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BENDROJI DALIS
NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI:
RVB – Rajono viešosios bibliotekos
SVB – Savivaldybės viešoji biblioteka
KFB – Kaimo filialų bibliotekos
PMF – Priekulės miesto filialas
LIBIS - Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema
TBA – Tarpbibliotekninis abonementas
Ataskaitiniai 2009 – ieji buvo rezultatyvios rajono bibliotekų veiklos metai. 2009
metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos pagrindinės veiklos
kryptys buvo susijusios su bibliotekų modernizavimo ir kompiuterizavimo tęstinumu, materialinės
bibliotekų bazės gerinimu, informacinės visuomenės kūrimu, lygios ir laisvos prieigos prie ţinių,
informacijos ir kultūros išteklių, atviros prieigos prie interneto uţtikrinimu. Nepaisant
besikeičiančio ir techniškai tobulėjančio pasaulio, skaitymo skatinimas ir informacija apie įvairius
bibliotekos dokumentus išlieko vienu svarbiausių tikslų.
2009 m. vasario mėnesį po renovacijos svečius ir skaitytojus į iškilmingą atidarymą
pakvietė jaukus, spalvingas, jaunatviškas ir modernus Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyrius. Vaikų literatūros skyriuje sau mėgstamą uţsiėmimą randa ir maţesni, ir vyresnio
amţiaus moksleiviai. Maţieji skaitytojai mielai lankosi ţaislotekoje. Čia vaikai piešia, ţaidţia stalo
ţaidimus, ţiūri filmus.
Per praėjusius metus atlikti remontai Daukšaičių ir Lapių filialuose, Šalpėnų
biblioteka perkelta į naujas, suremontuotas patalpas.
Labai svarbus 2009m. rajono bibliotekoms buvo projektas „Bibliotekos paţangai“,
kurį įgyvendinant įsteigti Viešieji interneto prieigos taškai dar 9 rajono filialuose.
„Knygų Lagaminas“ - Nacionalinės M. Maţvydo bibliotekos iniciatyva Skaitymo
skatinimo programos finansuojama akcija. 2009 – 2011 metų laikotarpiu „Knygų Lagaminas“
pabuvos visose rajono bibliotekose. 2009 metais su naujomis knygutėmis susipaţinti ir jas
paskaityti turėjo galimybę Agluonėnų, Dovilų, Dauparų, Kvietinių bibliotekų maţieji lankytojai.
Pateikus projektą „Laiškai knygai, rašytojui“ Kultūros ministerijos Skaitymo
skatinimo programai, 2009 metais buvo gautas finansavimas jo įgyvendinimui. Skaitytojai parašė
virš 100 kūrybinių laiškų, apie rašytojų kūrybą, atskirus kūrinių personaţus, rašyti laiškai ir kurti
eilėraščiai patiems rašytojams, ţemaitiškos tarmės laiškai ţemaičiams ir kt. Iš jų paruošta
literatūrinė – muzikinė kompozicija, kurią sukūrė ir septyniuose filialuose atliko aktorė Virginija
Kochanskytė, muzikantai, solistai.
3

2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

]

Įgyvendinant Informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo programą, 2009
paruošta ir įgyvendinta 12 projektų, kurių įgyvendinimui panaudota 27 000 Lt Klaipėdos rajono
savivaldybės skirtų lėšų.
Sėkmingai įgyvendintas projektas „Ţemaitijos bibliotekininkų VIII sporto
sąskrydis“ suteikė galimybes ir garbę sėkmingai organizuoti‚ VIII-ąjį Ţemaitijos regiono
bibliotekininkų sporto sąskrydį, kuris vyko 2009 metų birţelio mėnesį Karklėje. Šiame sąskrydyje
dalyvavo rekordinis komandų ir dalyvių skaičius iš Jurbarko, Klaipėdos, Kretingos, Naujosios
Akmenės, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių.
Paminėtos Lietuvos bibliotekų nacionalinė savaitė bei Šiaurės šalių bibliotekų savaitė,
vyko šioms progoms skirti renginiai, konferencijos, susitikimai.
Bibliotekų veikloje buvo siekiama viešumo. 2009 metais vietinėje ir respublikinėje
spaudoje apie biblioteką, jos veiklą, darbuotojus buvo publikuoti 58 straipsniai. Iš jų 9 straipsniai
publikuoti respublikinėje spaudoje, savaitraštyje „Klaipėdos rajono savaitė“ 11 straipsnių ir
rajoniniame laikraštyje „Banga“ – 38 straipsniai. Spauda informavo apie bibliotekose vykstančius
renginius, projektus, naujas paslaugas, bibliotekų modernizavimą. Viešosios bibliotekos interneto
svetainė www.gargzdaivb.lt taip pat buvo aktyvi informacijos skleidėja.
Metinėje atskaitoje analizuojama visa bibliotekos veikla, prieinamumas, pateikiami
bibliotekos uţdaviniai, jų vykdymo seka, vartotojų aptarnavimas, fondo būklė, kraštotyrinė bei
metodinė veikla, bibliotekos renginiai.
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BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
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Bibliotekų skaičius ir tinklas
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Tinklo pokyčiai
Viešųjų bibliotekų tinklas išliko nepakitęs. Atidarytų, uţdarytų bei sujungtų filialų
nebuvo.
Nestacionarus aptarnavimas
Išdavimo punktų rajone nėra, bibliobuso rajono biblioteka taip pat neturi, todėl
kaimo bibliotekose, aptarnaujant vartotojus, populiarinama knygnešystė. Tolimesnes gyvenvietes ar
vienkiemius, ypač pagyvenusiems ir neįgaliesiems ţmonėms, knygas nuneša moksleiviai, patys
bibliotekininkai. Tokių vartotojų, kuriems knygos nešamos į namus, kiekviena biblioteka turi po 1015. Knygnešių skaičius per šiuos metus neţymiai sumaţėjo iki 250 (2008m. – 263), tačiau
knygnešiai vis dar populiarūs kaimo bibliotekose. Nestacionarus aptarnavimas padeda pasiekti nuo
aptarnaujančios bibliotekos nutolusiuose kaimuose gyvenančius skaitytojus. Jis ypač reikalingas
vyresnio amţiaus, turintiems negalią ţmonėms, kurie neturi galimybių savarankiškai nuvykti į juos
aptarnaujantį filialą, miesto biblioteką.
Neįgalinčių ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas
Kiekviena rajono biblioteka-filialas siekė sudaryti kuo palankesnes sąlygas senyvo
amţiaus ir neįgaliesiems skaitytojams naudotis turimais spaudinių fondais. Rajono bibliotekininkai
nuolat analizavo senyvo amţiaus ir neįgaliųjų ţmonių skaitymo poreikius.
Dauguma kaimo filialų darbuotojų neįgalius ir senyvo amţiaus negalinčius ateiti į
bibliotekas skaitytojus lanko kartą, kelis kartus per mėnesį, kitos lanko po darbo iš anksto pranešusios
apie savo atvykimą, nes lankant šiuos vartotojus kartais tenka atlikti ir įvairių socialinių paslaugų,
aptarnaujant atokesnių kaimų gyventojus, neįgalius bei senyvo amţiaus ţmones. Knygnešiais
daţniausiai yra vaikai ir jaunimas, kurie tampa savo šeimos narių ir artimųjų bibliotekoje esančių
leidinių knygnešiais.
Klaipėdos rajono bibliotekos palaiko glaudţius ryšius su Klaipėdos rajono savivaldybės
Socialinės paramos skyriumi bei seniūnijose esančiais socialiniais darbuotojais. Per metus bibliotekų
darbuotojai dalyvavo organizuojant įvairias išvykas, paramos akcijas, renginius. Kaimo filialų
darbuotojai aplanko savo mikrorajono neįgalius ir senyvo amţiaus skaitytojus, dalyvauja seniūnijų
organizuojamuose labdaringuose renginiuose skirtuose neįgaliesiems.
Nuo 2009 m. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyriuje specialiai įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos neįgaliesiems, prie pastato buvo
įrengta nuovaţa, todėl dabar neįgalieji bibliotekos vartotojai gali naudotis visomis bibliotekos
teikiamomis paslaugomis.
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Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SV bibliotekoje
2009 metų bibliotekos darbuotojų struktūra
Administracija
Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja
Vyriausiasis bibliotekininkas organizaciniam darbui
Vyriausiasis bibliotekinių procesų automatizavimo inţinierius
Vyriausiasis buhalteris
Vyresnysis buhalteris
Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyrius:
Skyriaus vedėja
2 vyresniosios bibliotekininkės
Skaitytojų aptarnavimo skyrius:
Skyriaus vedėja
4 vyresniosios bibliotekininkės
Vyresnioji bibliografė informacijai
Vyresnioji bibliografė kraštotyrai
Vaikų literatūros skyrius:
Skyriaus vedėja
2 vyresniosios bibliotekininkės
Metodinis skyrius:
Skyriaus vedėja
Vyresnioji bibliotekininkė metodininkė
Vyresnioji bibliotekininkė dailininkė
Ūkinis techninis personalas:
Knygrišys
Ūkvedys
3 valytojos
Priekulės miesto filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Bibliotekininkė
Kaimo filialai:
24 bibliotekininkai
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FONDO FORMAVIMAS
Fondo būklė
2009 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos fonde iš viso
buvo 289831 fiz. vnt. dokumentų su 31642 skirtingais pavadinimais:
Dokumentas

Fiz. vnt.

Knygos

263138

Serialiniai leidiniai

26042

Garsiniai dokumentai

71

Regimieji dokumentai

29

Vaizdiniai dokumentai

77

Kartografiniai dokumentai

10

Spausdintiniai natų dokumentai

281

Elektroniniai dokumentai

43

Kiti dokumentai

140

Viso

289831

Klaipėdos rajono viešosios bibliotekos fondą daugiausia sudaro kaimo filialų dokumentai, kurie
uţima 70% bendro bibliotekos fondo, atitinkamai viešosios bibliotekos dokumentai sudaro 23%, o
Priekulės miesto bibliotekos fondas 7% bendro bibliotekos fondo.
Fondo dydis

Groţinė
literatūra

Įvairių mokslo
šakų literatūra

Periodiniai
leidiniai

Fiz.vnt. Pavad.

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

289831 31642

172148

59,4

92738

32,0

24945

8,6

SVB

66949

31519

36713

54,8

25943

38,8

4293

6,4

PMF

20071

11551

10772

53,7

7577

37,7

1722

8,6

KFB

202811 12874

124663

61,5

59218

29,2

18930

9,3

RVB sistemoje
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Lyginant su praėjusiais metais bibliotekos fondas sumaţėjo 19987 fiz. vnt., nes daugiausia
nurašyta praradusių aktualumą ir susidėvėjusių knygų bei periodinių leidinių. J. Lankučio viešojoje
bibliotekoje fondas sumaţėjo 2721 fiz. vnt., kaimo filialuose – 17366 fiz. vnt., o Priekulės miesto filiale
fondas padidėjo 100 fiz. vnt.
Didţiąją dalį bibliotekos fondo sudaro groţinė literatūra, ji skaitomiausia tarp rajono vartotojų.
Dvigubai maţiau yra įvairių mokslo šakų literatūros 32%. 2009 m. itin maţai nupirkta literatūros
studentams. Praktiškai visą mokomąją literatūrą leidţia šalies universitetai. Rajono biblioteka buvo
sudariusi dokumentų pirkimo – pardavimo sutartį tik su Klaipėdos universiteto leidykla, nes universitetų
leidėjai nepristato nupirktų knygų.
Aprūpinimas dokumentais
Vienam rajono gyventojui tenka dokumentų:
RVB sistemoje

5,6 fiz. vnt.

SVB

4 fiz. vnt.

PMF

6,5 fiz. vnt

KFB

6,4 fiz. vnt

Vienam rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:
RVB sistemoje

0,2 fiz. vnt.

SVB

0,11 fiz. vnt.

PMF

0,17 fiz. vnt

KFB

0,24 fiz. vnt

Vienam bibliotekos vartotojui tenka dokumentų :
RVB sistemoje

27,6 fiz. vnt.

SVB

21,5 fiz. vnt.

PMF

28,2 fiz. vnt

KFB

30,3 fiz. vnt

10

2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

]

Dokumentų gavimas
Gauta iš viso

Groţinė literatūra

Fiz. vnt.

Įvairių mokslo
šakų literatūra

Periodiniai
leidiniai

%

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

3289

32,1

1104

10,8

5860

57,1

683

728

36,8

328

16,5

924

46,7

539

195

133

24,7

79

14,6

327

60,7

7734

473

2428

31,4

697

9,0

4609

59,6

Fiz. vnt.

Pavad.

RVB sistemoje

10253

805

SVB

1980

PMF
KFB

%

2009 metais gauta 10253 fiz. vnt. dokumentų, iš jų inventorintų 4393 fiz. vnt. uţ 69836,83 Lt.,
periodinių leidinių – 5860 fiz. vnt., 99 pavadinimų. Lyginant su 2008 m. gautų egzempliorių skaičius
sumaţėjo 6875 fiz. vnt. Naujai gautų dokumentų procentas visame rajono fonde sudaro tik 3,5% (2007
m. – 4,5%, 2008 m. – 5,5%), viešosios bibliotekos – 2,9% (2007 m. – 4,8%, 2008 m. – 4,9%), Priekulės
miesto filialo – 2,7% (2007m. – 4,3%, 2008 m. – 4,4%), kaimo filialų – 3,8% (2007 m. – 4,5%, 2008 m.
5,8%).
2009 m. pradţioje LR Kultūros ministerija dokumentų įsigijimui planavo skirti 122493 Lt, o
gavome tik 45330 Lt. Iš šios sumos uţ 2890,92 Lt uţprenumeruota „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ ir
enciklopedija „Lietuva“ 2010 m. (2009 m. panaudota 42439,08 Lt). Biblioteka buvo sudariusi
dokumentų pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Jotema“, UAB „Šviesa“, UAB „Tyto alba“, UAB
„Nieko Rimto“, UAB „Versus aureus“, UAB „Svajonių knygos“, UAB „Media Incognito“, UAB „Baltų
lankų“ leidybos, AB „Mintis“, Klaipėdos universiteto, Mokslo enciklopedijų leidybos instituto
leidyklomis.
Iš savivaldybės lėšų nupirkta 57 fiz. vnt. spaudinių uţ 914,53 Lt, iš jų, pagal pateiktus
projektus, nupirkta 47 fiz. vnt. uţ 464,88 Lt. Periodinių leidinių uţsakyta uţ 68258,73 Lt, iš jų 66999,43
Lt skyrė savivaldybė, o 1259,30 Lt uţsakyta iš bibliotekos lėšų.
Paramos būdu gauta 1765 fiz. vnt. dokumentų uţ 22966,84 Lt. Daugiausia dovanojo UAB
„Mūsų knyga“ (336 fiz. vnt. uţ 5162 Lt), Lietuvos bibliotekininkų draugija (396 fiz. vnt. uţ 5448 Lt),
daktaras Eugenijus Maldekis pagal projektą „Knyga iš tavo rankų“ (252 fiz. vnt. uţ 2520 Lt), UAB
„Print-it“ spaustuvė (129 fiz. vnt. uţ 1398 Lt), Klaipėdos rajono savivaldybė (208 fiz. vnt. uţ 2774 Lt).
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Nemaţai dokumentų gauta iš skaitytojų, vietoj pamestų ir trūkstamų dokumentų 421 fiz.vnt. uţ
3311,21 Lt. 13 fiz. vnt. perduota iš vieno skyriaus į kitą uţ 205,17 Lt.
Vienam rajono gyventojui tenka lėšų leidinių (be periodikos) įsigijimui:
2009m. lėšos 1
gyventojui

2008m. lėšos 1
gyventojui

2007m. lėšos 1
gyventojui

2009 skirtos lėšos

Visos lėšos

1,3

2,93

2,5 Lt

69,8 Tūkst. Lt

Kultūros
ministerijos lėšos

0,81

2,34

1,5 Lt

42,4 Tūkst. Lt

Savivaldybės lėšos

0,01

0,23

0,72 Lt

0,9 Tūkst. Lt

Kitų šaltinių lėšos

0,51

0,35

0,28 Lt

26,5 Tūkst. Lt

2009 m. labai sumaţėjo lėšos skirtos dokumentams įsigyti, 2008 m. Kultūros Ministerija
skyrusi 118,8 Tūkst. Lt. knygoms įsigyti, 2009 m. skyrė beveik tris kartus maţiau – 45,3 tūkst. Lt
(Panaudota 42,4 Tūkst. Lt). Todėl ir dokumentų įsigyta 6875 fiz. vnt. maţiau negu 2008 m. Periodinių
leidinių įsigijimui rajono savivaldybė 2009 m. skyrė 68,3 tūkst. Lt., o 2008 m. – 84,9 tūkst. Lt.
Dokumentų nurašymas
Iš viso rajono bibliotekoje 2009 metais nurašyta 30240 fiz. vnt. dokumentų ir 1817 pavadinimų
(2007 m. – 34532 fiz. vnt., 2008 m. – 27282 fiz. vnt.). Inventorintų dokumentų nurašyta 21625 fiz.vnt.,
periodinių leidinių – 8583 fiz. vnt.
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje nurašyta 4701 fiz. vnt. 1135 pavadinimai (2008 m. – 8412
fiz. vnt.). Priekulės miesto bibliotekoje nurašyta 439 fiz. vnt. (2008 m. – 657 fiz. vnt.), panašiai, kaip ir
praėjusiais metais. Kaimo filialuose nurašyta 25100 fiz. vnt. 1909 pavadinimai (2008 m. – 18213 fiz.
vnt.). Daugiausia nurašyta praradusių aktualumą ir susidėvėjusių dokumentų. Ypač daug nurašyta
Kretingalės, Dituvos, Vėţaičių, Veivirţėnų bibliotekose. 2009 m. buvo atlikti fondų patikrinimai Plikių,
Kretingalės, Kvietinių ir Šalpėnų bibliotekose.
Nurašymo prieţastys

Fiz. vnt.

