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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
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka šiais metais švenčianti 70
– ties metų veiklos sukaktį, yra Klaipėdos rajono bendruomenių, informacijos, kultūros, visą
gyvenimą mokymąsi centras, bei metodinis centras su 24 kaimo ir Priekulės miesto filialais.
Šiandien Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka kartu su savo filialais tai
ne tik tradicinė skaitymo, kultūros ir bendruomenių susirinkimo vieta, bet ir vieta, kurioje
užtikrinamos informacinės paslaugos, diegiamos naujausios technologijos, garantuojama prieiga
prie išteklių internete ir duomenų bazėse, suteikiama galimybė mokytis ir tobulėti visą gyvenimą.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio bibliotekos ir jos filialų veiklos kryptys šiais
metais buvo:
ü Rajono gyventojų informacinių, skaitymo, kultūrinių poreikių tenkinimas;
ü Bibliotekos paslaugų plėtra, jų kokybės gerinimas;
ü Bibliotekų modernizavimas ir renovacija;
ü Naujų technologijų diegimas, Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose
vietovėse;
ü 2008 – ųjų Skaitymo metų minėjimas rajono bibliotekose;
ü Dalyvavimas įgyvendinant informacinio gyventojų skatinimo projektus;
ü Dokumentų fondo organizavimas, analizuojant ir atsižvelgiant į įvairių bibliotekos vartotojų
reikmes;
ü Kraštotyrinės medžiagos kaupimas ir sklaida;
ü Prieigos prie informacijos šaltinių plėtra;
ü Kultūrinių programų ir renginių organizavimas;
ü Aptarnavimo kultūros gerinimas;
ü Bibliotekos įvaizdžio formavimas.
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Materialinės bazės gerinimas, geresnių darbo sąlygų vartotojams kūrimas buvo vienas iš
pagrindinių bibliotekos tikslų, todėl per 2008 metus biblioteka modernizavo bibliotekų darbą,
įrangą ir pastatus, diegė naujas komunikacijos technologijas, tęsė bibliotekos elektroninio katalogo
kūrimą Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS).
Vien tik statistinių žinių nepakanka išsamiai apibūdinti per metus nuveiktam bibliotekos
darbui. Metinėje atskaitoje analizuojama visa bibliotekos veikla, prieinamumas,

pateikiami

bibliotekos uždaviniai, jų vykdymo seka, vartotojų aptarnavimas, fondo būklė, kraštotyrinė bei
metodinė veikla, bibliotekos renginiai.

BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
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Bibliotekų skaičius ir tinkas
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Tinklo pokyčiai
Uždarytų filialų nėra
Naujai atidarytų filialų nėra
Susijungusių bibliotekų nėra

Nestacionarus aptarnavimas
Išdavimo punktų nėra
Bibliobusų nėra
Knygnešių skaičius 262
Nestacionarus aptarnavimas padeda pasiekti nuo aptarnaujančios bibliotekos nutolusiuose
kaimuose gyvenančius skaitytojus. Jis ypač reikalingas vyresnio amžiaus, turintiems negalią žmonėms,
kurie neturi galimybių savarankiškai nuvykti į juos aptarnaujantį filialą, miesto biblioteką. Tačiau
Klaipėdos rajone nestacionarių bibliotekos punktų nėra keletą metų, bibliobusų biblioteka taip pat neturi.
Todėl nestacionarų aptarnavimą vykdo tik bibliotekininkai bei knygnešiai. Dauguma kaimo filialų
darbuotojų neįgalius ir senyvo amžiaus 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. Knygnešių skaičius per šiuos metus
nežymiai sumažėjo, tačiau knygnešiai vis dar populiarūs kaimo bibliotekose, aptarnaujant atokesnių
kaimų gyventojus, neįgalius bei senyvo amžiaus žmones. Knygnešiais dažniausiai yra vaikai ir
jaunimas, kurie tampa savo šeimos narių ir artimųjų bibliotekoje esančių leidinių knygnešiais.
Klaipėdos rajono bibliotekos palaiko glaudžius ryšius su Klaipėdos rajono savivaldybės
Socialinės paramos skyriumi bei seniūnijose esančiais socialiniais darbuotojais. Per metus bibliotekų
darbuotojai dalyvavo organizuojant įvairias išvykas, paramos akcijas, renginius. Kaimo filialų
darbuotojai aplanko savo mikrorajono neįgalius ir senyvo amžiaus skaitytojus, dalyvauja seniūnijų
organizuojamuose labdaringuose renginiuose skirtuose neįgaliesiems.
Nuo 2008 m. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyriuje specialiai įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos neįgaliesiems, per šio skyriaus
pastato remontą buvo įrengta nuovaža, todėl dabar neįgalieji bibliotekos vartotojai gali naudotis visomis
bibliotekos teikiamomis paslaugomis.
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Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SV bibliotekoje
2008 metų bibliotekos darbuotojų struktūra
Administracija
Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja
Vyriausiasis bibliotekininkas organizaciniam darbui (Direktoriaus pavaduotojas)
Vyriausiasis bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
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
Iš viso 2008 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos fonde
buvo 309818 fiz. vnt. dokumentų, 32654 skirtingais pavadinimais:
Dokumentas

