviečia į bendrus projektus, naudingus visuomenės ugdymui ir švietimui, ryšių
stiprinimui. Ateities biblioteka turėtų būti daugiau negu biblioteka. Tai gyvenimo mokykla visie ms
bendruomenės nariams, siejanti visus visur išsiblaškiusius, kviečianti virtualiai prisijungti, ateiti, tiesiog
sugrįžti ir bendrai saugiai pabūti. Tai vieta, kurioje gera, šilta, malonu, jauku, informatyvu, profesiona lu,
modernu, kvepia kava ir šokoladu, vyrauja dermė tarp knygos ir aukštųjų technologijų, bibliotekos
viešumas išreiškiamas atvirumu Lietuvos ir pasaulio problemoms, vyrauja partnerystė su rajono,
Lietuvos, Europos institucijomis ir gebama funkcionuoti pasaulinėje infrastruktūroje, garantuoja ma
socialinė sanglauda, prieglobstis socialinio paribio žmonėms, vyksta nuolatinis idėjų generavimas,
padedantis kurti XXI amžiaus visuomenę ir įtvirtinti jos prioritetus: komunikaciją ir informaciją bei
dvasinio gyvenimo pilnatvę.
Sėkmės:
 2018 metais rajono bibliotekose daug dėmesio buvo skiriama kultūrinei, projektinei veikla i,
informacinių technologijų plėtrai.
 Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje įkurta mobili studija
tiesiogiai transliuoja
transliacijas

įvairius renginius,

tiesiogiai

galima

paskaitas,

stebėti

diskusijas,

„LankucioVB“

https://www.youtube.com/user/LankucioVB ir bibliotekos

edukacijas. Nuotolines
YouTube

kanale

-

padaliniuose;

 2018 metais J. Lankučio, Priekulės miestų bibliotekose ir 23 padaliniuose buvo tęsiami
bibliotekų vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymai įvairaus amžiaus skaitytojams;
 2018 m. didžioji dalis bibliotekos darbuotojų kėlė savo kvalifikaciją: dalyvavo mokymuose,
seminaruose, kursuose ir kituose profesiniuose renginiuose, išvykose į svečias šalis;
 2018 metais viešojoje bibliotekoje ir filialuose sėkmingai dirbama su LIBIS posisteme;
 2018 metais parengtas Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų pasitenkinimo viešosio mis
paslaugomis tyrimas. Šio tyrimo metu aukščiausias gyventojų apklausos įvertinimas skirtas J.
Lankučio viešajai bibliotekai;
 2018 m. sistemingai pildoma bibliotekos interneto svetainė www.gargzdaivb.lt, socialinio
tinklalapio

Facebook

paskyra

www.facebook.com/J.LankucioVB,
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www.facebook.com/vaikaivb,

www.facebook.com/infotaskas,

portaluose

www.mano-

gargzdai.lt, skelbiamos bibliotekos naujienos, juose galima rasti daug naudingos informacijos;
 viešosios bibliotekos vartotojai sėkmingai naudojosi elektronine knygų rezervavimo ir knygų
užsakymo nuotoline sistema. Jiems sudarytos sąlygos nemokamai naudotis prenumeruojamo mis
elektroninėmis duomenų bazėmis – EBSCO, NAXOS Music Library;
 skatinant miesto ir kaimo bibliotekų partnerystę ir bendradarbiavimą su bendruomenėmis,
organizacijomis, įvairiomis įstaigomis, bibliotekose buvo organizuojami įvairūs renginia i ,
susitikimai;
 naujoms veikloms ir mokymams vykdyti įsigytas interaktyvus ekranas bei interaktyvių pamokų
paketai;
 2018 metais renovuotos Girininkų filialo patalpos, atnaujintas inventorius.
Sunkumai:
 Siekiant užtikrinti aukštą interaktyvių paslaugų teikimo kokybę miestelių ir kaimo filialuo se
būtina toliau tobulinti ir atnaujinti LIBIS programos veiklą, rekataloguojant fondus ir skatinant
visų padalinių darbą su aptarnavimo posisteme;
 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, remontas
reikalauja didelių finansinių išlaidų;
 nepakankamas finansavimas ūkinei ir techninei bazei gerinti;
 projektų rengimas užima daug laiko ir atitraukia nuo kasdieninio profesinio bibliotekininko
darbo. Be to, jie visada būna sėkmingi: maža patirtis ir įdirbis tarptautinėje projektinėje veikloje.
Grėsmės:
 Šakinės literatūros stoka kaimo bibliotekų padaliniuose;
 didėjant informacinių technologijų plėtrai, ryškėja vaikų, jaunimo skaitomumo problema;
 kai kuriose kaimų bibliotekose trūksta erdvės vystyti kokybišką bibliotekinę veiklą, steigti
kompiuterines skaityklas, atskiras zonas vaikų literatūrai.
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Galimybės:
 LIBIS diegimas viešosios bibliotekos filialuose, rekataloguoti filialų fondus ir sukurti vieningą
apskaitą, mokyti vartotojus naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu;
 skatinti bendruomenės narių kultūrinį ir dvasinį tobulėjimą, suteikti jiems komfortą ir vidinį
pasitenkinimą, atliekant kultūrines, švietėjiškas ir rekreacines funkcijas bibliotekose;
 gerinti bibliotekų materialinę bazę;
 plėsti informacinių paslaugų spektrą viešosios bibliotekos kaimų padaliniuose, 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, bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis ir
organizacijomis;
 dalyvauti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo

kursuose ir mokyti vartotojus kompiuterinio

raštingumo;
 skatinti darbuotojų mokymąsi, siekiant aukštesnio lygio išsilavinimo;
 ieškoti naujų finansavimo šaltinių, skatinant tarptautinius ryšius ir mainus;
 tirti ir analizuoti įvairių bendruomenės grupių skaitymo poreikius, pagal galimybes siekti įsigyti
naujų spaudinių, diegti naujas paslaugas.

Remiantis direktoriaus ruoštais raštais ir įsakymais, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir
kaimų padalinių veiklos statistinėmis, tekstinėmis ataskaitomis. Metinę ataskaitą paruošė Metodinio skyriaus vedėja Laima
Damulienė. Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2018 metų tekstinė veiklos ataskaita aptarta ir patvirtinta 2019 metų kovo
20 dienos įvykusiame rajono bibliotekininkų metodiniame pasitarime.

Direktorius

Juozas Gutauskas
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