%

Susidėvėję dokumentai

11275

37,3

Praradę aktualumą dokumentai

9767

32,3

Vartotojų prarasti dokumentai

378

1,2

Perduoti į mainų ir atsarginį fondą dokumentai

179

0,6

Kitos prieţastys

58

0,2

8583

28,4

Periodiniai leidiniai
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Fondo panaudojimas
2009

2008

2007

RVB

1

1

1

SVB

1,2

1

1,1

PMF

0,9

1

0,9

KFB

1

1

0,9

Savivaldybės Viešosios bibliotekos saugyklos fondas
Iš Saugyklos fondo 2009 m. buvo nurašyta 530 fiz. vnt. Dokumentai vis dar perţiūrimi ir
ruošiamasi juos perduoti į Skaitytojų aptarnavimo skyrių, o dubletinę ir neaktualią literatūrą į mainų bei
atsarginį fondą.
Savivaldybės Viešosios bibliotekos mainų fondas
2009 m. į mainų fondą knygas perdavė Vaikų literatūros skyrius, Priekulės, Kretingalės ir
Drevernos filialai bei UAB „Mūsų knyga“ (parama). Iš viso 17 fiz. vnt. uţ 7,37 Lt. Nurašyta 27 fiz. vnt.
uţ 32,45 Lt. Todėl 2010 m. pradţioje mainų fondą sudarė 1235 fiz. vnt., kurių vertė 1041,37 Lt.
Savivaldybės Viešosios bibliotekos atsarginis fondas
2009 m. į atsarginį fondą gauta dokumentų iš mainų fondo ir UAB „Mūsų knyga“ (parama), iš
viso 33 fiz. vnt. uţ 38,45 Lt. Nurašyta 206 fiz. vnt. neaktualios litaratūros uţ 2,19 Lt. 2010 m. pradţioje
atsarginį fondą sudarė 3335 fiz. vnt., kurių vertė 507,79 Lt.
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VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Teikiamos nemokamos paslaugos vartotojams:
Spaudinių išduotis į namus ir vietoje;
Galimybė nemokamai naudotis kompiuteriu, internetu;
Galima naudotis knygomis, periodiniais, seraliniais, informaciniais leidiniais, senais ir
retais spaudiniais, tradiciniais katalogais ir kartotekomis;
Galima naudotis duomenų bazėmis: LITLEX (teisinės informacijos), EBSCO (straipsnių
duomenų bazė) ir Nacionalinės bibliografijos duomenų banku.
Teikiama informacija ir konsultacijos, atsakymai į uţklausas: ţodţiu, telefonu, elektroniniu
paštu;
Prieiga prie elektroninio bibliotekos katalogo bibliotekose ir per internetą;
Vartotojai apmokomi interneto pagrindų, naudotis duomenų bazėmis, elektroniniais
katalogais;
Darbuotojo pagalba ieškant informacijos internete, informaciniame fonde, ir
skaitmeninėse laikmenose;

Vartotojų telkimas
Regiono gyventojų skaičius. Pagal pateiktus Klaipėdos rajono statistinius duomenis, Klaipėdos
rajone gyvena 51890 gyventojai, tai yra 1287 gyventojais daugiau negu 2008 m. – 50603 gyventojai .
Iš jų kaime gyvena 31867 gyventojai, t.y 61 % visų rajone gyvenančių gyventojų. Mūsų rajone
gyventojų skaičius nuolat didėja, tai atsispindi lentelėje.
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Rajono vartotojų susitelkimas procentais:
RVB sistemoje

20 %

SVB

18%

PMF

21,6%

KFB

23%

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:
Bibliotekos

Gyventojų skaičius

1 bibliotekai
rajone

1995

SVB

16941

PMF

3082

KFB

1328

Vartotojų skaičius
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Klaipėdos rajono bibliotekose skaitytojų skaičius per metus išaugo 356. Kaip matome
didţiausias jų pagausėjimas pastebimas Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje – 343. Pagrindine
vartotojų didėjimo prieţastimi galime įvardyti baigtus remontus Vaikų literatūros skyriuje. Maţieji
vartotojai galėjo lankytis naujai suremontuotoje, su naujais baldais, modernia kompiuterine įranga
bibliotekoje.
Kita prieţastis - Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje įrengtos 25 kompiuterizuotos darbo
vietos su interneto prieiga bibliotekos vartotojams. Priekulės miesto filiale taip pat daugiau skaitytojų
naudojosi bibliotekos teikiamomis paslaugomis – 45. Ţemesni rodikliai kaimo filialuose, 2009 m. filialų
bibliotekose skaitė 32 vartotojais maţiau, tačiau skaitytojų maţėjimo tendencija kaimuose pastebima jau
keletą metų. Tai sąlygoja keletas prieţasčių:
Pagrindine maţėjančių filialų vartotojų sutelkimo prieţastimi išlieka demografiniai
pokyčiai rajone: nedidelis gimstamumas, gyventojų senėjimas, didelė jaunimo ir darbingo amţiaus
ţmonių emigracija į uţsienio šalis, kaimo vietovėse sodybas įsigijusių ţmonių neįsiliejimas į
bendruomenę, skaitytojų gretas.
Vis dar prasta kelių filialų bibliotekų materialinė būklė. Kaimo bibliotekose reikia
modernizuoti šildymo sistemas ir gerinti aptarnavimo aplinką, plečiant patalpas.
Dėl vykdomų remontų bibliotekose skaitytojai nebuvo aptarnaujami.
Naujos, paklausios literatūros stoka.
Dėl lėšų taupymo 2009 m. rajono bibliotekos skaitytojus aptarnavo vidutiniškai 4 dienas
per savaitę.
Apsilankymų skaičius
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Lankomumo rodiklis:
2009 metai

2008 metai

2007 metai

RVB sistemoje

14,1

13

12,5

SVB

14

12,7

12

PMF

11,3

11,3

10,7

KFB

14,5

13,5

13

Priešingai nei vartotojų, apsilankymų skaičius padidėjo visame rajone, per 2009 m. rajono
bibliotekos sulaukė 14684 lankytojais daugiau. Vienas vartotojas bibliotekoje apsilankė vidutiniškai 14
kartų. Šių rodiklių didėjimas rodo, jog vartotojai noriai naudojasi bibliotekos teikiamomis paslaugomis.
Išaugęs apsilankymų skaičius siejamas su naujų paslaugų plėtra bibliotekose. Labai svarbus 2009 m.
rajono bibliotekoms buvo projektas „Bibliotekos paţangai“, kurį įgyvendinant įsteigti Viešieji interneto
prieigos taškai dar 9 rajono filialuose. Gauta 44 stacionarūs kompiuteriai skirti vartotojų darbo vietoms.
Lankytojų padaugėjo tuose filialuose, kuriuose šiais metais buvo atidaryti VIPT. Tai akivaizdţiai rodo
interneto paslaugų populiarumą bibliotekose. Didelį lankytojų skaičių taip pat lėmė sėkmingai įgyvendinti
projektai, ilgalaikės skaitymo skatinimo programos, organizuoti literatūriniai renginiai, skelbtos akcijos,
pritraukusios lankytojų.
Dokumentų išduotis

2009 metai
2008 metai
Skirtumas

RVB
313225
296693
19832

SVB
82832
75215
7617

PMF
18466
18269
197

KFB
211927
203209
8718

Dokumentų išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose ţymiai išaugo nepaisant šakinės literatūros
stokos, vykdomų remontų bibliotekose, lėšų taupymo. Dokumentų išduoties rodiklius lėmė tie patys
veiksniai kaip ir apsilankymų skaičių.
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):
Fiz. Vnt.

%

RVB

185615

59

SVB

51787

63
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PMF

10983

59

KFB

122845

58

]

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

%

RVB

127610

41

SVB

31045

37

PMF

7483

41

KFB

89082

42

Vidutiniškai per dieną rajono bibliotekose išduodama 1305 fiz. vnt. dokumentų, viešojoje
bibliotekoje – 345 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale – 76 fiz. vnt., kaimo filialuose – 806 fiz. vnt.,
viename kaimo filiale – 37 fiz. vnt.
Grožinės, šakinės literatūros leidinių išduotis:
Groţinė literatūra

Šakinė literatūra

2009 metai

RVB
123015

SVB
39937

PMF
6157

KFB
76921

RVB
190210

SVB
42895

PMF
12309

KFB
135006

2008m.

117048

32185

6308

78555

179645

43030

11961

124654

Skirtumas

5967

7752

-151

-1634

10565

-135

348

10352

Iš lentelės matyti, jog bibliotekos vartotojai daţniau renkasi šakinę literatūrą, jos rajono
bibliotekose išduota 190210, šakinės literatūros išduotis rajono viešosiose bibliotekose sudaro 61 %
(2008 m.- 60%). Groţinės literatūros išduotis rajono viešosiose bibliotekose sudaro 39 % (2008 m.39%). Rajono bibliotekose populiaresnė šakinė literatūra, kadangi bibliotekose itin skaitomi periodiniai
leidiniai, kurie suskirstomi mokslo šakomis pagal bendrą išduotį kartu su knygomis. Lyginant su
praėjusiais metais šakinės literatūros išduota net 10565 egz. daugiau, kaimų filialų bibliotekose – 10352
egz. daugiau.
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Knygų, periodinių leidinių išduotis
Periodiniai leidiniai

Knygos

2009m.

RVB
171396

SVB
30684

PMF
11162

KFB
129550

RVB
141702

SVB
52021

PMF
7304

KFB
82377

Kt.dokume
ntai
SVB
127

2008m.

164571

30872

10669

123030

131904

44125

7600

80179

218

Skirtumas

6825

-188

496

6520

9798

7896

-296

2198

-91

Periodinių leidinių išduotis rajono viešosiose bibliotekose sudaro 55 %. Knygų išduotis
rajono viešosiose bibliotekose sudaro 45 %. Periodinių leidinių išduotis gana ţenkliai išaugo kaimo
filialuose, kadangi kaimo filialams šakinės literatūros ( knygų) uţsakoma ir gaunama gana maţai, dėl to
kaimuose vartotojai labai aktyviai skaito periodinius leidinius, kurie išduodami skaityti namuose kaip ir
knygos. 2009 m. ţenkliai padidėjus dokumentų išduočiai pastebime, jog knygų išduota net 9798 egz.
daugiau. Kitų dokumentų populiarumas bibliotekose nėra didelis, jų iš viso per 2009 m. išduoti 127 egz.:
13 garsinių, 2 garsiniai regimieji, 15 spausdintinių natų, 97 tęstiniai dokumentai.

Skaitomumas
2009 metai

2008 metai

2007 metai

RVB

30

29

29

SVB

27

27

29

PMF

26

27

26

KFB

32

30

30

19

2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

]

Lyginant su praėjusių metų duomenimis skaitomumo rodikliai neţymiai padidėjo, tai lėmė
didėjanti dokumentų išduotis, periodinių leidinių paklausa.
Vidutiniškai 1 rajono vartotojas per metus perskaitė 30 dokumentų, iš jų: groţinės literatūros –
12 leidinių, šakinės – 18 leidinių. Iš 30 perskaitytų dokumentų: periodinių leidinių – 16, knygų - 14.
Vidutiniškai 1 savivaldybės VB vartotojas perskaitė – 27 dokumentus, iš jų: groţinės literatūros – 12
leidinių, šakinės – 15 leidinių. Iš 27 perskaitytų dokumentų: periodinių leidinių –10, knygų - 16. Taigi
galime daryti išvadą, jog Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje populiaresnės knygos. Priekulės miesto
filialo vartotojas perskaitė – 26 dokumentus, iš jų: groţinės literatūros – 9 leidinius, šakinės – 17
leidinių, iš 26 perskaitytų dokumentų: periodinių leidinių – 16, knygų – 10. Kaimo filialų vartotojai
perskaitė – 32 dokumentus, iš jų: groţinės literatūros – 12 leidinių, šakinės – 20 leidinių. Iš 32
perskaitytų dokumentų: periodinių leidinių – 20, knygų - 12 .

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
2009 m. vartotojams skirtų darbo vietų, įskaitant kompiuterines darbo vietas rajone padaugėjo
22. Klaipėdos rajono bibliotekose yra 360 vartotojams skirtos darbo vietos, Savivaldybės VB – 92 (2008
m. 58) , Priekulės miesto filiale – 19, kaimo filialuose – 249 (2008 m. – 261). Kito darbo vietų skaičius,
kadangi Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje įsteigti nauji viešieji interneto prieigos taškai. Skaitytojų
darbo vietų skaičius sumaţėjo kaimo filialuose, siekiant įrengti daugiau vietos uţimančias
kompiuterizuotas darbo vietas vartotojams.
Techninis aprūpinimas, internetas
Iš viso
2008 m.

Vartotojams

2009 m.

Iš viso

Internetas

Darbuotojams
Iš viso

Internetas

Kopijavimo
aparatai

RVB
SVB

114
36

185
58

128
25

109
25

57
33

57
33

30
4

PMF
KFB

4
74

7
120

5
98

5
79

2
22

2
22

2
24

2009m. ţymiai padidėjo kompiuterizuotų darbo vietų skaičius visose rajono bibliotekose.
Įgyvendinant projektą „Bibliotekos paţangai“ viešieji interneto prieigos taškai įsteigti 9 rajono filialuose:
Agluonėnų, Daukšaičių, Dovilų, Endriejavo, Jakų, Judrėnų, Pėţaičių, Slengių, Šalpėnų. Gauti 44
stacionarūs kompiuteriai skirti vartotojų darbo vietoms su interneto prieiga įrengti, bei 27 nešiojami
kompiuteriai darbuotojams aptarnaujantiems VIPT2 ir „Bibliotekos paţangos“ viešąsias prieigas. Gauta 11
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daugiafunkcinių įrenginių, kurie įtakojo bibliotekose teikiamų paslaugų kokybę. Taigi rajono bibliotekose
kompiuterizuotų darbo vietų skaičius padaugėjo iki 185 (2008 m. – 114; 2007 m. – 52). Kompiuterizuotų
vartotojams skirtų darbo vietų skaičius išaugo iki 128 (2008 m. – 76). Be kompiuterizuotų darbo vietų
vartotojams yra likęs Dituvos filialas. Venckų filiale yra viena kompiuterizuota darbo vieta, kuria dalijasi
bibliotekininkė ir bibliotekos vartotojai. Bibliotekų kompiuterizavimas pateikiamas sekančiame grafike.

Iki 2008 metų interneto prieigos neturėjo nei vienas kaimo filialas. 2008 m. dalyvauta
projekte „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“, kurio dėka mūsų rajono kaimo bibliotekų
filialuose įsteigta 13 interneto taškų, 2009 m. įgyvendinant Bilo ir Melindos Gatesų dalinai
finansuojamą projektą „Bibliotekų paţangai“, interneto prieigos taškus turi 22 kaimo filialai, kuriuose
79 darbo vietos su interneto prieiga. Interneto vartotojų rajono bibliotekose 2009 metais sutelkta – 2520
vartotojai. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje sutelkti 332 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje – 124
vartotojai Priekulės miesto filiale – 247 vartotojai, kaimo filialuose sutelkti 1817 vartotojai.
Internetu rajono vartotojai bibliotekose naudojosi 10075 val., iš jų viešojoje bibliotekoje
internetu naudotasi 4345 val., Priekulės miesto filiale – 1937 val., kaimo filialuose – 3793 val.
Virtualių apsilankymų skaičius rajono bibliotekose 10940, viešojoje bibliotekoje – 1654,
Priekulės miesto filiale – 4719, kaimo filialuose – 4567.

Vartotojų orientavimas ir mokymas
Rajono bibliotekose yra nuolat vedamos ekskursijos po biblioteką, kurių tikslas – supaţindinti
naujus vartotojus su biblioteka, teikiamomis paslaugomis, naudojimosi tvarka. Nauji vartotojai yra

21

2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

]

mokomi surasti reikimą informaciją, kaip naudotis bibliotekos katalogais ir kartotekomis, aiškinamas
fondų išdėstymas.
Bibliotekose įdiegus viešosios interneto prieigos taškus, vartotojai galėjo nuolat tobulinti darbo
su kompiuteriu įgūdţius. Bibliotekininkės vedė mokymų valandėles,
konkursus, per kurias bibliotekos vartotojai mokėsi naudotis
kompiuteriu, interneto teikiamomis galimybėmis. Vykdant projektą
„Bibliotekos paţangai“ Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje
organizuoti kompiuterinio raštingumo kursai senjorams. Mokymai
vyko dviem vartotojų grupėms. 15 kursų dalyvių išklausė 24 valandų
kompiuterinio raštingumo pradmenų ir interneto išteklių kursą,
susipaţino su kompiuterio sandara, programine įranga, mokėsi rašyti ir
tvarkyti tekstus, naudotis internetu, bei elektroniniu paštu, Skype.
Išmoko susirasti informaciją apie sveikatą ir kitus juos dominančius
dalykus. Rajono viešosiose bibliotekose 2009m. vartotojai buvo
mokomi naudotis kompiuterine įranga, bibliotekos teikiamomis
paslaugomis, paieškos internete galimybėmis 792 val,. iš jų: viešojoje
bibliotekoje – 675, Priekulės miesto filiale – 10, kaimų filialuose – 107 val.