Fiz. Vnt.

Knygos

280576

Serialiniai leidiniai

28614

Kartografiniai leidiniai

10

Spausdintiniai natų leidiniai

280

Vaizdiniai leidiniai

77

Garsiniai ir regimieji dokumentai

66

Elektroniniai dokumentai

18

Kiti dokumentai

177

Viso

309818

Klaipėdos rajono viešosios bibliotekos fondą daugiausia sudaro kaimo filialų leidiniai, kurie
užima 71 % bendro bibliotekos fondo, atitinkamai Jono Lankučio viešosios bibliotekos leidiniai sudaro
23 %, o Priekulės miesto bibliotekos fondas sudaro 6 %.
Fondo dydis

Grožinė
literatūra

Šakinė
literatūra

Periodiniai
leidiniai

Fiz.vnt. Pavad.

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

309818 32654

184815

59,6

97496

31,5

27507

8,9

SVB

69670

31971

38102

54,7

26870

38,6

4698

6,7

PMF

19971

11358

10657

53,3

7480

37,5

1834

9,2

KFB

220177 14310

136056

61,8

63146

28,7

20975

9,5

RVB sistemoje
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Lyginant su praėjusiais metais bibliotekos
fondas sumažėjo 10154 fiz.vnt., kadangi knygos
buvo

peržiūrimos,

J.Lankučio

atrenkamos

viešojoje

nurašymui.

bibliotekoje

fondas

sumažėjo 4963 fiz. vnt., kaimo filialuose – 5421
fiz. vnt., o

Priekulės miesto filiale

fondas

padidėjo 230 fiz. vnt.
Grožinė literatūra sudaro didžiąją dalį bibliotekos
fondo, tai lemia didžiausias grožinės literatūros skaitomumas. Šakinės literatūros fonde yra 30 %, todėl
pastebimas jos trūkumas fonduose. Ne visus užsakymus išpildo mūsų tiekėjai, be to universitetai savo
knygas leidžia mažu tiražu, todėl sudėtinga užsisakyti norimos šakinės literatūros, nukenčia
studijuojantis jaunimas. Trūksta literatūros psichologijos, teisės, ekonomikos, filosofijos temomis.
Aprūpinimas dokumentais
Vienam rajono gyventojui tenka dokumentų:
RVB sistemoje

6,1 fiz. vnt.

SVB

4,1 fiz. vnt.

PMF

6,5 fiz. vnt

KFB

7,2 fiz. vnt

Vienam rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:
RVB sistemoje

0,33 fiz. vnt.

SVB

0,20 fiz. vnt.

PMF

0,28 fiz. vnt

KFB

0,41 fiz. vnt

Vienam bibliotekos vartotojui tenka dokumentų :
RVB sistemoje

30,5 fiz. vnt.

SVB

25,2 fiz. vnt.

PMF

30 fiz. vnt

KFB

32,8 fiz. vnt

9

2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Dokumentų gavimas
Gauta iš viso

Grožinė literatūra

Fiz. vnt.

Šakinė literatūra
(be periodikos)

Periodiniai
leidiniai

%

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

8023

46,8

2450

14,3

6655

38,9

1449

1462

42,4

1030

29,9

957

27,7

887

445

275

31

210

23,7

402

45,3

12792

868

6286

49,1

1210

9,5

5296

41,4

Fiz. vnt.

Pavad.