PRIEIGA IR SĄLYGOS
Darbo dienos ir valandos
Jono Lankučio viešoji biblioteka vartotojus aptarnauja 6 dienas per savaitę nuo 9.00 – 19.00
val., poilsio diena - sekmadienis. Viešojoje bibliotekoje skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai
dirba pagal sudarytą, kiekvieną mėnesį patvirtintą slenkantį darbo grafiką. Vasarą skaitytojai
aptarnaujami 5 dienas per savaitę, poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.
Priekulės miesto filialas dirba 6 dienas per savaitę, pagal patvirtintą mėnesinį slenkantį darbo
grafiką ir skaitytojus aptarnauja nuo 10.30 iki 19.00 val., poilsio diena - sekmadienis. Vasarą skaitytojai
aptarnaujami 5 dienas per savaitę, poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.
17 kaimo filialų dirba 40 darbo valandų per savaitę, nuo 9.30 iki 18.00 val., poilsio dienos –
sekmadienis, pirmadienis. 5 kaimo bibliotekos dirba 30 val. per savaitę, nuo 11.30 iki 18.00 val., poilsio
dienos - sekmadienis ir pirmadienis. 2 kaimo bibliotekos dirba 20 val. per savaitę, nuo 10.00 iki 14.00
val., poilsio dienos - sekmadienis ir pirmadienis.
2009 m. sumaţėjo savaitės darbo dienų skaičius rajono bibliotekose, vadovaudamasis
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. geguţės 28d. sprendimu Nr. T11-265 „Dėl išmokų
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dydţių sumaţinimo“, LR Dk 146 str. 1 d. 1 p. ir 2 d. ir taupant mokos fondą sumaţintas darbo dienų
skaičius. Viešoji biblioteka 2009 m. skaitytojus aptarnavo 271 dieną per metus (2008 m. – 286), kaimo
filialuose skaitytojai buvo aptarnaujami 215 dienų per metus (2008 m. – 252).
TBA
2009 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir kaimo filialų vartotojai nesinaudojo
tarpbibliotekinio skolinimosi paslaugomis šalies viduje.

Renginiai
Biblioteka

Renginių
skaičius

Ţodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius

RVB

693

319

374

16400

SVB

135

42

93

3499

Vaikų lit. skyrius

62

21

41

1548

PMF

29

11

18

329

KFB

529

266

263

11024

Iš viso Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje per 2009
metus suorganizuoti

693 renginiai: 319 ţodinių, 374 vaizdiniai, kuriuose apsilankė apie 16 400

lankytojų. Vienai rajono bibliotekai per metus vidutiniškai teko 25 renginiai, iš jų: 12 ţodinių ir 13
vaizdinių renginių. Nuo 2007m. Renginių skaičius bibliotekose didėja, tai atspindi sekantis grafikas.
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Jono Lankučio viešosios bibliotekos renginiai ir parodos
2009 m. viešojoje bibliotekoje vyko daugybė įvairaus pobūdţio ir ţanro renginių: knygų
pristatymai, literatūriniai – muzikiniai vakarai, seminarai, skelbtos akcijos, fotografijų, tapybos bei
leidinių parodos.
Parengtos parodos
Norėtusi paminėti viešosios bibliotekos skaitykloje

surengtas

menininkų parodas:

Valentinos Kaubrinės rankdarbių paroda „Kalėdų nostalgija“, Teklės Lapinskienės darbų paroda
„Svajonės link“, Joanos Lukienės grafikos darbų paroda, Juozo Ramanausko tapybos darbų paroda bei
Birutės Dumbrauskienės japoniškų kamuoliukų (temati) paroda. Bibliotekos skaitykloje eksponuota
rajoninio projekto „ Mano seniausia giminės nuotrauka“ fotonuotraukų paroda.
Tautodailininkė Teklė Lapinskienė Jono Lankučio viešosios bibliotekos skaitykloje
gargţdiškiams pristatė savo siuvinėtų paveikslų, staltiesių, nėrinių ir
floristikos darbų parodą. Atidarydama
parodą autorė sakė, kad visi joje
eksponuojami darbai – jos nemigos
naktų

vaisiai.

Groţio

jausmą

ir

troškimą kurti įkvėpė vaikystėje supusi
gamta. Kūrėjos meilė gamtai atsispindi ir jos darbuose, kuriuose
dominuoja augmenijos ornamentai. Vašeliu nertos servetėlės, siuvinėtos staltiesės, paveikslai,
kriauklelėmis, ţolelėmis išpuošti dirbiniai, ištapyti akmenukai dvelkia širdį pavergiančia šiluma.
Telkė Lapinskienė ne tik įvairių rankdarbių meistrė. Ji nuo maţens groja keliais muzikos
instrumentais, kuria muziką, dainuoja ir rašo eilėraščius. Per parodos atidarymą ji pademonstravo visus
savo talentus.
Liaudies meistrė, juvelyrė Birutė Dumbrauskienė
gruodţio mėnesį šventiškai papuošė bibliotekos skaityklą . Tai jos
rankomis pagal japoniškas tradicijas sukurtų temari kamuoliukų
paroda. Temari – tradicinis liaudies menas, į Japoniją atkeliavęs iš
Kinijos prieš 600 metų. Kaţkada tai buvo paprasti iš seno kimono
skiaučių padaryti kamuoliukai, apsukti
šilkiniu siūlu, kuriuos mamos ir močiutės
duodavo ţaisti vaikams. Laikui bėgant

siuvinėjimai darėsi vis

sudėtingesni. Dabar temari kamuoliukai

tapo labai vertinama

dovana,

ištikimybę ir pagarbą.

simbolizuojančia

draugystę,

Skaitykloje eksponuota apie 70 jurjoniškės

darbų.

Nei

vieno
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vienodo, nei vieno panašaus ornamento...
Interneto skaitykloje paruošta 12 teminių spaudinių parodų: „Naujos knygos“, „Lietuvos
tekstilės klasikai“, „Jūsų sodyba“ , „Lietuviško ţodţio keliais“, „Pasimatymas su tolimais kraštais“,
„Jaukūs namai“, „Gintaras – Baltijos jūros auksas“, „Saugokime sveikatą ir jaunystę“, „Mano
augintinis“ , „Karas ir taika Šiaurės šalyse“, „Tegul Naujieji metai tyrą dţiaugsmą neša...“
Abonemente paruoštos 45 spaudinių parodos. Daugiausia parodų skirta rašytojų,
visuomenės veikėjų jubiliejams paminėti, kaip antai: „Būrų kultūros poetas“ ( K. Donelaičio 295 –
osioms gimimo metinėms), „Ištikimas ţmogui ir ţemei“ ( J. Paukštelio 110 – osioms gimimo
metinėms), „Juoda ir balta“ (S. Krasausko 80 – osioms gimimo metinėms), „G. Kanovičiaus kūryba“ (80
– osioms gimimo metinėms), „Gyvenimas skirtas Lietuvos geografijai“ (Č. Kudabos 75 – osioms
gimimo metinėms), „Lietuvos prezidentas Antanas Smetona“ (135 – osioms gimimo metinėms), „Prie
ţmogiškos šilumos versmės“ (J. Mačiukevičiaus 70 – osioms gimimo metinėms), „Mano Lietuva, - tavo
aidas esu“ (J. Tumo – Vaiţganto 140 – osioms gimimo metinėms), „Šešėliuotas mano kelias“ ( S. Nėries
105 – osioms gimimo metinėms).
Organizuota parodų ir įvairioms mokslo šakų literatūros propagavimui, pvz.: „Sveika
gyvensena“, „Lietuvos filosofai“, „Šiaurės šalių groţinė literatūra“, „Knyga – ţinių šaltinis“,
„Lietuviškos muzikos aidai“, „Pats sau psichoterapeutas“ ir t.t.
Įţymių datų paminėjimui surengtos šios parodos: „Lietuvos gynėjų sausis (Laisvės gynėjų
dienai), „Uţgavėnių papročiai, dainos, valgiai“, „Neišdainuoti posmai“ (Pasaulinei poezijos dienai),
„Pakeliaukim po Europą“ (Europos dienai), „Maţesni uţ mus“ (Pasaulinei gyvūnijos dienai), „Gargţdai
– istorijos vingiuose“ (756 – ajam gimtadieniui).
Organizuoti renginiai. Kaip ir kiekvienais metais didelio visuomenės susidomėjimo
sulaukė organizuoti masiniai ţodiniai renginiai. Norisi paminėti ir plačiau apţvelgti didţiausio
susidomėjimo sulaukusius renginius.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose jau
ketvirtąjį kartą vyko Nacionalinio diktanto rašymas, lietuvių kalbos ţinias patikrino gausus dalyvių
būrys, net 183 dalyvis.
2009 metais bibliotekos renginių salėje pristatytos naujos knygos: M. Budraičio
„Naktigonė“, Skuodo rajono literatų rinktinė “So meilė tieviške“, A. Ţemgulio „Amţių vieškelyje“, A.
Anušausko „KGB Lietuvoje. Slaptosios veiklos bruoţai“, D. Trijonytės Jusčienės „Vakaro meditacijos“,
A. Daškaus baladţių rinkinys „Apie lietų“.
Paminėtos Lietuvos bibliotekų nacionalinė savaitė bei Šiaurės šalių bibliotekų savaitė,
vyko šioms progoms skirti renginiai, konferencijos, susitikimai.
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Organizuotas dţiazo ir poezijos improvizacijų vakaras, kuriame dalyvavo poetas A. A.
Jonynas, pianistas S. Šiaučiulis, literatūrinė kompozicija „Gyvenimas kaip graţi kelionė“, kurią atliko
aktorė V. Kochanskytė.
2009 – ieji Lietuvos vardo tūkstantmečio metai. Šiai datai paminėti Jono Lankučio viešoji
biblioteka išleido Klaipėdos rajono literatų kūrybos almanachą „Iš minčių ir akimirkų“. Almanachas
visuomenei buvo pristatytas Gargţdų miesto šventės metu. Surengtos spaudinių parodos: „Lietuvos
valstybės ir kultūros istorija“, „Lietuvos istorija tūkstantmečio kelyje“. Broniaus Dulinsko gintarinių
paveikslų paroda „Gintarinės pilys“ taip pat skirta šiam jubiliejui paminėti.
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje, vykęs
Marijaus Budraičio knygos pristatymas – jungtinio projekto
„Pamiršti ir gyvi Maţosios Lietuvos knygos istorijos veidai ir
vardai“ dalis. Projektą rengė Šilutės rajono savivaldybės
Fridricho Bajoraičio ir Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešosios bibliotekos. Pagal šį projektą šilutiškiai
supaţindinti su rajono kūrėjais – Dalia Kudţmaite ir Antanu
Ţemguliu, o gargţdiškiams teko garbė susipaţinti su naujosios kartos poetų atstovu M. Budraičiu. Šilutiškį
daugelis paţįsta kaip pramogų pasaulio atstovą, krepšinio komentatorių, prestiţinių renginių vedėją, dainų
autorių. Tačiau ţinia, kad jis išleido pirmąją savo poezijos knygą „Naktigonė“, daug kam buvo netikėta.
Debiutinėje „Naktigonėje“ 189 eilėraščiai, kurių tematiką lengviausia būtų nusakyti fraze nuo...iki.
Svarbiausia, kaip pats autorius sakė, - ţodţių ţaismas ir sugebėjimas jais nupiešti vaizdą bei palikti erdvę
skaitytojui pačiam įsivaizduoti vyksmą. Knygos pristatymo metu Marijus neslėpė, kad ne kartą buvęs
pagirtas kitų poetų ar jų kritikų. Uţ tai, kad neseka jaunųjų poetų pėdomis ir nebando išrasti naujų
eiliavimo būdų. Ir uţ tai, kad itin patraukliomis paskutinėmis eilutėmis sugeba „pritrenkti“ skaitytoją.
Gargţdiškiai liko suţavėti nepaliaujamai kalbančiu autoriumi ir jo eilėmis.
Pilnutėlėje renginių salėje paminėtos Sibiro labirintus perėjusio ir savo tėviškėje grieţtą
KGB kontrolės grandinę kentėjusio poeto Antano Surblio 85 –ąsias gimimo metines. Vakaro, kurio
tema „Aš – berţo apsvilintas medis“ metu jį paţinoję ţmonės
išsakė daug šiltų ţodţių apie poetą.

Gargţdų „Kranto“

vidurinės mokyklos skaitovai skaitė jo prasmingas, su gilia
mintimi ir dar gilesniu skausmu eiles.

Gargţdų „Kranto“

vidurinės mokyklos direktorius, literatas E. Ţiedas trumpai
priminė A. Surblio gyvenimo kelią. „Dvasia nepalauţtas,
tačiau giliais randais paţenklintas“ poetas gimė Gargţduose.
Baigęs pradinę mokyklą, mokėsi Kretingos gimnazijoje. Apkaltintas antitarybine veikla, ištremtas į
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Sibirą. Į Lietuvą 1956 m. poetas grįţo paliegęs, sirgdamas tuberkulioze, tačiau ir čia, gimtinėje, buvo
persekiojamas. Jis turėjo vieną troškimą – rašyti ir matyti savo kūrybą išspausdintą.
Renginyje dalyvavo ir savo prisiminimais dalinosi dukra A. Vyšniauskienė, dukterėčia
Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, lietuvių kalbos ir teatrinio meno mokytoja A.
Ţymantienė. Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas R. Černiauskas, dalindamasis
mintimis apie poeziją, prisipaţino, kad kai kurie A. Surblio eilėraščiai jį pakerėjo. Poeto dvasią padėjo
pajusti muzikos intarpai, kuriuos atliko Gargţdų vaikų muzikos mokyklos ugdytiniai.
Geguţės mėnesį Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje pristatyta Arvydo Anušausko
knyga „KGB Lietuvoje. Slaptosios veiklos bruoţai“. Pamokytas karčios patirties, ţinomas istorikas,
mokslininkas, Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas
Arvydas Anušauskas savo naujausią knygą pristato pats. Pristatydamas knygą autorius pabrėţė, kad
ypač svarbu identifikuoti tikruosius slaptųjų tarnybų veiksmus ir tikslus, nustatyti jų galimybių ribas. To
nenustačius, tiesus kelias sukurti naują mitą apie slaptųjų tarnybų visagalybę. A. Anušausko nuomone,
KGB nebūtų turėjusi sovietinėje valstybėje tokios galios ir įtakos, jei ne Komunistų partija. Sovietiniai
saugumiečiai įvairiapusę informaciją gaudavo iš aukštų kompartijos veikėjų, be kurių ţinios šalyje nieko
nevyko. Susirinkusieji knygos pristatymo metu suţinojo daug įdomių faktų apie slaptąsias tarnybas.
Geguţės mėnesį bibliotekos skaitykloje pristatyta šeštoji endriejaviškio Antano Ţemgulio
knyga „Amţių vieškelyje“. Pas skaitytojus A. Ţemgulis ėjo
su jaunuolišku drovumu, vis dėlto viešuma traukė, ryţosi į ją
išeiti, nes ţinojo turįs ką pasakyti. Dabar jau ramesnis,
pasitikrinęs, pripaţintas, jau nebe vienišas kūrėjas – įsijungė į
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungą. Gausiai susirinkusiems
autoriaus

gerbėjams

knygą pristatė rajono
poetė Lietuvos rašytojų sąjungos narė Elena Skaudvilaitė.
Kaip knygų autorius, A. Ţemgulis yra jaunas, o
išmėgino savo sugebėjimus ir poeziją kurti (ypač sėkmingai –
satyrinę), ir eiliuotą epą, ir prozą.
Vis dėlto, teigė vakaro vedančioji, autoriui
geriausiai sekasi rašyti prozą. Tai dar kartą patvirtina ir naujausioji knyga, kurią autorius pristato kaip
novelių apysaką. Joje 223 puslapiai, ją sudaro 33 novelės, prologas ir epilogas. Veiksmo vieta – dalis
Ţemaitijos, o laikas ilgas, nuo 1980 m. iki dabarties dienų. Tame laike skirtingai išsibarstę kasdieniai ir
istoriniai įvykiai, lemtingi ne tik apysakos centre stovinčiam Pakekių kaimui. Knyga parašyta graţia
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kalba, patraukli sąmojais, pagarbos verta ir uţ įlietą meilę Lietuvai, o ypač mūsų brangiajai Ţemaičių
ţemei. Knygą pristatyti padėjo ir autoriui labai brangūs Endriejavo ţmonės.
Gargţdų kultūros centro scenoje rugpjūčio
viduryje minint miesto gimtadienį renginyje „Tūkstantis
pamąstymų

iš

minčių

ir

akimirkų“

netradiciškai

pristatytas naujas rajono literatų almanachas „ Iš minčių
ir akimirkų“, kurį Lietuvos vardo tūkstantmečiui išleido
Jono Lankučio viešoji biblioteka. Almanacho iniciatorius
bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas.
Renginyje susipynė meninės spalvos, ţodţio
galia, kurią sukūrė 13 rajono įvairaus amţiaus skaitovų. Jie Šešėlių teatro magijos ir gitaros garsų
prieglobstyje įtaigiai ir artistiškai pristatė naujosios knygos 31 autoriaus tekstus. Į renginį atėjusiųjų
akyse simboliškai prabėgo Lietuvos Tūkstantmečio būtis, taip tarsi kartu palypėta 756 Gargţdų miesto
laipteliais. Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė neslėpė, jog renginys
nustebino savo originalia išraiška ir vientisumu. „Manau,
jog šventės pasisekimui įtakos turėjo geras komandinis
darbas, susiklausymas ir sumanymas pasikliauti savo
jėgomis,- įsitikinusi R. Cirtautaitė. Renginio sumanytojas
rajono savivaldybės Jono Lankučio direktorius Juozas
Gutauskas sakė, kad buvo malonu dirbti su entuziastingai
nusiteikusiais skaitovais.
„Aš tikiu į amţiną meilę. Be pabaigos.... Aš lašas jos. Iš uolos mokiaus tvirtumo, iš
gyvenimo – bėdų. Niekada nebuvau Paryţiuje – jis manyje.
Nebuvau prikaltas prie kryţiaus... Taip ir ne...“,- giliomis eilėmis
vakarą Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje pradėjo Arvydas
Daškus. Salėje tvyrojo ypatinga nuotaika. Besiklausant baladţių,
akomponuojant gitara, į paviršių verţėsi įvairiausios nuotaikos:
apmąstymai, liūdesys, ilgesys ir gerumas.
Simboliška, jog baladţių rinkinys ir vadinasi „Apie
lietų“, - juk lietus – tai stichija, vienaip ar kitaip mus veikianti. Arvydas Daškus yra pelnęs Motiejaus
Valančiaus premiją uţ dvi pjeses, kuria autorius labai didţiuojasi. Renginyje netrūko gerų emocijų,
nuoširdaus pokalbio bei ramybės.
Lapkričio mėn. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko tradicinis „Novelių ruduo“,
kuriame be vietinių rašytojų Albino Klizo ir Antano Ţemgulio, dalyvavo Rašytojų sąjungos Klaipėdos
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skyriaus pirmininkas Rimantas Černiauskas, ţinomi rašytojai Nijolė Kepenienė, Jurgis Gimberis ir
neseniai tapusi Rašytojų sąjungos nare Rita Latvėnaitė. Niekam neprailgo šis vakaras, suskambėjęs išties
ryškiomis rudens spalvomis. Nuliūdino tik ţinia, kad gal būt kitais metais „Novelių rudens“ gali ir
nebūti. „Taip blogai negyvenome net per blokadą, - sakė Rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus
pirmininkas R. Černiauskas. Bibliotekininkai paragino kūrėjus aktyviau kovoti uţ savo teises ir paţadėjo
bet kokiomis sąlygomis surengti tradicinį „Novelių rudenį“.
„Mes bėgam miglotais keliais ir ieškom... Ieškom
jaukesnio ploto, kur lizdą susukti, kur gentį pratęsti, genuose
koduotą...“- prabyla pirmasis eilėraštis iš naujausios Dianos
Trijonytės – Jusčienės knygos „Vakaro meditacijos“. Tai
septintoji gargţdiškės knyga. Į jos pristatymą Jono Lankučio
viešojoje bibliotekoje susirinko gausus būrys gerbėjų. Poetei
pristatyti

knygą

talkino

Donata

Leketienė,

Danutė

Paškauskaitė. Į renginį atvyko ir knygos redaktorė Elena Skaudvilaitė, kuri pareiškė, kad dabar yra daug
kuriančių, bet ne visų jų darbus galima pavadinti kūryba.
„Dianos knyga išsiskiria iš to srauto. Tai yra pačios autorės
augimo ţenklas“, - teigė E. Skaudvilaitė. Knygos autorė
sulaukė daug susirinkusiųjų klausimų. Iškilus klausimui, kodėl
knyga pavadinta „Vakaro meditacijos“ rašytoja sakė, jog
vakaras – labai plačios apimties simbolis, metafora. „Vakaras
– tai susitaikymas su savimi, nes ţmogus vakare baigęs darbus
nugrimzta į savo mintis, tai yra riba tarp buvusio ir būsimo, tai susikryţiavusios horizontalės ir
vertikalės. Horizontalės – tai mūsų darbai, kasdieniai rūpesčiai,- tikino autorė. Vakaro metu ji
prisipaţino, kad kurti paskatina emocijos.
2009 m. lapkričio 9 d. prasidėjo tryliktoji Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, į kurios
renginius pirmą kartą įsijungė ir mūsų biblioteka. Šios savaitės tikslas – prikelti senąją Šiaurėje
paplitusią pasakojimo tradiciją naujam gyvenimui. Savaitės tema buvo „Karas ir taika Šiaurės šalyse“.
Pasaulyje nedaug tokių taikingų regionų kaip Šiaurės šalys, kur kaimynystėje gyvenančios tautos
bendrauja tarsi viena didelė šeima. Vis dėlto Šiaurės šalių istorijoje gausu karų ir konfliktų. Šiandien
Šiaurės šalys yra savarankiškos, demokratiškos ir taikiai bendraujančios nacijos, todėl gali būti lengva
pamiršti praeities faktorius, lėmusius tokį unikalų šiandieninį savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą
tarp Šiaurės šalių. Kaip ir visoje Lietuvoje organizuotas vakaras „Sutemų valanda“, kurio metu balsu
buvo skaitoma ištrauka iš Mika Waltari (Nauticus) “Tiesa apie Estiją, Latviją ir Lietuvą”. Vakaras vyko
romantiškoje aplinkoje: degant ţvakėms, skambant muzikai. Bibliotekos skaitykloje veikė paţintinė
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spaudinių paroda apie Šiaurės šalis, o abonemente Šiaurės šalių groţinės literatūros paroda, kuri turėjo
didelę paklausą.
Ţemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydţiai yra
tradicinis renginys, vykstantis kasmet vis kitame rajone. 2009
metais garbė organizuoti VIII-ąjį sąskrydį atiteko Klaipėdos
rajono savivaldybės Jono Lankučio viešėjai bibliotekai.
Sąskrydis vyko Karklėje, ant Baltijos jūros kranto įsikūrusioje
stovykloje

„Ţilvitis“.

Dalyvavo

12

viešųjų

bibliotekų

komandos iš Kretingos, Skuodo, Jurbarko, Šilutės, Šilalės,
Plungės, Akmenės rajonų, Palangos, Klaipėdos miestų
bibliotekų, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos. Iš viso 200 bibliotekos
darbuotojų.
Dalyviams buvo parengta turininga dviejų diena sąskrydţio
programa, kurioje sporto rungtis keitė koncertai, ţaidimai,
menininkų pleneras ir kt. Vakare vyko bendra vakarienė,
kurios metu visus linksmino Gargţdų kultūros centro šokių ir
dainų ansamblis „Minija“.

Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialų renginiai ir parodos
Filialų bibliotekose visus metus buvo organizuojami įvairūs renginiai: parodos, kraštiečių
susitikimai, bei susitikimai su rašytojais, tautodailininkais, menininkais, buvo rengiami literatūriniai
vakarai, minimi rašytojų jubiliejai, valstybinės ir kalendorinės šventes, didelė renginių gausa rajono
ţmones pasiekė per organizuotus renginius, skirtus Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui. Filialų
darbuotojos renginius organizuoja bendradarbiaudamos su mokyklomis, kaimo bendruomenėmis,
kultūros centrais.
Rajono bibliotekos organizavo parodas skirtas ţymių rašytojų jubiliejams paminėti: J.
Paukšteliui – 110, B. Dvarionui – 105, A. Maldoniui – 80, K. Donelaičiui – 295, S. Nėriai – 105, J.
Mikėnui -110, J. Biliūnui– 130, P. Cvirkai – 100, V. Šulcaitei – 80, J. Tumui – Vaiţgantui – 140, J.
Baltušiui – 100, K. Korsakui – 100, J. Mačiukeviciui – 70, T. Tilvyčiui –105, L. Girai – 125, S.
Krasauskui – 80.
Buvo rengiami vaizdiniai ir ţodiniai renginiai skirti: Pasaulinei knygos dienai,
Nacionalinei bibliotekų savaitei, Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, Tarptautinei vaikiškos knygos
dienai, Kultūros dienai, Knygnešio dienai, Pasaulinei poezijos dienai, Tarptautinei teatro dienai,
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Klaipėdos dienai, Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai ir kitoms Lietuvai bei pasauliui svarbioms datoms
paminėti.
Rajono bibliotekos dalyvavo projekto „Bibliotekos paţangos“ vykdytose akcijose:
„Ieškau darbo“, „Sukurk dainą ţvaigţdei“, pagyvenusiems ţmonėms „Esenjoras.lt“. Kiekvienos akcijos
metu reikėjo informuoti bendruomenę apie rengiamas akcijas, supaţindinti atėjusius su organizuotų
akcijų medţiaga ar scenarijumi, atspausdinti kiekvienam informacinę medţiagą, paruošti vietas ir
pamokyti atėjusius naudotis kompiuteriais ir internetu.
2009 m. rajono bibliotekose vykdytas
"Skaitymo

Skatinimo"

projektas

„Laiškai

knygai,

rašytojui“, dalinai finansuotas iš Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministerijos. Vienas iš pagrindinių projekto etapų
buvo skaitytojų kūrybiniai laiškai knygai, rašytojui.
Bibliotekų skaitytojai: moksleiviai, maţieji skaitytojai, jų
artimieji ir tėveliai rašė laiškus savo mėgiamai knygai,
knygos personaţui rašytojui. Gautų laiškų įvairovė ir gausa maloniai nustebino, tad išrinkti geriausius
laiškų autorius buvo labai sunku, iš 25 Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialų sulaukta apie 60
laiškų. 10 geriausių rajono bibliotekų skaitytojų laiškų autorių buvo apdovanoti. Autorių kūryba buvo
skaitoma literatūriniuose vakaruose, kurie vyko Priekulės, Kretingalės, Dovilų, Endriejavo, Judrėnų
seniūnijų bibliotekose. Kaimiškų vietovių gyventojai, projekto „Laiškai knygai, rašytojui“ įgyvendinimo
metu, turėjo galimybę paklausyti lietuvių ir pasaulio rašytojų kūrybos ištraukų ir atrinktų laiškų
fragmentų, kuriuos deklamavo ir skaitė profesionali aktorė Virginija Kochanskytė. Aktorė parengė
skirtingas literatūrines kompozicijas, kuriose vyravo romantiškos, ironiškos, šmaikščios, lyriškos,
ilgesingos, svajingos lietuvių ir pasaulio rašytojų kūrybos ištraukos ir vietos kūrėjų - skaitytojų rašyti
tekstai, geriausių laiškų fragmentai.
Įgyvendinant projektą „Gyvenimas kaip graţi kelionė“ atokesnių kaimo filialų bibliotekų
skaitytojai buvo pakviesti į profesionalios aktorės Virginijos
Kochanksytės literatūrinę kompoziciją „Gyvenimas kaip graţi
kelionė“. Programoje pristatyti persipinantys lietuvių ir
pasaulio rašytojų tekstai (M. K. Čiurlionio, G. Markeso laiškų
fragmentai, V. Mačernio, H. Nagio, Č. Milošo, A.
Mickevičiaus ir kt.) autorinės interpretacijos. Renginiai vyko
Daukšaičių, Kalotės, Lapių, Slengių,

Šalpėnų ir Ţadeikių

kaimo filialų bibliotekose, 2009 metų balandţio 23 – 30d. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu.
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Drevernos filialo bibliotekininkė V. Klipštienė įgyvendino projektą „Skrisk, eiliuotas
ţodi“. Paruošta ir išleista Drevernoje gyvenančių ir kuriančių moterų kūrybos rinktinė, kuri buvo
pristatyta skaitytojams.

Tai graţus indėlis į kaimo kultūrinį gyvenimą minint Lietuvos vardo

tūkstantmetį.
Projektas „Paţinimo medis“ - kraštotyrinis,
švietėjiškas, informacinis. Tai puikus Venckų bibliotekininkės
I. Norvilienės įgyvendintas projektas, kurio metu pristatyta
sukaupta

medţiaga

apie

šio

mikrorajono

gyventojus,

gyvenvietes, įstaigas, įvykių istoriją ir t.t. Lankupių bei
Venckų

bendruomenėms.

Smagu,

kad

projekto

baigiamuosiuose renginiuose aktyviai dalyvavo ir šio krašto
šviesuoliai ilgametė kultūros darbuotoja Virgina Asnauskienė, fizikas, mokytojas – ekspertas Adomas
Petras Neimontas, KU Gamtos mokslų fakulteto dėstytoja Marta Karaliūtė, ilgametė Lankupių pradinės
mokyklos mokytoja Liudgarda Ţemgulienė ir kt.
Dovilų filialo bibliotekoje (bibliotekininkė R. Jonauskienė) buvo eksponuojama
tautodailininko Petro Normanto personalinės juvelyrikos ir kalvystės darbų paroda, vyko jos pristatymas
bendruomenei. Parodoje, kuri veikė 2 mėnesius, buvo
eksponuojami 27 dirbiniai, pasiţymintys subtilia, originalia
ir turtinga forma. Parodos pristatyme dalyvavo apie 40
doviliškių, svečiai iš rajono savivaldybės administracijos,
Gargţdų krašto muziejaus, Gargţdų kultūros centro.
Vaikams susidomėjus tautodailininko Petro Normanto
kalvystės darbų paroda, buvo suorganizuotas susitikimas su
darbų

autorium.

Susitikimo

metu

tautodailininkas

supaţindino su vienu seniausiu lietuvių liaudies amatu - kalvyste, turinčiu gilias tradicijas. Dovilų filialo
bibliotekoje taip pat daţnai renkasi klubo „Sidabrinė gija“ narės. Jos yra aktyvios organizuojamų
renginių pagalbininkės.
Kalotės filialo bibliotekininkės A. Pragulbickės
iniciatyva paţymėtas bibliotekos veiklos 50 – metis teminiu
vakaru ,,Kalotės bibliotekai 50 metų“. Vakare dalyvavo čia
dirbusios bibliotekininkės, kolegės iš kitų rajono filialų.
Pasidalyta prisiminimais, išgirsta įvairių istorijų iš bibliotekos
gyvenimo. Vakaras buvo pilnas muzikinių, poetinių intarpų
bei įvairių siurprizų.
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Lapių bibliotekoje (Bibliotekininkė O. Ţitkienė) Nacionalinei bibliotekų savaitei rengta
jau tradicine tapusi akcija „Šeimos diena bibliotekoje“. Skatinti skaitytojai bibliotekoje lankytis
šeimomis.
„Asmens higiena, sveikata“ – teminis vakaras, skirtas bendruomenės nariams, kurį kartu
su Kvietinių kultūros centru organizavo Kvietinių filialo bibliotekininkė D. Bruţienė. Socialinė
darbuotoja kalbėjo apie asmens higieną, sveikatą, jos prieţiūrą. Bibliotekininkė parengė pranešimą,
pristatytos knygos šia tema.
Girininkų filialo bibliotekininkė J. Montrimaitė parengė lėlių teatro spektaklį vaikams
„Raudonkepuraitė“. Spektaklis buvo pristatytas

ne tik Girininkų, bet ir Ţadeikių bei Priekulės

bibliotekų skaitytojams. Taip pat parengta ir šios pasakos interpretacija suaugusiems, kuri buvo parodyta
Girininkų kaimo bendruomenės organizuojamame talentų vakare,
bei Klaipėdos rajono bibliotekininkams.
Dalyvaujant Šiaurės šalių savaitės renginiuose, kuriuos
organizavo Kretingalės filialo bibliotekininkė B. Grybaiskienė,
kretingališkiai skaitė prie ţvakių šviesos, keliautojas ir dailininkas
V. Dilginas pasakojo apie savo apkeliautas šalis rodė iš ten
parsiveţtus suvenyrus. Buvo surengta paroda „Norėčiau aplankyti tą šalį“. Visiems lankytojams grojo
Kretingalės kultūros centro kaimo kapela.

Darbas su vaikais
2009 m. vasario mėnesį po renovacijos svečius ir skaitytojus į iškilmingą atidarymą
pakvietė modernus Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius. Vaikų literatūros
skyriuje sau mėgstamą uţsiėmimą randa ir maţesni, ir vyresnio amţiaus moksleiviai. Tikimąsi, jog
jaukus, spalvingas, jaunatviškas viešosios bibliotekos pastatas, naujos knygos, renginių gausa pritrauks
dar daugiau maţųjų skaitytojų, kuriems siūloma vis daugiau ir įdomesnių uţsėmimų, naujų paslaugų.
Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose skiriamas didelis dėmesys vaikų vartotojų teklimui,
aptarnavimui. Pagrindinės darbo su vaikais kryptys - skaitytojų telkimas, knygos populiarinimas,
skaitymo skatinimas, technologinių procesų paţinimas ir įsisavinimas, aktyvus bendradarbiavimas su
miesto ir rajono švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Vykdoma veikla bibliotekoje,
vaikų uţimtumu kviečiami domėtis vaikų tėveliai, seneliai, kiti artimieji.
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Skaitytojų vaikų sutelkimas, aptarnavimas
2008 metai

SVB vaikų
skyrius
PMF
KFB
RVB

Vaikų
Vaikų
skaičius
vartotojų
(mikrorajone)
2852
1198

Sutelkimo %

42

20574

12104

650
5174
8676

45
43
43

4979
77417
102970

2723
43908
58735

290
2247
3735

Išduotis

Lankytojų
skaičius

2009 m. Klaipėdos rajone gyveno 8676 vaikai iki 15 metų. Iš lentelės galime matyti jog
rajono bibliotekose lankėsi 43 % rajono vaikų – 3735. Jiems per metus išduota 102970 dokumentų, o
apsilankymų skaičius siekia 58735 kartus.
Bibliotekose daugiau skaito mokiniai, kuriems vaikystėje buvo skaitoma, kurių namuose
daugiau knygų, ir kurių tėvai skaito. Vaikai ir jų tėveliai atėję į biblioteką ieško ir renkasi naujas knygas.
Daug skaitytojų perka knygas knygynuose, kaupia savo mėgstamos literatūros bibliotekėlę.
Į Vaikų literatūros skyriaus biblioteką ateina ne tik moksleiviai, bet ir studentai, suaugę
ţmonės. Per 2009 metus bibliotekoje apsilankė:
Pagal dienoraščio registraciją 139 suaugę skaitytojai;
Pagal vieningą registraciją – 32 suaugę skaitytojai.