RVB sistemoje

17128

1545

SVB

3449

PMF
KFB

%

Už bibliotekoje vykdomą komplektavimo ir fondų tvarkymo veiklą atsakinga Komplektavimo
skyriaus vedėja Vida Arošienė. 2008 metais gauta 17128 fiz. vnt. dokumentų, iš jų inventorinių
dokumentų 10473 fiz. vnt. už 148491,29 Lt., periodinių leidinių – 6655 fiz. vnt., 115 pavadinimų. Gautų
egzempliorių skaičius lyginant su 2007 metais padidėjo 2855 fiz. vnt..Rajone naujai gautų dokumentų
procentas visame dokumentų fonde sudaro 5,5 (2007m. – 4,5%), savivaldybės VB - 4,9 (2007m. –
4,8%), Priekulės miesto filiale - 4,4 (2007m. – 4,3 %), kaimo filialuose – 5,8 (2007m. – 4,5%).
Dokumentams įsigyti biblioteka yra sudariusi pirkimo - pardavimo sutartis su UAB “Mūsų knyga“,
knygų leidyklomis: UAB „Šviesa“, UAB „Jotema“, UAB „Tyto alba“.
2008m. dokumentų įsigijimui Kultūros ministerija skyrė 118800 Lt, nupirkta 6032 fiz.vnt.
naujų dokumentų. Iš UAB “Mūsų knyga” gauta 3737 fiz. vnt už 80000 Lt, iš UAB “Šviesa“ –1269 fiz.
vnt. už 19707,99 Lt, UAB “Jotema” – 672 fiz. vnt. už 12035,59 Lt, UAB “Tyto alba” – 354 fiz. vnt. už
7056,42 Lt .
Iš savivaldybės lėšų nupirkta 673 fiz. Vnt. spaudinių už 11724,66 Lt, iš jų pagal pateiktus
projektus nupirkta 479 fiz. vnt. už 7272,66 Lt.

Periodinių leidinių užsakyta už 84855,51 Lt, iš jų

70000 Lt skyrė savivaldybė, o apie 14855 Lt užsakyta iš bibliotekos lėšų .
Paramos būdu gauta 1324 fiz. vnt. dokumentų už 16542,26 Lt. Iš leidyklos “Alma littera“
gavome 64 fiz.vnt., iš UAB „Mūsų knyga“ - 607 fiz. vnt., seimo nario P. Gražulio - 59 fiz.vnt. už
716 Lt, mūsų kraštiečiai dovanojo 26 fiz. vnt., Klaipėdos rajono savivaldybė dovanojo 121 fiz.vnt. už
1182 Lt.., knygų autoriai – 152 fiz. vnt. už 1007 Lt , skaitytojai – 41 fiz. vnt. Knygų taip pat dovanojo
UAB „Versus aureus“, „Versmės“ leidyklos, VĮ Gargždų socialinių paslaugų centras, UAB „Šviesa“,
S.Jačėnas ir kt. Aktais vietoj skaitytojų pamestų gauta 151 fiz. vnt. dokumentų už 1117,10 Lt, kiti
šaltiniai 2293 fiz. Vnt. už 307, 27 Lt .
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Vienam rajono gyventojui tenka lėšų leidinių (be periodikos) įsigijimui:
2008m. lėšos 1
gyventojui

2007m. lėšos 1
gyventojui

2006m. lėšos 1
gyventojui

2008 skirtos lėšos

Visos lėšos

2,93

2,5 Lt

2,94 Lt

148,4 Tūkst. Lt

Kultūros
ministerijos lėšos

2,34

1,5 Lt

1,22 Lt

118,8 Tūkst. Lt

Savivaldybės lėšos

0,23

0,72 Lt

1,46 Lt

11,7 Tūkst. Lt

Kiltų šaltinių lėšos

0,35

0,28 Lt

0,26 Lt

17,9 Tūkst. Lt

Dokumentų nurašymas
Iš viso rajono bibliotekose 2008 metais nurašyta 27282 fiz. vnt. dokumentų 1680 pavadinimais
(2007m. - 34532 fiz. vnt.), tai 7250 fiz. vnt. mažiau negu 2007m. Inventorintų dokumentų nurašyta
19986 fiz.vnt., periodinių leidinių – 7311 fiz. vnt .
Savivaldybės VB nurašyta 8412 fiz. vnt. 1307 pavadinimais (2007m. - 10097 fiz. vnt.), tai
1685 fiz. vnt. mažiau nei 2007m. VB vaikų literatūros skyriuje knygos buvo rekataloguojamos, todėl
fondas buvo kruopščiai peržiūrimas. Nurašymui buvo atrenkami dubletai, susidėvėjusios, neskaitomos
knygos. Iš viso Vaikų literatūros skyriuje buvo nuraštyta 5748 fiz. vnt. dokumentų. Priekulės miesto
filiale nurašyta 657 fiz. vnt. (2007 m. - 1879 fiz. vnt.), tai 1222 fiz. vnt. mažiau nei praėjusiais metais.
Kaimo filialuose nurašyta 18213 fiz. vnt. 974 pavadinimai (2007 m.- 22556 fiz. vnt.).