Vaikų vartotojų skaičius per 2009 m. padidėjo 188. Tai lėmė baigtas remontas Vaikų
literatūros skyriuje. Iš grafiko matome, jog neţymiai tačiau nuolat didėja vaikų vartotojų skaičius
Priekulės miesto filiale, 2009 m. sutelkta 290 vaikų (2008 m. 256). Vaikų vartotojų skaičius maţėja
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kaimo filialuose. Tam įtakos turi maţėjantis vaikų skaičius rajone, naujos patrauklios literatūros stygius,
didelis mokinių pamokų krūvis, maţėja vaikų, kurie naudojasi informaciniais leidiniais, nes daţniausiai
reikiamą informaciją vaikai randa internete.
Vaikų literatūros skyriuje ir rajono bibliotekose lietuvių autorių skaitomiausios šios
knygos: V. Ţilinskaitės „Kintas“, V. V. Landsbergio „Obuolių pasakos“, „Arklio Dominyko meilė“,
„Tinginių pasakos“, K. Kasparavičiaus „Dingęs paveikslas“ ir eilė kitų knygų, D. Vaitkevičiūtės „Trise
prieš mafiją“, B. Bušmos „Būk geras, Jackau, nemirk“, R. Černiausko „Slieko pasaka“, N. Kepenienės
„Po riestainio saule“, „Dţiovintas debesėlis“, V. Račicko „Nipė nori namo“, „Zuika padūkėlis“, S.
Černiauskaitės „Benedikto slenksčiai“, Simon „Blogiukas Henris“, Meadows „Papartėja“.
Iš uţsienio šalių rašytojų skaitomiausios šių rašytojų knygos ir knygų serijos: Knister
„Ragana Lilė“, A. Vestly „Mortenas, senelė ir viesulas“, A. Kimpton „Princesė skuba į pagalbą“, M.
Burgess „Mėjos angelas“, Schroder „Mėtinės padūkėlės ir meilės burtai“, A. Sommer – Bodenburg
„Maţasis vampyras“, I. Korschunov „Nauji vavušelių nuotykai“, berniukų labiausiai mėgstama serija
„Iliustruota didţioji klasika“, įvairios pasakos.
Vaikų skaitomiausi ţurnalai: „Barbie“, „Donaldas ir kiti“, „Luka“, „Justė“, „Mergaitė“,
„Naminukas“, „Panelė“ ir kompiuterinių ţaidimų ţurnalas „PC gamer“.
Jaučiamas ypatingas jaunųjų skaitytojų pomėgis fantastinei, siaubo literatūrai, tai knygos iš
serijų „Krrraupioji istorija“, „Kraupusis mokslas“. Mėgiamiausi knygų autoriai – J. K. Rowling, K
Meyer, P. Freund. Ankstesniais metais fantastine literatūra domėjosi vyresnio amţiaus skaitytojai,
paskutiniu metu jos vis labiau pageidauja ir maţieji skaitytojai (3,4 klasių moksleiviai). 2009 m. maţieji
skaitytojai skaitė vis daugiau fantastinės literatūros, tai J. K. Rowling „Haris Poteris“, L. Kaaberbol
„Ugnies galia“, C. Cowell „Kaip kalbėtis su slibinais“, A. Meyer „Pilnatis“, „Jaunatis“.
 Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko 62 renginiai:
o

21 ţodinis renginys;

o 41 vaizdinis renginys;
o Renginiuose dalyvavo 1548 lankytojai.
 Priekulės miesto filiale vyko 8 renginių vaikams:
o 6 ţodiniai renginiai
o 2 vaizdiniai renginiai;
o Renginiuose dalyvavo 215 lankytojai.
 Kaimo filialuose suorganizuoti 190 renginiai vaikams:
o 118 ţodinių renginių;
o 72 vaizdiniai renginiai;
o Renginiuose dalyvavo 4428 lankytojai.
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2009 metų pradţioje po renovacijos jaukus, spalvingas, šviesus Jono Lankučio viešosios
bibliotekos Vaikų literatūros skyrius atvėrė duris savo skaitytojams.
Maţuosius skaitytojus, jų tėvelius, mokytojus
pradţiugino iškilmingas teatralizuotas Vaikų Literatūros
skyriaus bibliotekos atidarymas. Įvairiaspalviais balionais
papuoštoje scenoje iškilo knygų pilis, o jos duris auksiniu
rakteliu atrakino vaikų mėgstamas personaţas Buratinas.
Pasidţiaugęs gausiu svečių būriu J. Lankučio viešosios
bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas pasakojo apie Vaikų
literatūros skyrių ir jo renovaciją. Direktorius J. Gutauskas
pasidţiaugė, kad biblioteka turi būrį savanorių, kurie padėjo sunešti knygas ir jas sutvarkyti po pastato
remonto. Įteiktos „Bibliotekos bičiulio“ nominacijos, uţ dalyvavimą akcijoje „Būk savanoriu“.
Nominacija atiteko aktyviausiam skaitytojui Eideniui Kasperavičiui, Dovilų pagrindinės mokyklos
mokytojai Rasai Galdikienei ir jos auklėtiniams, „Kranto“ vidurinės mokyklos lietuvių ir literatūros
mokytojai – ekspertei Aldonai Datkūnienei, vaikų lopšelio – darţelio „Ąţuoliukas“ administracijai ir
jos auklėtiniams. Uţ nuoširdų darbą renovuojant biblioteką nominuotas AB „Sidona“ inţinierius
Antanas Leliūga.
Atnaujinta biblioteka pasitiko skaitytojus didele renginių gausa.
Klaipėdos „Vytauto“ gimnazijos mokytoja Teklė
Lapinskienė pristatė vaikams savo pirmą knygutę vaikams
„Miško pasaka“. Knygutės autorė ne tik parašė knygą, bet ir
vaizdţiai ją pristatė maţiesiems skaitytojams. Vaikai jau buvo
susipaţinę su knygelės turiniu, tad jiems buvo drąsu ir smagu
kartu su autore skaityti, vaidinti, minti

mįsles, klausinėti

autorės apie kūrybą.
Per Nacionalinę bibliotekų savaitę pavadinimu „Klausk bibliotekininko“ Vaikų literatūros
skyriuje lankėsi „Minijos“ pagrindinės mokyklos 2D klasės mokiniai ir mokytoja Rasa Marcinkevičienė.
Vaikai buvo apkviesti išbandyti savo jėgas literatūrinėje
viktorinoje “Kas įmins knygos mįsles?“ Lenktyniaudami
maţieji skaitytojai vardijo knygutes, spėliojo pasakas, minė
mįsles, dėliojo patarles. Vaikai kūrė didţiules iliustracijas
eiliuotoms

pasakoms:

„Grybų

karas“

ir

„Meškiukas

Rudnosiukas“. Vaikai suţinojo, kad bibliotekoje galima rasti
ne tik mėgstamų knygučių, bet ir lankytis ţaidimų kambaryje,
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naudotis kompiuteriais, nemokamu internetu.
Siekdami vis plačiau populiarinti bibliotekos
vaidmenį, bibliotekoje rengti ir įgyvendinti projektai.
Balandţio mėnesį vykdytas Jono Lankučio viešosios
bibliotekos informacinio gyventojų skatinimo projektas
„Gamtos ir knygos prieglobstyje“. Gavus projekto
finansavimą

suorganizuotas

kūrybinis

–

paţintinis

uţsiėmimas, kurio metu Vaikų literatūros skyriuje
svečiavosi ţymus, visuomenės mėgstamas Lietuvos gamtininkas, gamtos vertybių puoselėtojas ir
propaguotojas, daugelio populiarių knygų apie gamtą autorius, fotografas Selemonas Paltanavičius.
Drauge su mokytojomis V. Darguţiene, R. Jeriomenkiene, L. Petrošiene vaikams bibliotekininkės ruošė
uţduotis, kūrė dekoracijas, patys vaikai rašytojui paruošė menišką atminimo dovaną – piešinių albumą.
Gargţdų „Minijos“ pagrindinės mokyklos 1c klasės mokiniai su mokytoja Viktorija Darguţiene
pasveikino rašytoją ir visus susirinkusius dainelėmis, suvaidino keletą

spektakliukų. Gamtininkas

Selemonas Paltanavičius ragino vaikus labiau mylėti gamtą, stebėti ją, įsiklausyti į jos paslaptis ir
paprasčiausiai tapti gerais gamtos bičiuliais, o gal net rašytojais ar fotografais.
Projektą vainikavo vaikų paruošta piešinių parodėlė „Geri darbai gamtai“. Sumaniausi,
kūrybiškiausi projekto dalyviai apdovanoti kukliomis atminimo dovanėlėmis (rašytojo Selemono
Paltanavičiaus knygutėmis su autoriaus autografais, rašikliais, piešimo priemonėmis).
„Dovana bibliotekai – mano svajonių skirtukas“ – Jono Lankučio viešosios bibliotekos
projektas, kurį rėmė UAB „PRINT – IT“, rajoninis laikraštis „Banga“, UAB „ Media – incognito“.
Projekto tikslas – skatinti

vaikų meninę raišką, populiarinti biblioteką rengiant reprezentacines

priemones, šiuo atveju knygų skirtukus. Miesto ir rajono jauniausi skaitytojai buvo kviečiami
(ikimokyklinio amţiaus bei I – V klasių moksleivius) piešti ir aktyviai dalyvauti konkurse „Skirtukas –
knygos palydovas“. Vaikai labai aktyviai ir noriai įsijungė į konkursą, o ypatingai meniškų knygos
skirtukų sulaukėme iš rajono bibliotekų filialų jaunųjų skaitytojų. Atrinkti darbai nusiųsti į spaustuvę
„PRINT – IT“, kur bus gaminami skirtukai. Geriausi, kūrybiškiausi, spalvingiausi knygų skirtukai bus
eksponuojami parodoje, o jų autoriai bus nominuojami Jono
Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje
2010 metais, Tarptautinės Vaikų knygos dienos renginio
metu.
Tarptautinei Vaikų knygos dienai paminėti
Vaikų literatūros skyriuje vyko teatralizuotas geriausios metų
knygos

„Sodininkas

Florencijos“

pristatymas.

Šventė
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organizuota drauge su Klaipėdos Universiteto socialinių mokslų fakulteto trečio kurso studentėmis.
Renginio metu knyga tiesiog „atgijo“, skaitykla tapo „ţydinčiu roţynu“. Renginio organizatorės –
knygutės personaţai visus renginio dalyvius įtraukė kartu skaityti pasaką. Vaikai atsakinėjo į klausimus,
vaišinosi limonadu ir saldainiais su meškutės atvaizdu. Į renginį buvo pakviesti patys geriausi,
aktyviausi bibliotekos skaitytojai, ir uţ aktyvų dalyvavimą šventėje „meškutis“ jiems buvo paruošęs
malonių staigmenų.
Didelį įspūdį paliko keliaujanti vaikiškų knygų
mugė, kurią organizavo UAB „Mūsų knyga“. Mugėje buvo
galima ne tik pasidţiaugti naujomis knygutėmis, bet ir jas
įsigyti.

Renginio metu vaikai susipaţino su naujausiomis

vaikiškomis knygutėmis, garbingomis viešniomis. Lietuvos
rašytojų sąjungos nare, vaikų rašytoja, ţurnaliste Ona Jautake
ir aktore Aiste Lasyte. Rašytoja buvo maloniai nustebinta,
kad jos knygutės mėgstamos ir skaitomos, retai uţsibūna
knygų lentynose. Rašytoja mėgsta bendrauti su vaikais, jiems buvo parengusi įdomių uţduočių, įvairių
klausimų, o aktorė vaikams padovanojo graţų dainuojamos poezijos akimirkų koncertą. Uţ sumanumą,
drąsą ir ţinias keletą maţųjų skaitytojų rašytoja apdovanojo atminimo dovanomis: maišeliais,
knygutėmis.
Balandţio mėnesį drauge su lopšelio – darţelio administracija bibliotekininkės rengė
konferenciją „Parskridai pragydai“. Darţelio auklėtojos pristatė surinktą medţiagą, papasakojo apie
metodus, dirbant su ikimokyklinio amţiaus vaikais. Renginį

papuošė lopšelio – darţelio vaikų ir jų

auklėtojų darbų paroda.
Maţieji skaitytojai galėjo dalyvauti pasakų valandėlėse „Svečiuose pas Batuotą katiną“,
kurių metu vaikai supaţindinti su jiems dar negirdėtomis pasakomis. Maţieji skaitytojai patys
pasirinkdavo pasakų ištraukas. Vaikai, skaitantys naują pasaką, gaudavo malonių siurprizų – dėliones –
pasakas.
Kiekvienas metais tradiciškai rengiama Kalėdinė
popietė. Šiemet šventę padėjo parengti vaikų socialinių
paslaugų centro „Pastogė“ auklėtiniai ir jų vadovė Liucija
Širvinskienė. Susirinkusieji jautė tikrą Kalėdinę nuotaiką.
Programėlė buvo šventiška, nuotaikinga. Vaikai dainavo,
vaidino, dalyvavo įvairiose rungtyse, atsakinėjo į paruoštus
klausimus. Šventės pabaigoje vaikai vaišinosi saldumynais,
gaiviaisiais gėrimais, o aktyviausi – apdovanoti dovanėlėmis.
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Biblioteka turi dėkingas sąlygas įvairioms parodoms eksponuoti. Per metus buvo surengtos
9 meno darbų parodos. Lietuvos rašytojų retro nuotraukų paroda viliojo ir seną ir jauną, balandţio
mėnesį lopšelis – darţelis „Ąţuoliukas“ paruošė parodą gamtos tematika „Parskridai – pragydai“,
maţuosius skaitytojus ir jų tėvelius sudomino mokyklos darţelio „Saulutė“ teatro lėlių paroda „Stovi
pasakų namelis“, o berniukų dėmesį

patraukė Gargţdų Laisvalaikio centro paroda „Popieriaus

stebuklai“.
Norisi pasidţiaugti mokyklų bibliotekininkių, mokytojų noru bendradarbiauti su Vaikų
literatūros skyriumi. Dauguma mokytojų stengiasi, kad mokiniai skaitytų, domėtųsi, pamiltų knygą.
Mokytoja Laima Gruzdienė („Vaivorykštės“ gimnazija), mokytoja Viktorija Darguţienė (darţelis
„Gintarėlis“), mokytoja Birutė Pipirienė („Minijos“ vidurinė mokykla), Rasa Galdikienė (Dovilų pradinė
mokykla), Ilona Stonienė (darţelis „Saulutė“), mokytoja Birutė Šutininė („Vaivorykštės“ gimnazija)
kasmet apsilanko bibliotekoje, padeda rengiant popietes.
Ataskaitiniais metais didelę įtaką vaikų telkimui turėjo Vaikų literatūros skyriuje veikianti
ţaisloteka. Vaikai ţaislotekoje ne tik ţaidė, jie susipaţino su jiems skirta naujausia informacine
literatūra, skaitė naujausius periodinius leidinius. Sulaukta net ir skaitytojų – geradarių, kurie bibliotekai
padovanojo ţaislų, popieriaus, piešimo reikmenų.
Daug dėmesio ir renginių sulaukė ir kaimo filialų vaikai, renginių tikslas - ugdyti ir
stiprinti skaitymo įgūdţius vaikams ir jaunimui, skatinti jų vaizduotę ir kūrybingumą, padėti tobulinti
informacijos paieškos ir kompiuterinių technologijų naudojimo įgūdţius.
Priekulės

miesto

filialo

bibliotekininkė

D.

Karalienė paruošė jungtinį projektą Priekulės, Agluonėnų,
Drevernos, Ţadeikių bei Endriejavo bibliotekoms „Rinkimės į
kūrybinę kelionę“, kurio tikslas skatinti moksleivių kūrybiškumą,
bendradarbiavimą, skaitymo kultūrą, taip pat suteikti galimybę
paţinti Klaipėdos krašto vaikų rašytoją Rimantą Černiauską, jo
kūrybą. Jis vaikams išsamiai papasakojo apie knygos „Slieko
pasaka“ personaţus, idėją kurti šią knygą. Prisipaţino, kad rašo ne tik vaikams, bet ir suaugusiems.
Vaikai klausinėjo rašytoją įvairiausių dalykų, skaitė savo kūrybos pasakėles.
Lapių filialo bibliotekoje balandţio mėnesį vyksta šventė „Knyga – bičiulė mano“, skirta
tarptautinei vaikiškos knygos dienai. Šventė vyko netradiciškai – maţieji skaitytojai su bibliotekininkė
O. Ţitkiene vyko į J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių. Vaikus svetingai priėmė
vedėja D. Ringienė, pristatyta naujai suremontuota biblioteka. Vaikai ţaidė įvairių ţaidimų, kalbėjosi
apie skaitymo naudą. Diplomais ir dovanėlėmis apdovanoti geriausi bibliotekos skaitytojai.
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Dauparų bibliotekos prioritetas – darbas su vaikais, todėl dauguma vaizdinių renginių
buvo skirta vaikams. Tradiciškai kasmet paţymima vaikų knygos diena. Jai paţymėti vyko literatūrinis
rytmetis „Atversk knygelės lapus – raidelės pabus“. Renginyje dalyvavo
Minijos

vidurinės

mokyklos

Gobergiškės

skyriaus

mokiniai

ir

mokytojos. Kiekviena klasė buvo paruošusi prisistatymą, po to ieškojo
paslėptų uţduočių. Tik atsakę į klausimą, galėjo ieškoti kitos uţduoties –
reikėjo atspėti mįsles, ţinoti knygų pavadinimus, autorius ,knygų
išdėstymą fonde, periodinius leidinius. Tai buvo ne tik smagus
pasibuvimas bibliotekoje, bet ir netradicinis būdas, kaip ugdyti vaiko
norą skaityti knygas, interpretuoti, kaupti literatūrinę patirtį.
Dauparų bibliotekoje vyko daupariškės rašytojos Teklės
Lapinskienės pirmosios knygelės vaikams „Miško pasaka“ pristatymas, skirtas Nacionalinei bibliotekų
savaitei.

Poetė papasakojo vaikams, kaip atsirado ši knygelė, deklamavo ištraukas. Gobergiškės

skyriaus vaikai inscenizavo pasakos ištrauką. Lietuvos tūkstantmečiui paminėti vyko viktorina vaikams
„Paţink Lietuvą“. Vaikai atsakinėjo į klausimus apie Lietuvą, gilino savo istorines, geografines ţinias.
Dovilų filiale organizuotos paruošiamosios grupės vaikų ekskursijos į biblioteką „Mano
pirmosios knygutės“. Ekskursiją vedė bibliotekininkė R.
Jonauskienė.

Vaikams

pristatytos

bibliotekos

patalpos,

pasakota apie knygų išdėstymą, teikiamas paslaugas. Maţieji
skaitytojai susipaţino su kompiuteriu, paaiškintos interneto
teikiamos galimybės.
Šalpėnų filialo bibliotekininkė R. Šlyţiuvienė
vaikams organizavo popietę – „Lietuva mes tavo vaikai“, skirtą
Lietuvos 1000- mečiui ir Vaikų gynimo dienai. Vaikai skaitė eiles apie Lietuvą, piešė piešinius ,,Lietuva
mūsų vizijoje„„, kalbėta apie Lietuvos istoriją, ateities perspektyvas.
Vienas įdomesnių renginių vykusių Vėţaičių filialo bibliotekoje (bibliotekininkė R.
Ţilienė) skirtų vaikams tai valandėlė „Tūkstantis klausimų ir atsakymų apie Lietuvą“. Pasitelkiant į
pagalbą enciklopedijas, ţinynus ir kitus informacinius leidinius, internetą vaikai galvojo klausimus ir
ieškojo atsakymų apie Lietuvos geografiją, istoriją, kultūrą ir kitus įdomius faktus. Šios valandėlės metu
vaikai susipaţino su bibliografiniais – informaciniais leidiniais, išmoko jais naudotis. Valandėlė buvo
skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Joje dalyvavo 4 – 6 klasių moksleiviai.
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Valandėlėje „Ţaisdami mokomės“ Ţadeikių filialo
bibliotekos (bibliotekininkė V. Padleckienė) skaitytojai buvo
kviečiami semtis ţinių, mokytis, bendrauti, visiems kartu
vienytis ir jungtis, atveriant langą kelionei į neaprėpiamą
informacinių technologijų pasaulį ir pagrindinį tikslą – ieškoti ir
atrasti tai, kas dar nauja ir nepaţinta, bet nepaprastai įdomu ir
naudinga.
Priekulės miesto filialo bibliotekoje didelio susidomėjimo sulaukė popietė vaikams
„Nepraeikite pro šalį – šen į pasakų namelį“. Ši popietė buvo skirta Tarptautinei Vaikų knygos dienai,
dalyvavo Priekulės darţelio ugdytiniai, maţieji bibliotekos skaitytojai.
Agluonėnų
Ramanauskienė

filialo

pasitelkdama

bibliotekininkė

netradicines

darbo

E.
formas

maţiesiems skaitytojams organizavo garsines valandėles.
Garsinį skaitymą ,,Tavo meilės niekas neatstos“,
Mamos dienai, organizavo Judrėnų filialo bibliotekininkė J.
Jokšienė. Popietės metu vaikai skaitė posmus apie mamą, kūrė
mamoms atvirukus, padarytais savo darbeliais vaikai sveikino
savo mamytes. Maţiesiems skaitytojams surengtas piešinių konkursas „Velykų stebuklas“.
Venckų bibliotekoje vyko valandėlė „Aš biblioteka“. Bibliotekininkė I. Norvilienė
supaţindino vaikus su biblioteka, naujomis knygomis, ţurnalais. Vaikai spalvino, skaitė ištraukas iš
knygelių. Kovo mėn. vyko popietė „Nuo maţumės su knygele“, skirta tarptautinei vaikiškos knygos
dienai. Savo atsiminimais dalijosi aktyvi bibliotekos skaitytoja D. Krauleidienė.

Mokamos paslaugos
Skaitytojo bilieto ir jo dublikato išdavimas;
Dokumentų kopijavimas;
Dokumentų spausdinimas;
Dokumentų nuskaitymas;
Dokumentų įrišimas spiraliniu būdu;
Informacijos įrašymas į elektronines laikmenas;
Dokumentų laminavimas;
Dokumentų išsiuntimas ir priėmimas faksu;
Leidybinės produkcijos maketavimas;
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Bibliotekos patalpų nuoma;
Prieiga prie duomenų bazių.
Per metus rajono bibliotekų vartotojams padaryta 104692 leidinių fragmentų kopijos:
viešojoje bibliotekoje padarytos 101058 fragmentų kopijos, Priekulės miesto filiale – 1450, kaimo
filialuose – 2184. 2009 m. viešosiose bibliotekose padaugėjus kopijavimo aparatų, padidėjo kopijų
skaičius vartotojams. 2009 m. gauta 11 daugiafunkcinių renginių. Uţ mokamas paslaugas rajono
bibliotekose per 2009 m. surinkta 15,4 tūkst. Lt. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje surinkta 10,7 tūkst.
Lt., Priekulės miesto filiale surinkta 0,3 tūkst. Lt. Kaimo filialuose surinkta 4,4 tūkst. Lt. , Nuo 2008 m.
sausio 1d. įsigaliojo naujos bibliotekos teikiamų paslaugų kainos.
Teikiamų paslaugų įkainiai
Paslauga
1. Vartotojo paţymėjimas

2. Dokumentų kopijavimas,
nuskaitymas ir spausdinimas

Mato vnt.
Neribotas
laikotarpis

Paslaugos kaina
Elektroninis vartotojo paţymėjimas:
7,00 Lt – suaugusiems
5,00 Lt – neįgaliems, pensininkams bei
moksleiviams nuo 9 kl.
Pakeitimas pametus ar sugadinus
14,00 Lt – suaugusiems
10,00 Lt – neįgaliems, pensininkams bei
moksleiviams nuo 9 kl.

1 metai

Lokalus vartotojo paţymėjimas:
3,00 Lt – suaugusiems
2,00 Lt - neįgaliems, pensininkams bei
moksleiviams nuo 9 kl.
Nemokamas –ikimokyklinių, pradinių klasių bei
neįgaliems vaikams
2,00 Lt – 5-8 kl. moksleiviams
1,00 Lt – vienkartinis leidimas pasinaudoti
bibliotekos skaityklos paslaugomis.
Dokumentų kopijavimas, spausdinimas:
0,30 Lt nespalvotas
0,50 Lt nespalvotas
2.00 Lt spalvotas
1,00 Lt spalvotas (nevisiškai uţpildytas lapas)
3,00 Lt spalvotas

A4
1 psl.
abi pusės
1 psl.
abi pusės
A3
1 psl.
abi pusės
1 psl.
abi pusės

0,60 Lt nespalvotas
0,70 Lt nespalvotas
3,50 Lt spalvotas
3,00 Lt spalvotas (nevisiškai uţpildytas lapas)
4,00 Lt spalvotas
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A4
1 psl.
abi pusės
1 psl.
abi pusės
A3
1 psl.
abi pusės
1 psl.
abi pusės
1 psl.
3. Dokumentų įrišimas spiraliniu
būdu (su plast. viršeliais)

4. Informacijos įrašymas į
elektronines laikmenas
5. Dokumentų laminavimas
6. Bibliotekos patalpų nuoma

7. Leidybinės ar suvenyrinės
produkcijos , susijusios su
bibliotekų veikla platinimas
8. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto
nuoma (automobilis, priekaba,
video ir vaizdo grotuvai,
projektorius, atributika renginių
apipavidalinimui ir kt.)
9. Fizinių ir juridinių asmenų
komercinės veiklos reklama
bibliotekos patalpose
10. Leidybinės produkcijos
maketavimas
11. Dokumentų persiuntimas iš kitų
bibliotekų per tarpbibliotekinį ir

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

]

* moksleiviams ir studentams
0,20 Lt nespalvotas
0,30 Lt nespalvotas
1,00 Lt spalvotas
0,50 Lt spalvotas (nevisiškai uţpildytas lapas)
2,00 Lt spalvotas

0,50 Lt nespalvotas
0,60 Lt nespalvotas
2,50 Lt spalvotas
1,50 Lt spalvotas (nevisiškai uţpildytas lapas)
5,00 Lt spalvotas
Dokumentų nuskaitymas:
1,00 Lt
2,50 Lt
3,50 Lt
4,50 Lt
5,50 Lt
7,00 Lt

1 vnt.

2,00 Lt ( + CD kaina)
4,00 Lt ( + DVD kaina)
3,50 Lt.
2,70 Lt
1,60 Lt
20 Lt – nekomerciniams renginiams
40 Lt – nekomerciniams renginiams su
demonstracine įranga
40 Lt – komerciniams renginiams
60 Lt – nuoma su demonstracine įranga
Savikaina

1 val.

Nuo 1,00 Lt (pagal susitarimą)

500 Lt

1 vnt.

1 siunta

5,00 Lt – skelbimas
10,00 Lt – lankstinukas
3,00 Lt – kvietimas
5,00 Lt – vizitinė kortelė
0,50 Lt + pašto išlaidos
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tarptautinį tarpbibliotekinį
abonementą
12. Personalinių bibliografijų
sudarymas bei redagavimas pagal
uţsakymą
13. Dokumentų išsiuntimas ir
priėmimas faksu A4 forma
14. Bibliotekos lėlių teatro
spektaklis
15. Naudojimasis specializuotomis
kompiuterinėmis programomis
16. Prieigos prie bibliotekoje
prenumeruojamų duomenų bazių
nutolusiems vartotojams suteikimas
17. Dokumentų nuoma
elektroninėje laikmenoje
18. Vartotojų mokymas dirbti
kompiuteriu, naudotis internetu bei
konsultacijos

1 val.

3,00 Lt

1 psl.

1,00 Lt – Lietuvoje
3,00 Lt – tarptautiniu ryšiu
0,50 – 1,00 Lt

1 bilietas
1 val.

2,00 Lt - suaugusiems
1,00 Lt - moksleiviams
Pagal LNB pateiktas prenumeratos kainas

1 savaitei

3,00 Lt

1 val.

10,00 Lt

]

Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
Bibliotekų veikloje buvo siekiama viešumo. 2009 metais vietinėje ir respublikinėje
spaudoje apie biblioteką, jos veiklą, darbuotojus buvo publikuoti 58 straipsniai. Iš jų 9 straipsniai
publikuoti respublikinėje spaudoje, savaitraštyje „Klaipėdos rajono savaitė“ 11 straipsnių ir rajoniniame
laikraštyje „Banga“ – 38 straipsniai. Spauda informavo apie bibliotekose vykstančius renginius,
projektus, naujas paslaugas, bibliotekų modernizavimą. Viešosios bibliotekos interneto svetainė
www.gargzdaivb.lt buvo aktyvi informacijos skleidėja.
Siekiant palaikyti palankų bibliotekos įvaizdį naudojamos reprezentacinės priemonės,
organizuojamos ekskursijos po biblioteką, atvirų durų dienos, gausybė renginių.
2009 metais bibliotekos įvaizdţio formavimui įtakos turėjo:
bendradarbiavimas ir bendradarbiavimo sutarčių sudarymas su kitomis įstaigomis;
organizuojami įvairūs renginiai;
įgyvendinami projektai;
jaukios ir graţios aplinkos bibliotekose kūrimas;
dalyvavimas bendruomenės renginiuose bei bendruomenės projektų rašymo bei įgyvendinimo
procesuose.
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INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA
LIBIS PĮ diegimas, katalogų ir kartotekų sistema
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje

LIBIS įdiegta 2003 metais birţelio 1d.

Elektroniniame kataloge atsispindi naujai gauti visos sistemos bibliotekų spaudiniai (nuo 2003 m. II
pusmečio), suvesti (rekataloguoti) viešosios bibliotekos skaityklos, muziejaus, abonemento bei Vaikų
literatūros skyriaus spaudiniai. 2009 m. pabaigoje elektroniniame kataloge iš viso buvo 85671 įrašas, o
per metus parengti 10007 įrašai. Nacionalinei bibliografijos duomenų bazei rengiami bibliografiniai
įrašai iš rajoninio laikraščio „Banga“. 2009 m. pabaigoje analizinių įrašų elektroniniame kataloge buvo
4313. 2006 metų pabaigoje viešojoje bibliotekoje įdiegta skaitytojų aptarnavimo posistemė (SAP), kuri
turėjo pradėti funkcionuoti, bet kadangi bibliotekoje vyko remonto darbai, ji pradėta naudoti 2008
metais.
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje yra centrinis abėcėlinis katalogas, atspindintis
viešosios bibliotekos ir jos filialų fondus. Viešojoje bibliotekoje sisteminio katalogo nuo 2009 m.
nuspręsta atsisakyti, kadangi visi įrašai registruojami bibliotekos elektroniniame kataloge. Kaimo filialų
bibliotekose yra abėcėliniai katalogai, Priekulės miesto filiale yra abėcėlinis ir sisteminis katalogas.
2009 metais J. Lankučio viešosios bibliotekos skyriams ir filialams Fondų komplektavimo ir tvarkymo
skyrius bibliotekiškai apipavidalino 6650 kataloginių kortelių.
Informacinis fondas, bibliografinis, informacinis vartotojų aptarnavimas
Aktuali problema – dokumentų fondo atnaujinimas. Dėl maţo dokumentų gavimo
informacinis dokumentų fondas neatsinaujina. 2009 m. informacinį dokumentų fondą sudarė 10053
spaudiniai, iš jų viešojoje bibliotekoje – 2813, Priekulės miesto filiale – 1154, kaimų filialų bibliotekose
– 6086, vidutiniškai 1 kaimo filialo informacinių dokumentų fondą sudaro 250 dokumentų.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos informacinis fondas
formuojamas pagal finansines galimybes. 2009 metais gautas 531 informacinis dokumentas. Jono
Lankučio viešoji biblioteka gavo 179 informacinius leidinius, Priekulės miesto filialas 35 dokumentus,
kaimo filialų bibliotekos 317 dokumentų, t.y. vidutiniškai 13 dokumentų vienai bibliotekai. Publikuotų
dokumentų stoką kompensuoja informacija virtualioje erdvėje.
Technologijų galimybės tobulina paslaugų ir uţklausų kokybę, todėl maţėjo vartotojų
teikiamų uţklausų. Per 2009 m. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje atsakyta į 1052 uţklausas. Tai 147
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uţklausomis maţiau, negu praeitais metais. Daugiausiai uţklausų pateikė studentai – 849. Gauta
daugiausiai teminių uţklausų – 918.
Viešosios bibliotekos ir kaimo filialų informacinių leidinių fonduose kaupiama universali
ir įvairių mokslo sričių literatūra: enciklopedijos, specialūs ţinynai, ţodynai, oficialieji dokumentai,
teisės aktai ir kt. Nors fondai yra nuolat pildomi naujais informaciniais leidiniais, tačiau jų nepakanka.
Jaučiamas didėjantis gyventojų poreikis informaciniams leidiniams. Lėšų stygius neleidţia sukurti
tinkamos informacinės bazės, kuri uţtikrintų informacinių poreikių veiklą. Informacinės literatūros ypač
trūksta kaimo filialuose Siekdami patenkinti rajono skaitytojų poreikius informacijos ieškoma
elektroniniuose ištekliuose. Kaimo filialų bibliotekose iš viso gautos 3342 uţklausos, Priekulės miesto
filiale atsakyta – 158.
Bibliotekos teikia ir elektronines paslaugas. Tai spaudinių paieška elektroniniame
bibliotekos kataloge, prieiga prie interneto, duomenų bazių.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos bendruomenė 4 kartus informuota apie naujai gautus
leidinius bibliotekoje. Paruoštas ir išplatintas sukakčių ir jubiliejinių datų kalendorius 2010 metams.
Skaitykloje vartotojams suteiktos 53 konsultacijos. Jie buvo mokomi kaip atlikti informacijos paiešką.
Vartotojai turėjo nemokamą prieigą prie elektroninės teisinės duomenų bazės LITLEX. Per metus
informacinėje skaitykloje parengta 12 spaudinių parodų.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu bibliotekoje vyko atvirų durų dienos, akcijos
skolininkams, naujiems vartotojams. Balandţio 28 d. suorganizuotas seminaras „Graţus bendravimas ir
bendradarbiavimas“ viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojams, rajonų mokyklų bibliotekininkams.
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos ir katedros dėstytojas Kęstutis
Dragunevičius kalbėjo apie bendravimą su vartotojais. Aktorė Virginija Kochanskytė atliko literatūrinę
kompoziciją „Gyvenimas kaip graţi kelionė“.
Rajono bibliotekų informacinės paslaugos buvo reklamuojamos ir moksleivių ekskursijų į
bibliotekas metu. 2009 metais labai pasiteisino kaimo filialų darbuotojų organizuotos ekskursijos savo
skaitytojams į J. Lankučio viešąją biblioteką, Vaikų literatūros skyrių.
Kraštotyros veikla