Nurašyta daug

nepaklausios ir dubletinės literatūros.
Ypač daug literatūros atrinkta nurašymui Endriejavo filiale. Biblioteka persikėlė į naujas
patalpas, todėl fondas buvo peržiūrimas, atrenkama nepaklausi, dubletinė, susidėvėjusi literatūra. Buvo
atlikti fondų patikrinimai Endriejavo, Agluonėnų, Pėžaičių filialuose.
Nurašymo priežastys

Fiz.vnt.

Susidėvėję

8871

32,5

Periodiniai leidiniai

7311

26,8

Praradę aktualumą

10534

38,6

Skaitytojų prarasti

151

0,6

82

0,3

333

1,2

Perduota į mainų ir atsarginį fondą
Kitos priežastys

%
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Fondo panaudojimas
2008

2007

2006

RVB

1

1

0,9

SVB

1

1,1

1

PMF

1

0,9

0,8

KFB

1

0,9

0,9

Savivaldybės Viešosios bibliotekos saugyklos fondas
Saugyklos fondas išformuojamas dokumentus perduodant į skaitytojų aptarnavimo skyrių, dalį
literatūros atrenkant informaciniam fondui, dubletinę ir neaktualią literatūrą perduodant

mainų bei

atsarginiam fondui .
Savivaldybės Viešosios bibliotekos mainų fondas
2008 metais mainų fondas buvo peržiūrimas, nurašymui atrenkamos susidėvėjusios ir
aktualumą praradusios knygos. Iš viso buvo nurašyta 2619 fiz. vnt dokumentų už 27,66 Lt . Į mainus
knygas perdavė VB aptarnavimo skyrius ( skaitykla), Agluonėnų ir Kretingalės filialai. Iš viso perduota
68 fiz. vnt. už 1,28 Lt. 2009 metų pradžioje mainų fondą sudarė 1092 fiz. vnt., kurių fizinė vertė 1066,45
Lt.
Savivaldybės Viešosios bibliotekos atsarginis fondas
2009 m. pradžioje atsarginį fondą sudaro 3508 fiz. vnt. dokumentų, kurių vertė yra 471 Lt 53
ct. VB aptarnavimo skyrius ( skaitykla) į atsarginį fondą perdavė 14 fiz. vnt. spaudinių už 73,82 Lt .
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VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
Regiono gyventojų skaičius. Pagal pateiktus Klaipėdos rajono statistinius duomenis, Klaipėdos
rajone gyvena 50603 gyventojai, tai yra 1308 gyventojais daugiau negu 2007 m. - 49295 gyventojai. Iš
jų kaime gyvena 30582 gyventojai, t.y 60 % visų rajone gyvenančių gyventojų. Mūsų rajone gyventojų
skaičius nuolat didėja. Tai įtakoja naujų sodo bendrijų kūrimasis, bei jų prisijungimas prie rajono
seniūnijų ir Gargždų miesto gyventojų gyvenamųjų plotų. Klaipėdos miesto ir kitų aplinkinių rajonų
gyventojai mūsų rajone įsigyja kaimo sodybas. Tačiau šie veiksniai neįtakoja bibliotekos lankytojų
skaičiaus didėjimo, nes gyventojai yra migruojantys, jie sodybose ar soduose gyvena ne nuolat, todėl
renkasi kitas didesnių miestų bibliotekas.
Rajono vartotojų susitelkimas procentais:
RVB sistemoje