Kraštotyros dokumentų kaupimas ir sklaida yra pagrindinė Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešosios bibliotekos kraštotyros darbo veiklos krypčių. Bėgant metams vis svarbiau yra
išsaugoti etninės kultūros vertybes, istorinę atmintį. Visą išsaugotą kultūrinį paveldą būtina palikti
ateinančioms kartoms.
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Viešojoje bibliotekoje kaip ir ankstesniais metais buvo komplektuojamos kraštiečių,
vietinių poetų, rašytojų knygos, knygos su autografais, viskas, kas susiję su rajonu, įţymiomis rajono
vietomis. Buvo kaupiami smulkieji spaudiniai (lankstinukai, bukletai), reprodukuoti dokumentai
(kopijos, fotografijos).
Bibliotekoje kraštotyros fondas 2009 m. pasipildė 30 egz. Dabar kraštotyros fondą sudaro
virš 400 egz. knygų ir kitų dokumentų. Sukaupta medţiagos apie Gargţdus, Klaipėdos rajoną, istoriją,
įţymius kraštiečius, jų darbus.
2009 metais kraštotyros fondą praturtino šie vertingi leidiniai: „Tradicinė ţemaičių
skulptūra“, „Maţosios Lietuvos tradicinė kaimo architektūra“. Lietuvos vardo tūkstantmečio proga
išleista knygų apie Klaipėdos rajoną ir Gargţdus: „Gargţdų istorija LDK laikotarpiu“, „Veivirţėnų
istorija“, „Tremtis ir rezistencija Klaipėdos rajone“, „Klaipėdos rajono piliakalniai“.
Bibliotekos iniciatyva, minint Lietuvos vardo tūkstantmetį, savivaldybei skyrus lėšų,
išleista rajono kūrėjų knyga „Iš minčių ir akimirkų“, kuri netradiciškai buvo pristatyta Gargţdų miesto
gimtadienio metu rugpjūčio mėnesį. Kaip ir ankstesniais metais rajono literatai ir pavieniai išleidţia savo
kūrybą. Poetės D. Jučienės knyga „Vakaro meditacijos“ buvo pristatyta viešojoje bibliotekoje. Gargţdų
miesto Gėlių gatvė surengė savo gatvės šventę, vaizdo įrašą su šventės akimirkomis padovanojo
bibliotekos kraštotyros fondui.
Praėjusiais metais viešoji biblioteka ir filialai buvo parašę nemaţai projektų ir gavę iš
savivaldybės finansavimą, parengė nemaţai renginių kraštotyros tema. 2009 m. filialų darbuotojos be
kraštotyros darbų rengė ir kraštotyros pobūdţio renginius, parodas, susitikimus su kraštiečiais.
„Mes – tūkstantmečio istorijoje“ tai Kretingalės seniūnijos bibliotekų (Girkaliai, Plikiai,
Kalotė, Kretingalė) kraštotyrinio pobūdţio projektas, kurio metu parašytos, tinkamai apipavidalintos ir
įrištos šių miestelių istorijos, įrengti kraštotyros kampeliai bibliotekose. 2009m. įgyvendintas projektas
buvo skirtas Kretingalės seniūnijos miestelių istorijos išsaugojimui ir tęstinumui. Projekto metu
parašytos miestelių istorijos, tinkamai apipavidalintos ir įrištos. Bibliotekoje šia kraštotyros medţiaga
gali naudotis visi bendruomenės nariai. Projekto tikslas ir uţdaviniai buvo surinkti išsamią informaciją
apie miestelių praeitį, vietos istoriją, materialinę kultūrą, paveldą, mūsų protėvių gyvenimą ir veiklą, bei
dabar gyvenančius ir dirbančius ţmones, uţfiksuoti tai fotografijose.
Dovilų filialo bibliotekoje padarytas aplankas „Dovilai spaudos puslapiuose“ (1990 – 2009
m.), kur surinkti vietinės, respublikinės spaudos, knygų straipsniai apie Dovilų seniūniją.
Dauparų filialo bibliotekoje renkama medţiaga kraštotyros darbui: „Dauparai: jų apylinkės
ir ţmonės“.
Tilvikų filialo bibliotekininkė bendruomenei pristatė fotografijų aplanką ,,Kryţiai kaimo
sodybose“, kuriame sudėti mikrorajone esantys kryţiai, koplytėlės, senos kapinaitės.
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Kitos kaimų filialo bibliotekos tęsė pradėtus kraštotyros darbus: rinko medţiagą kaimų,
bibliotekų istorijoms, apie kaimo gyventojus, rašė bendruomenės metraščius, tvarkė kraštotyros
kartotekas, rašė kraštiečių atsiminimus, rengė fotografijų albumus, aplankalus įvairiomis temomis.
Visi viešosios bibliotekos filialai pildė ir tvarkė kraštotyros kartotekas. Filialų kraštotyros
fondai yra negausūs. Jų fondą daugiausia papildo nepublikuoti dokumentai, parašyti kraštotyros darbai,
iškarpų aplankai
Viešosios bibliotekos ir kaimų filialų darbuotojos aktyviai dalyvavo Lietuvos kultūros
darbuotojų centro organizuojamuose seminaruose kraštotyros tema.
Biblioteka gali sėkmingai plėtoti kraštotyrinį fondą tik tuo atveju, jei gerai sukomplektuos
savo fonde kraštotyrinę literatūrą, aišku tai padaroma ne iš karto, o kruopščiai dirbant eilę metų, taigi
šiam kruopščiam ir ne visada lengvam darbui biblioteka skiria didelį dėmesį.

METODINĖ VEIKLA
Metodinė veikla: kryptys ir uždaviniai
Metodinio darbo esmę sudaro bibliotekoms teikiama profesinė pagalba, padedant diegti
efektyvesnius darbo metodus, rūpinamasi bibliotekininkų dalykinio lygio ir meistriškumo kėlimu.
Vadovaujamasi visuomenės raidos, kultūros, mokslo plėtotės, bibliotekininkystės teorijos ir praktikos
pokyčiais šalyje bei kitais pasiekimais. Vienas iš pagrindinių uţdavinių - rūpintis kaimo bibliotekų
veiklos organizavimu ir tobulinimu, seminarų, metodinių pasitarimų, veiklos planų ir ataskaitų rengimu.
Informacinės visuomenės kūrimo kontekste keičiasi bibliotekų samprata - dabartiniu metu
bibliotekos vis labiau orientuojasi į informacines, komunikacines funkcijas. Šiandieninė biblioteka turi
galimybes dalyvauti išsilavinusios ir informuotos naujojo amţiaus visuomenės kūrime, plėtojant
bibliotekos kaip skaitymo, piliečių susibūrimų, susitikimų, prasmingo laisvalaikio praleidimo, kultūrinių
paţinčių ir bendravimo vaidmenį. Šis vaidmuo išlieka toks pat svarbus, kaip ir informacinių paslaugų,
technologijų diegimo, prieigos prie internete esančių išteklių uţtikrinimo. Todėl kiekviena biblioteka
skyrė vis didesnį dėmesį renginių, parodų organizavimui, jų kokybei uţtikrinti. 2009 metų metodinio
skyriaus darbo kryptys buvo:
Bibliotekos darbuotojų seminarų, metodinių pasitarimų organizavimas;
Paţintinės metodinės išvykos;
Išvaţiuojamieji metodiniai patikrinimai kaimo filialuose;
Naujai priimtų darbuotojų mokymai, konsultacijos;
Informacinės medţiagos kaupimas apie Klaipėdos rajono bibliotekų veiklą;
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Pasiūlymų ir konsultacijų teikimas darbuotojams bibliotekinėje veikloje;
Įvairių renginių, parodų iniciavimas;
Dalyvavimas bibliotekų organizuojamuose renginiuose bei projektuose;
Filialų darbuotojų konsultavimas projektų, programų ruošime;
Metinė darbo apskaitos ţiniaraščių apskaita kaimo bibliotekų darbuotojams;
Metinės rajono bibliotekų veiklos ţodinės ir statistinės ataskaitos rengimas;
Metinės veiklos programos rengimas;
Aktualijų rengimas iš bibliotekinės veiklos.
Projektų įgyvendinimas, metodinių rekomendacijų, išvykų rengimas
Įgyvendinant Informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo programą įgyvendinti šie
projektai:
„3M RFID bibliotekinė sistema sukurta pagal ISO bibliotekinius standartus“.
„Europos šalių dienos bibliotekoje: informacinės knygos apie Europos Sąjungą.“
„Tradiciniai ir netradiciniai renginiai bibliotekoje“.
„Gyvenimas kaip graţi kelionė“.
Vykdytas "Skaitymo Skatinimo" projektas „Laiškai knygai, rašytojui“, dalinai finansuotas
iš Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerijos.
Skaitymo skatinimas ir informacija apie dokumentų sklaidą, išlieka vienu svarbiausiu
tikslų bibliotekų veikloje. „Knygų Lagaminas“ Kultūros ministerijos Skaitymo skatinimo programos
finansuojama akcija, kuria siekiama aprūpinti kaimo skaitytojus naujausia literatūra, paskatinti skaitymą
šeimose, bibliotekų filialuose. 2009 – 2011 metų laikotarpiu „Knygų lagaminas“ pabuvos visuose rajono
bibliotekose. 2009 metais naujos knygos

pabuvojo Agluonėnų, Dovilų, Dauparų, Kvietinių

bibliotekose.
2009 metais įvyko 10 metodinių pasitarimų, 1 metodinė išvyka.
Pasinaudojus LNB bibliotekininkystės centro metodine medţiaga „Šiandien aktualu“
parengti pranešimai: „Darbo normavimas“, „Bibliotekos fondo tyrimas“, „Informacijos paieška
enciklopedijose ir ţodynuose“. Pristatytos naujausios knygos kaimo bibliotekų darbuotojams gautos J.
Lankučio bibliotekoje. Metodinio skyriaus inicijavo ir organizavo filialų bibliotekų fondų
apipavidalinimą naujais uţrašais, karpiniais. Įrengtos 8 informacinės, vaizdinės, stendinės parodos J.
Lankučio bibliotekoje.
Atlikta ir pateikta statistinė ir tekstinė ataskaita uţ 2009 metus elektronine ir rašytine forma
M. Maţvydo nacionalinės bibliotekos Bibliotekų vadybos skyriui ir I. Simonaitytės apskrities viešosios
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bibliotekos Bibliotekų ir kultūros vadybos skyriui. Parengta 2010 metų rajono bibliotekų veiklos
programa.
Praktinės pagalbos teikimas
Per metus aplankyti visi filialai. Buvo tikrinama bibliotekinio darbo apskaita Endriejavo,
Kretingalės, Plikių, Šalpėnų,Venckų filialuose.
Metodinių pasitarimų metu pateikta bibliotekų veiklos planavimo ir bibliotekinės veiklos
analizė, akcentuoti vartotojų telkimo ypatumai, analizuoti dokumentų išduoties rodikliai. Akcentuotas
bibliotekos dienoraščių pildymas, padaryti nauji skaitytojų formuliarai, formuliarų įdėklai, aiškinti
formuliarų pildymo trūkumai. Daugiau dėmesio skirta naujai priimtiems specialistams ir jų
apmokymams vietoje bei išvykose, dokumentų fondų tvarkyme. Dalyvauta organizuotose bibliotekų
fondo patikrinimuose: Kretingalės, Kvietinių, Plikių, Šalpėnų filialuose.
Aptarti 2009 metais atlikti darbai, tekstinė ir statistinė ataskaitos. Konsultuoti kaimo
filialų darbuotojai, rašantys, teikiantys ir įgyvendinantys projektus: "Bibliotekos paţangai", „Viešųjų
interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ ir kt.
2009 metų geguţės mėnesio pasitarime nagrinėta bibliotekinės veiklos duomenų analizė uţ
penkis metus. Palyginti pagrindiniai duomenys: išduotis, vartotojai, lankytojai, renginiai, uţklausos.
Aptartos bibliotekinės veiklos duomenų maţėjimo prieţastys.
Bibliotekininkų kvalifikacijos organizavimas, savišvieta
2009 metais keitėsi Kvietinių ir Šalpėnų filialų darbuotojos. Metodinis skyrius suteikė
metodinę pagalbą šių filialų darbuotojams: dokumentų fondo, bibliotekinės dokumentacijos, apskaitos
tvarkyme.
Metodinio skyriaus vedėja dalyvavo „Bibliotekų paţangos“ projekto organizuojamuose
mokymuose, kur išlaikyti 4 modulių testai ir gautas ECDL pradmenų paţymėjimas. Skyriaus vyr.
bibliotekininkė metodiniam darbui A. Srėbalienė siekia edukologijos magistro laipsnio Klaipėdos
universitete. Kadangi dėl lėšų stygiaus daugelyje kaimo bibliotekų atsisakyta profesinio ţurnalo „Tarp
knygų“, Metodinis skyrius bibliotekų darbuotojų pasitarimų metu, rengia spausdintų straipsnių apţvalgą.
2009 metais Metodinis skyrius pateikė ţurnalui „Tarp knygų“ 3 informacinius straipsnius, išsamus
straipsnis pavadinimu „Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos raida 1939 –
2007m.“, išspausdintas profesiniame ţurnale „Tarp knygų“2009 m. geguţės mėn.
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DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PROJEKTŲ RENGIMAS

Įgyvendinant Informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo programą, 2009 paruošta
ir įgyvendinta 12 projektų, kurių įgyvendinimui panaudota 27 000 Lt Klaipėdos rajono savivaldybės
skirtų lėšų.
Vykdant projektą „Aš patikėjau popieriui kaip draugui“ (tęstinis) visuomenei pristatyti
du renginiai. Šilutės bendruomenė susipaţino su dviem mūsų rajono literatais: poete Dalia Kudţmaite ir
rašytoju, poetu, istorijos ţinovu Antanu Ţemguliu. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko
literatūrinis vakaras „Aš – ţaibo nusvilintas medis“, skirtas gargţdiškio poeto Antano Surblio 85 –
osioms gimimo metinėms. Vakaro metu jį paţinoję ţmonės išsakė daug šiltų ţodţių apie poetą, iš
skaitovų lūpų skambėjo jo eilės – prasmingos, su gilia mintimi ir skausmu. Pajusti poeto dvasią padėjo
muzikos intarpai. Renginį vedė „Kranto“ vidurinės mokyklos direktorius Egidijus Ţiedas.
Projektas „Graţus bendravimas ir bendradarbiavimas“ skirtas Nacionalinei bibliotekų
savaitei. Jos metu viešoji biblioteka dalyvauti organizuojamuose renginiuose pakvietė ir visų rajono
mokyklų bibliotekininkus. Finansavus projektą „3M RFID bibliotekinė sistema sukurta pagal ISO
bibliotekinius standartus“ rajono bibliotekininkai aplankė Kauno Medicinos universiteto biblioteką,
kurioje įdiegta naujausia, moderniausia technika, teikianti vartotojams papildomų paslaugų, bei
palengvinanti, sumaţinanti darbo apimtis bibliotekininkams.
Projekto „Gyvenimas kaip graţi kelionė“ tikslas – pritraukti kaimo bendruomenės narius
į biblioteką pristatant profesionalios aktorės Virginijos Kochanskytės literatūrines kompozicijas.
Pagrindinės renginių formos: literatūriniai vakarai, popietės, knygų pristatymai, muzikinės popietės.
Sėkmingai įgyvendintas projektas „Ţemaitijos bibliotekininkų VIII sporto sąskrydis“
suteikė galimybes ir garbę sėkmingai organizuoti‚ VIII-ąjį Ţemaitijos regiono bibliotekininkų sporto
sąskrydį, kuris vyko 2009 metų birţelio mėnesį Karklėje. Šiame sąskrydyje dalyvavo rekordinis
komandų ir dalyvių skaičius iš Jurbarko, Klaipėdos, Kretingos, Naujosios Akmenės, Palangos, Plungės,
Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių.
Siekiant į bibliotekos veiklą įtraukti kuo daugiau skaitytojų parengtas ir vykdytas projektas
„Gamtos ir knygos prieglobstyje“. Jaunieji skaitytojai vaikų literatūros skyriaus salėje susitiko,
bendravo su rašytoju, gamtininku, fotografu Selemonu Paltanavičiumi.
Priekulės filialo bibliotekininkė paruošė jungtinį projektą Priekulės, Agluonėnų,
Drevernos, Ţadeikių bei Endriejavo bibliotekoms „Rinkimės į kūrybinę kelionę“, kurio tikslas skatinti
moksleivių kūrybiškumą, bendradarbiavimą, skaitymo kultūrą, taip pat suteikti galimybę paţinti
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Klaipėdos krašto vaikų rašytoją Rimantą Černiauską, jo kūrybą. Vaikai pristatė savo kūrybą rašytojui,
kuris išsakė savo nuomonę.
„Mes – tūkstantmečio istorijoje“ tai Kretingalės seniūnijos bibliotekų (Girkaliai, Plikiai,
Kalotė, Kretingalė) kraštotyrinio pobūdţio projektas, kurio metu parašytos, tinkamai apipavidalintos ir
įrištos šių miestelių istorijos, įrengti kraštotyros kampeliai bibliotekose.
Drevernos filialo bibliotekininkė įgyvendino projektą „Skrisk, eiliuotas ţodi“. Paruošta ir
išleista Drevernoje gyvenančių ir kuriančių moterų kūrybos rinktinė. Tai graţus indėlis į kaimo kultūrinį
gyvenimą minint Lietuvos vardo tūkstantmetį.
Projektas „Paţinimo medis“ – kraštotyrinis, švietėjiškas, informacinis. Tai puikus Venckų
bibliotekininkės įgyvendintas projektas, kurio metu pristatyta sukaupta medţiaga apie šio mikrorajono
gyventojus, gyvenvietes, įstaigas, įvykius istoriją ir t.t. Lankupių bei Venckų bendruomenėms. Projekto
baigiamuosiuose renginiuose aktyviai dalyvavo ir šio krašto šviesuoliai ilgametė kultūros darbuotoja
Virgina Asnauskienė, fizikas, mokytojas – ekspertas Adomas Petras Neimontas, KU Gamtos mokslų
fakulteto dėstytoja Marta Karaliūtė, ilgametė Lankupių pradinės mokyklos mokytoja Liudgarda
Ţemgulienė ir kt.
Vykdytas projektas „Tradiciniai ir netradiciniai renginiai bibliotekoje“, kurio dėka
buvo suorganizuotas seminaras rajono ir mokyklų bibliotekų darbuotojams apie parodų, renginių
organizavimą, reklamavimą ir jų perspektyvas bibliotekinėje veikloje. Seminaro dalyviai po kiekvieno
lektoriaus pranešimo dalyvavo diskusijose, praktiniuose uţsiėmimuose, kuriose galėjo išreikšti savo
nuomonę, pasidalinti patirtimi apie tradicinių ir netradicinių renginių organizavimą bibliotekose.
Seminaro metu taip pat pristatytas Girininkų bibliotekos lėlių tearto spektaklis „Raudonkepuraitė“.
Projektas „Europos šalių dienos bibliotekoje: informacinės knygos apie Europos
sąjungą“. tęstinis, kurio pradţia 2008 metais. Jis skirtas supaţindinti kaimo bendruomenes su
informacija, susijusia su Europos sąjungos šalimis. Įgyvendinant projektą parengta, pristatyta ir
seniūnijų centrų bibliotekose eksponuojama kilnojamoji informacinė paroda, vyko popietės,
informacinės valandėlės, konkursai kaimo filialų bibliotekose, dalyta informacinė medţiaga apie
Europos Sąjungą.
Gyvendinant projektą „Bibliotekos paţangai“, įsteigti Viešieji interneto prieigos taškai
dar 9 rajono filialuose. Gauti 44 stacionarūs kompiuteriai skirti vartotojų darbo vietoms įrengti bei 27
nešiojami kompiuteriai darbuotojams aptarnaujantiems VIPT2 bei Bibliotekos paţangos viešąsias
prieigas. Gauta 11 daugiafunkcinių įrenginių, kurie pagausino bibliotekų teikiamas paslaugas bei
pagerino jų kokybę.
„Knygų Lagaminas“ – Nacionalinės M. Maţvydo bibliotekos iniciatyva Skaitymo
skatinimo programos finansuojama akcija, kuria siekiama aprūpinti kaimo skaitytojus naujausia
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literatūra, paskatinti skaitymą šeimose, bibliotekų filialuose. 2009 – 2011 metų laikotarpiu „Knygų
Lagaminas“ pabuvos visose rajono bibliotekose. 2009 metais su naujomis knygutėmis susipaţinti ir jas
paskaityti turėjo galimybę Agluonėnų, Dovilų, Dauparų, Kvietinių bibliotekų maţieji lankytojai, o 2010
metais „Knygų Lagaminas“ aplankys Endriejavo, Ţadeikių, Judrėnų, Priekulės, Dituvos, Drevernos,
Venckų bibliotekas.
Pateikus projektą „Laiškai knygai, rašytojui“ Kultūros ministerijos Skaitymo skatinimo
programai, 2009 metais buvo gautas finansavimas jo įgyvendinimui. Projekto tikslas – skatinti kaimo
visuomenės susidomėjimą knyga, rašytojų kūryba, senovės raštija, ţemaitiška tarme. Skaitytojai parašė
virš 100 kūrybinių laiškų, apie rašytojų kūrybą, atskirus kūrinių personaţus, rašyti laiškai ir kurti
eilėraščiai patiems rašytojams, ţemaitiškos tarmės laiškai ţemaičiams ir kt. Iš jų paruošta literatūrinėmuzikinė kompozicija, kurią sukūrė ir septyniuose filialuose atliko aktorė Virginija Kochanskytė,
muzikantai, solistai.

PERSONALAS

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir filialuose dirba 54
darbuotojai, iš viso 51,5 etato. Iš jų rajone profesionalių bibliotekininkų etatų yra 43,5 ir dirba 45
bibliotekininkai, savivaldybės viešojoje bibliotekoje profesionalių bibliotekininkų etatų –19, darbuotojų
– 19, Priekulės miesto filiale profesionalių bibliotekininkų etatų – 2, darbuotojų – 2, kaimo filialuose
profesionalių bibliotekininkų etatų – 22,5, darbuotojų - 24. Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių
nepilną dieną 10 bibliotekininkų.
Darbuotojų
skaičius

Etatų skaičius

Profesionalūs
Visą darbo
bibliotekininkai laiką

Ne visą darbo
laiką

RVB

54

51,5

45

44

10

SVB

28

27

19

25

3

PMF

2

2

2

2

-

KFB

24

22,5

24

17

7

2009 m. vasario mėn. iš motinystės atostogų grįţo Plikių filialo bibliotekininkė Ţivilė Markutė
– Armalienė. Kovo mėn. Komplektavimo skyriuje iš vyresniosios bibliotekininkės, vedėjos pareigose
pradėjo dirbti universitetinį bibliotekinį išsilavinimą turinti Rita Sireikienė. Balandţio mėn. pasikeitė
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darbuotoja Šalpėnų filialo bibliotekoje, dirbti bibliotekininkės pareigose pradėjo Rasa Šlyţiuvienė
(Tamkutė). Kvietinių filialo bibliotekoje rugpjūčio mėn. keitėsi bibliotekininkė, su bibliotekininkystės
universitetiniu išsilavinimu pradėjo dirbti Dovilė Bruţienė. 2009m. J. Lankučio viešojoje bibliotekoje
keitėsi vyriausioji buhalterė, lapkričio mėn. bibliotekoje pradėjo dirbti Irena Lygutienė.
Kvalifikacijos kėlimas
Projekto „Bibliotekos paţangai“ organizuotuose mokymuose:


direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė anglų kalbos mokymai „Informacijos valdymo

anglų kalba gebėjimų ugdymas‘;


direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė mokymai skirti savivaldybių konsultantams;



metodinio skyriaus vedėja Laima Damulienė, komplektavimo skyriaus vedėja Rita Sireikienė,

aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Priţgintienė, vaikų literatūros skyriaus vedėja Daiva Ringienė,
vyresniosios bibliotekininkės: Regina Jankauskaitė, Aldona Andriūnienė, Marytė Jacikienė,
Marijona Ilginienė, Nijolė Rimavičienė, Vaidilutė Rogienė, Agluonėnų filialo bibliotekininė Erika
Ramanauskienė, Priekulės m. ir Dituvos filialų bibliotekininkė Diana Karalienė, Slengių filialo
bibliotekininkė Emilija Alminienė, Drevernos filialo bibliotekininkė Vilma Klipštienė, Girkalių filialo
bibliotekininkė Vilda Dorelienė, Kalotės filialo bibliotekininkė Aldona Pragulbickė, Kretingalės
filialo bibliotekininkė Birutė Grybauskienė, Plikių filialo bibliotekininkė Ţivilė Markutė-Armalienė,
Dovilų filialo bibliotekininkė Regina Jonauskienė, Dauparų filialo bibliotekininkė Ilona Vaitkutė,
Girininkų filialo bibliotekininkė Janina Montrimaitė, Kvietinių filialo bibliotekininkė Dovilė
Bruţienė, Lapių filialo bibliotekininkė Ona Ţitkienė, Tilvikų filialo bibliotekininkė Danguolė
Jurevičienė, Veivirţėnų filialo bibliotekininkė Virginija Macikienė, Vėţaičių filialo bibliotekininkė
Regina Ţilienė, Ţadeikių filialo bibliotekininkė Vida Paleckienė Klaipėdoje bei Gargţduose
kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymai;


vyriausioji bibliotekininkė organizaciniam darbui Edita Šukytė-Vaičiulienė ir vyresnioji

bibliografė kraštotyrai Marytė Jacikienė Klaipėdoje „Suaugusiųjų mokymo pagrindai bibliotekų
darbuotojams“;


vyriausiasis bibliotekinių procesų automatizavimo inţinierius Stasys Sodeikis Klaipėdoje

„Nuotolinės kompiuterių prieţiūros techniniai sprendimai“

LKDTC organizuotuose mokymuose:


Pėţaičių filialo bibliotekininkė Janina Grevienė seminare „Bibliotekininkystės įvadas“;
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Nacionalinės bibliotekų savaitės metu J. Lankučio viešojoje bibliotekoje Gargţduose

organizuotas

išvaţiuojamasis

LKDTC

seminaras

rajono

viešosios

ir

mokyklų

bibliotekų

bibliotekininkams „Graţus bendravimas ir bendradarbiavimas“
Kitų įstaigų organizuotuose mokymuose:


vyriausioji buhalterė Jovita Dromantienė ir vyresnioji buhalterė Rima Raukaitė seminare

„Nuo 2009-01-01 įsigaliosiančių pagrindinių mokestinių įstatymų pakeitimų pristatymas“


vyriausioji buhalterė Irena Lygutienė ir vyresnioji buhalterė Rima Raukaitė seminare dėl

biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos;


direktorius Juozas Gutauskas mokymuose supaţindinant su įstaigų vadovų kompetencija ir

atsakomybe, vykdant viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos
reformą.
2009 m. gavus finansavimą Informacinio gyventojų skatinimo projektui „3M RFID
bibliotekinė sistema sukurta pagal ISO bibliotekinius standartus“ organizuota metodinė išvyka,
kurios metu rajono bibliotekininkai aplankė Kauno Medicinos universiteto biblioteką, kurioje įdiegta
naujausia, moderniausia technika, teikianti vartotojams papildomų paslaugų, bei palengvinanti,
sumaţinanti darbo apimtis bibliotekininkams.
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Aukštasis
išsilavinimas

Aukštesnysis
išsilavinimas

Kitas išsilavinimas

RVB

23

28

3

SVB

15

10

3

PMF

2

-

-

KFB

6

18

0

2009 m. rajono bibliotekose dirbo 23 darbuotojai, 42% su aukštuoju išsilavinimu, tai 3
darbuotojais daugiau negu 2008 m. Bibliotekininkų išsilavinimas šiemet pakito, nes pasikeitus
bibliotekininkėms Kvietinių, Plikių ir Šalpėnų bibliotekose atėjo dirbti 3 naujos darbuotojos su
aukštuoju išsilavinimu. Su aukštesniuoju išsilavinimu dirbo 28 darbuotojai (52%), su kitu išsilavinimu 3
darbuotojai (5%).
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Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2007m. 2008m.
2009m.
RVB

218

225

233

SVB

137

145

163

PMF

334

333

355

KFB

278

279

278

Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2007m.

2008m.

2009m.

RVB

2716

2965

3292

SVB

1643

1849

2276

PMF

3583

3764

4033

KFB

3582

3782

4033

Vieno bibliotekininko dokumentų išduotis:
2007m.

2008m.

2009m.

RVB

6440

6593

6960

SVB

3981

3958

4359

PMF

8750

9134

9233

KFB

8399

8467

8830
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MATERIALINĖ BAZĖ

Per praėjusius metus atlikti remontai Daukšaičių ir Lapių filialuose, Šalpėnų biblioteka
perkelta į naujas, suremontuotas patalpas. Visi kaimo filialai aprūpinti naujais baldais: auditoriniais
stalais, kėdėmis. Nupirkti 22 kompiuteriniai stalai kompiuteriams gautiems iš „Bibliotekos paţangos“
projekto. Gauti 44 stacionarūs kompiuteriai skirti vartotojų darbo vietoms įrengti bei 27 nešiojami
kompiuteriai darbuotojams aptarnaujantiems VIPT2, „Bibliotekos paţangos“ viešąsias prieigas. Gauta
11 daugiafunkcinių įrenginių, kurie pagausino bibliotekų teikiamas paslaugas bei pagerino jų kokybę.
Viešoji biblioteka įsigijo vaizdo projektorių „TOSHIBA“, kuris naudojamas salėje
vykstančių renginių metu ir dokumentų įrišimo aparatą Unibind, kuris pasiţymi aukšta įrišimo kokybe,
profesionalia, reprezentuojančia įrištų dokumentų išvaizda.
Visose rajono bibliotekose yra įrengtos šildymo sistemos: centrinės šildymo sistemos yra
17 filialų bibliotekose, elektrinės šildymo sistemos - 5 filialuose, 4 filialai yra šildomi krosnimi.
Daugelyje kaimo filialų patalpose įrengta apsaugos sistema, Viešosios bibliotekos ir Vaikų
literatūros skyriaus pastatai yra apdrausti.
Patalpų plotas
Bendras patalpų plotas 3234 m2. (2008 m. – 3297) bendras patalpų sumaţėjo 63 m2. Naudingas
plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 2455m2 (2008 m. - 2513m2). Viso fondo lentynų metrų skaičius –
6265m. (2008 m.- 7166). Atviro fondo lentynų metrų skaičius – 6038 (2008 m.- 6039). Keitėsi bendras
patalpų plotas, lentynų metrais skaičius, kadangi vyko remontai bibliotekose, Šalpėnų filialas perkeltas į
kitas patalpas.

FINANSAVIMAS
Pajamos ir finansavimas (tūkst. Lt ): \
Gauta lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono 1681,8
Lankučio viešojoje bibliotekoje
(Tūkst. Lt.)
Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudţeto lėšos

1632,7

Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant
paramą)

2,4

Specialūs grantai (lėšos gautos pilnam ar daliniam

39,4
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svarbių projektų finansavimui)
Gautos pajamos (lėšos gautos bibliotekinių
operacijų metu)

7,3

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

1681,8(Tūkst.
Lt.)

Darbo uţmokesčiui

1022,6

Komplektavimui (Dokumentams įsigyti)

139,5

Automatizacijai: kompiuterinei programinei
įrangai; jos palaikymui ir kt.

3

Kitos išlaidos

516,7

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

139,5
(Tūkst. Lt.)

Savivaldybės lėšos

67,9

Kultūros ministerijos

45,3

Parama

23

Kitos (vietoje pamestų, makulatūra ir kt.)

3,3
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IŠVADOS
Sėkmės:


Viešojoje bibliotekoje sėkmingai įdiegti visi LIBIS posistemiai, vykdoma LIBIS plėtra į miesto

ir kaimo filialus. Viešojoje bibliotekoje visi bibliotekinio darbo procesai – dokumentų komplektavimas,
katalogavimas, apskaita, išduodis yra kompiuterizuoti.


Viešoji biblioteka sėkmingai dalyvauja bibliotekų veiklą skatinančiuose projektuose, 2009 m.

gavus finansavimą vykdyta 15 projektų. Kas metai yra vykdomi skaitymo skatinimo projektai, jiems
šiais metais įgyvendinti skirta 35 tūks. Lt.


2009 m. įgyvendinant projektą „Bibliotekos paţangai“, rajono bibliotekose kompiuterizuotų

darbo vietų skaičius padaugėjo iki 185, kompiuterizuotų vartotojams skirtų darbo vietų skaičius išaugo
iki 128, be kompiuterizuotų darbo vietų vartotojams yra likęs Dituvos filialas, Venckų filiale yra viena
kompiuterizuota darbo vieta, kuria dalijasi bibliotekininkė ir bibliotekos vartotojai.


Kompetencijos ugdymui, kaip ir kasmet, buvo skirtas didelis dėmesys. Darbuotojai kėlė

kvalifikaciją mokymuose, seminaruose, kursuose, ir kituose profesiniuose renginiuose.


Biblioteka tobulina paslaugų vartotojams kokybę šiuolaikinėmis priemonėmis reklamuodama

bibliotekos paslaugas.


2009 m. atnaujinta ir sistemingai pildoma bibliotekos interneto svetainė www.gargzdaivb.lt,

kurioje galima rasti daug naudingos informacijos, skelbiamos bibliotekos naujienos.


Didėja darbuotojų su aukštuoju bibliotekiniu išsilavinimu skaičius;



Skatinant miesto ir kaimo filialų renginių kokybę ir efektyvumą, bibliotekų partnerystę ir

bendradarbiavimą seniūnijose organizuoti originalesni renginiai, filialų darbuotojus išmokėme planuoti
ir organizuoti renginius, dirbti komandose.
Trūkumai:


Siekiant uţtikrinti aukštą interaktyvių paslaugų teikimo kokybę miestelių ir kaimo filialuose

būtina įdiegti LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema).


Nepakankamas finansavimas naujų knygų įsigijimui, fondų pildymui ir atnaujinimui.



Išlieka aukštos kvalifikacijos bibliotekininkų - jaunų specialistų, darbo įgūdţių su naujomis

technologijomis, uţsienio kalbų mokėjimo problemos.


Projektų rengimas uţima daug laiko ir atitraukia nuo kasdieninio profesinio bibliotekininko

darbo, tačiau ne visada būna sėkmingi, maţa patirtis ir įdirbis tarptautinėje projektinėje veikloje,
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Pavojai:


Silpnas rajono verslininkų, viešųjų įstaigų, kitų institucijų iniciatyvų palaikymas, jaučiamas

suinteresuotų pusių nebuvimas.


Nepakankamai sprendţiamos atokių regionų, ypač kaimo vietovių, aprūpinimo specialistais

problemos.


Šakinės literatūros stoka kaimo bibliotekų filialuose.



Didėjant informacinių technologijų skaičiui namų ūkiuose, ryškėja

vaikų ir jaunimo

pritraukimo į bibliotekas problema.


Esant ankštoms patalpoms kaimo filialų bibliotekose prarandama galimybė vystyti kokybišką

bibliotekinę veiklą, teikti mokamas paslaugas vartotojams.
Galimybės:


Plėsti LIBIS diegimą viešosios bibliotekos filialuose, rekataloguoti filialų fondus ir sukurti

vieningą apskaitą, mokyti vartotojus naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu.


Sistemingai dirbti su skolininkais.



Teikti kokybiškas paslaugas vartotojams, plėsti jų skaičių, populiarinant bibliotekų

informacinius resursus ir paslaugas;


Dalyvauti įvairių projektų įgyvendinime, tęsti projekto „Bibliotekos paţangai“ įgyvendinimą.



Dalyvauti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose ir kompiuterinio raštingumo mokymuose.



Ieškoti naujų finansavimo šaltinių.



Uţmegzti bendradarbiavimą su įstaigomis, organizacijomis, bendruomenėmis, ţiniasklaida.



Tirti ir analizuoti įvairių bendruomenės grupių skaitymo poreikius, pagal galimybes siekti

įsigyti naujų spaudinių, diegti naujas paslaugas.


Organizuoti įvairias programas ir mokymus bendruomenės skaitymo skatinimui, kompiuterinio

raštingumo ugdymui.

Remiantis direktoriaus ruoštais raštais ir įsakymais, bei kaimo filialų veiklos tekstinėmis ataskaitomis
darbą paruošė metodinio skyriaus vedėja Laima Damulienė, vyresnioji bibliotekininkė metodiniam
darbui Aurelija Srėbalienė
Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2009 metų tekstinė veiklos ataskaita aptarta ir patvirtinta 2010 metų kovo 17 dienos
įvykusiame rajono bibliotekininkų metodiniame pasitarime.

Direktorius

Juozas Gutauskas
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