20 %

SVB

16,%3

PMF

21,6%

KFB

22%

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:
Bibliotekos

Gyventojų skaičius

1 bibliotekai
rajone

1946

SVB

16941

PMF

3080

KFB

1274
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Vartotojų skaičius

Per 2008 metus Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje vartotojų skaičius sumažėjo 113.
Kaip matome iš grafiko vartotojų skaičius sumažėjo Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje 126
vartotojais, Priekulės miesto filiale vartotojų skaičius išliko stabilus. Vartotojų mažėjimą lėmė Vaikų
literatūros skyriaus remontas, dėl kurio mažieji bibliotekos vartotojai negalėjo pilnai pasinaudoti
bibliotekos teikiamomis paslaugomis. 2007 metais viešosios bibliotekos ir jos filialų vartotojų skaičius
sumažėjo, tačiau 2008 metais kaimo filialų bibliotekose skaitė 15 vartotojų daugiau, taigi galime teigti
jog skaičius taip pat išliko stabilus, nors jau keletą metų pastebimas vartotojų mažėjimas.
Apsilankymų skaičius
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Lankomumo rodiklis:
2008 metai

2007 metai

RVB sistemoje

13

12,5

SVB

12,7

12

PMF

11,3

10,7

KFB

13,5

13

Bendras lankomumo rodiklis reiškia vidutinį 1 skaitytojo apsilankymų skaičių per metus.
Matome jog šis skaičius padidėjo visame rajone, lyginant su praėjusiais metais.

Dokumentų išduotis

2008 metai
2007 metai
Skirtumas

RVB
296693
302685
-5992

SVB
75215
83604
-8389

PMF
18269
17500
769

KFB
203209
201581
1628

Dokumentų išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose stipriai sumažėjo, net 5992, lyginant su
praėjusiais metais. Dokumentų išduoties rodiklius lėmė tie patys veiksniai kaip ir skaitytojų telkimą. Kai
kuriuose filialuose sirgo bibliotekininkai, vyko remontai. Skaitytojų tarpe nemažai besimokančių, todėl
rūpesčių kelia šakinės literatūros stoka, kurios ypatingai trūksta kaimo filialuose.
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):
Fiz. Vnt.

%

RVB

176501

59

SVB

43265

58

PMF

11573

63

KFB

121663

60
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Išduota dokumentų vietoje(fiz. vnt.)
Fiz. Vnt.

%

RVB

120192

41

SVB

31950

42

PMF

6696

37

KFB

81546

40

Vidutiniškai per dieną rajono bibliotekose išduodama 1177 fiz. vnt. dokumentų, viešojoje
bibliotekoje – 298 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale – 72 fiz. vnt., kaimo filialuose – 806 fiz. vnt.,
viename kaimo filiale – 33 fiz. vnt.
Grožinės, šakinės literatūros leidinių išduotis:
Grožinė literatūra

Šakinė literatūra

2008m.

RVB
117048

SVB
32185

PMF
6308

KFB
78555

RVB
179645

SVB
43030

PMF
11961

KFB
124654

2007m.

120125

40845

5444

73836

182560

42759

12056

127745

Skirtumas

-3077

-8660

864

4719

-2915

271

-95

-3091

Knygų, periodinių leidinių išduotis
Periodiniai leidiniai

Knygos

2008m.

RVB
164571

SVB
30872

PMF
10669

KFB
123030

RVB
131904

SVB
44125

PMF
7600

KFB
80179

Kt.dokume
ntai
SVB
218

2007m.

120950

42517

10634

67799

181637

40989

6866

133782

98

Skirtumas

43621

11654

35

55231

-49836

3136

734

53603

120
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Grožinės literatūros išduotis rajono viešosiose bibliotekose sudaro 39 % (2007 m.- 40%)
Šakinės literatūros išduotis rajono viešosiose bibliotekose sudaro 61 % (2007 m.- 60%)

Periodinių leidinių išduotis rajono viešosiose bibliotekose sudaro 55 % (2007 m.- 40%)
Knygų išduotis rajono viešosiose bibliotekose sudaro 45 % (2007 m.- 60%)

Skaitomumas
2008 metai

2007 metai

RVB

29

29

SVB

27

29

PMF

27

26

KFB

30

30
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Lyginant su praėjusių metų duomenimis skaitomumo rodikliai labai nežymiai kito ir tolygiai
pasiskirstė. Vidutiniškai 1 rajono vartotojas per metus perskaitė 29 dokumentus, iš jų: grožinės
literatūros – 11 leidinių, šakinės – 18 leidinių. Iš 29 perskaitytų dokumentų: periodinių leidinių – 16,
knygų - 13. Vidutiniškai 1 savivaldybės VB vartotojas perskaitė – 27 dokumentus, iš jų: grožinės
literatūros – 12 leidinių, šakinės – 15 leidinių. Iš 27 perskaitytų dokumentų: periodinių leidinių –11,
knygų - 16 . Priekulės miesto filialo vartotojas perskaitė – 27 dokumentus, iš jų: grožinės literatūros – 9
leidinius, šakinės – 18 leidinių, Iš 27 perskaitytų dokumentų: periodinių leidinių – 16, knygų – 11.
Kaimo filialų vartotojai perskaitė – 30 dokumentų, iš jų: grožinės literatūros – 12 leidinių, šakinės – 18
leidinių. Iš 30 perskaitytų dokumentų: periodinių leidinių – 18, knygų - 12 .
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
Klaipėdos rajono bibliotekose yra 338 vartotojams skirtos darbo vietos, Savivaldybės VB – 58,
Priekulės miesto filiale – 19, kaimo filialuose – 261. Kadangi 2007 metais buvo tik 297 darbo vietos,
matome jog darbo vietų skaičius padidėjo 41. Žymų darbo vietų skaičiaus padidėjimą lėmė vykdyti
remontai kaimo filialų bibliotekose.
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
Iš viso
2008m.

Vartotojams

2007m.

Iš viso

Internetas

Darbuotojams
Iš viso

Internetas

RVB
SVB

114
36

52
29

76
11

66
11

38
25

23
21

PMF
KFB

4
74

3
20

3
62

3
52

1
12

1
1

Vartotojų orientavimas ir mokymas
Kaimo filialų bibliotekose žymiai padaugėjus kompiuterizuotų darbo vietų, 2008 metais – 74,
2007 metais buvo 20, bibliotekos vartotojai galėjo nuolat tobulinti darbo kompiuteriu įgūdžius.
Bibliotekininkės vedė mokymų valandėles, konkursus, per kurias bibliotekos vartotojai mokėsi naudotis
kompiuteriu, interneto teikiamomis galimybėmis. Gargždų bankų atstovai mokė bibliotekos darbuotojus
ir vartotojus kaip naudotis elektronine bankininkyste, Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos Gargždų skyriaus specialistai vedė paskaitas, praktines valandėles kaip žmonės gali
deklaruoti pajamas elektroniniu būdu.
Rajono viešosiose bibliotekose 2008 m. vartotojai buvo mokomi naudotis kompiuterine įranga,
bibliotekos teikiamomis paslaugomis, paieškos internete galimybėmis 84 val,. iš jų: viešojoje
bibliotekoje – 16, Priekulės miesto filiale – 6, kaimų filialuose – 62 val.
18

2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

PRIEIGA IR SĄLYGOS
Darbo dienos ir valandos
Darbo valandų skirtų viešosios/centrinės bibliotekos vartotojams per savaitę yra 60, filialuose
vidutiniškai – 35. Biblioteka vartotojus aptarnauja 286 dienas per metus, kaimo filialuose 252.
Jono Lankučio viešoji biblioteka vartotojus aptarnauja 6 dienas per savaitę nuo 9.00 – 19.00
val., poilsio diena - sekmadienis. Viešojoje/centrinėje bibliotekoje skaitytojų aptarnavimo skyriaus
darbuotojai dirba pagal sudarytą, kiekvieną mėnesį patvirtintą darbo grafiką. 2008 m. spalio 21d.
direktoriaus įsakymu Nr. O-10 „Dėl darbo laiko nustatymo filialuose“ vartotojams pageidaujant keitėsi
darbo laikas (Priedas Nr.1). Priekulės miesto filialas dirba 6 dienas per savaitę, pagal patvirtintą
mėnesinį darbo grafiką ir skaitytojus aptarnauja nuo 10.30 iki 19.00 val., poilsio diena - sekmadienis. 15
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. 4 kaimo bibliotekos dirba 20 val. per savaitę, nuo 10.00 iki 14.00 val.,
poilsio dienos - sekmadienis ir pirmadienis.
TBA
2008 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir kaimo filialų vartotojai nesinaudojo
tarpbibliotekinio skolinimosi paslaugomis šalies viduje.

Renginiai
Iš viso Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje per 2008
metus suorganizuoti 672 renginiai (2007 m.- 663): 309 žodiniai, 363 vaizdiniai, kuriuose apsilankė
beveik 15 000 lankytojų.
Biblioteka

Renginių
skaičius

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius

RVB

672

309

363

14990

SVB

85

24

61

4060

Vaikų lit. skyrius

25

10

15

1067

PMF

28

8

20

206

KFB

534

267

267

9657
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Per ataskaitinius metus organizuoti: knygų pristatymai, literatūriniai – muzikiniai vakarai,
paskaitos įvairiomis temomis, fotografijų, tapybos bei leidinių parodos. Kaip ir kiekvienais metais
didelio visuomenės susidomėjimo sulaukė organizuoti masiniai renginiai.
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje eksponuota daug parodų, kurių tematika
skirtinga:
•

Daugiausia parodų skirta rašytojų, visuomenės veikėjų jubiliejams paminėti (abonemente) :
„Amžinos būties rašytojas“ (V. Mykolaičio – Putino 115 –osioms gimimo metinėms), „Didysis
fantastas“ (Ž. Verno 180 – osioms gimimo metinėms), „Kūrybos spalvos“ (P. Treinio 80 –
osioms gimimo metinėms), „Prarastosios kartos likimo vaizduotojas“ (E. M. Remarko100 –
osioms gimimo metinėms), „Poezija nuausta iš skausmo“ (J. Degutytės 80 – osioms gimimo
metinėms), „Levo Tolstojaus kūryba“ (180 – osioms gimimo metinėms), „Kūryba – geriausia
saviraiška“ (Alfonso Bieliausko 85 – osioms gimimo metinėms), „Vydūnas – filosofas,
rašytojas“ (140 –osioms gimimo metinėms) ir t.t.

•

Organizuota parodų, skirtų įvairioms mokslo šakoms (abonemente) pvz.: „Sveikata ir grožis“,
„Ekologija – žmogus, gamta, gyvūnija“, „Mūsų išgyventa“ (tremtinių prisiminimai), „Kai sielai
sunku“ (psichologija), „Baltų kultūra“, „Meno stiliai, kryptys, žanrai“.

•

Įžymių datų minėjimui surengtos šios parodos (abonemente): „Laisvės gynėjų diena“, „Kol gyva
kalba“ (Tarptautinei gimtosios kalbos dienai), „Mama – meilės dovana“ (Motinos dienai),
„Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui-20“, „Lietuvos Valstybės kelias“ (Valstybės dienai), „Mūsų
Gargždai“ (Gargždų miestui-755) ir t.t.

•

Viešosios bibliotekos skaitykloje

surengta tautodailininkų parodų -

Petro Balsio medžio

drožinių, Gedimino Rudžio tapybos darbų, pedagogės Danutės Paškauskaitės velykinių
margučių, gargždiškės Valentinos Kaubrinės rankdarbių „Atgijęs linas“, klaipėdiečių fotografų
Vyto Kvaraciejaus ir Antano Sutkaus fotografijų darbų parodos.
•

Interneto skaitykloje paruošta 12 parodų, kurias sudarė šakinė literatūra: 1. „Mitai ir tikrovė“, 2.
„Ar įsivaizduojate savo gyvenimą be interneto?“, 3. „Pasakojimai dangui ir žemei“, 4. „Knyga,
biblioteka, skaitytojas“, 5. „Svajonių kraštai“, 6. „Senoji Lietuva“, 7. „Tremties ženklai 19411953 m.“, 8. „Knygos, kviečiančios kurti malonią gyvenimo aplinką“, 9. „Įdomiausia karjeros
siekimo, vadybos, lyderystės ir darbo organizavimo literatūra“, 10. „Lietuvos sakralinė dailė“,
11. „Pasaulio filosofai“, 12. „Jau tyliai gieda angelai lopšinę...Ir spindi žvaigždės tolyje
dangaus...“
Būtina paminėti ir plačiau apžvelgti didžiausio susidomėjimo sulaukusius renginius, už kuriuos

atsakinga Aptarnavimo skyriaus vedėja Nijole Prižgintienė.
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Jono Lankučio viešoji biblioteka visus knygos mėgėjus pakvietė į Editos Barauskienės naujos
knygos „Žodi nekrisk ant akmens“ pristatymą. Jame dalyvavo
leidyklos „Versus aureus“ redaktorė Margarita Lankutytė –
Dautartienė. Aptardama romaną viešnia kalbėjo, kad autorė
pasirinko nuoseklų kelią – per Mažvydą apžvelgti mūsų raštijos,
švietimo,

kultūros,

vakarinio

Lietuvos pakraščio raidą, šeimos
evoliuciją ir tradicijas bei siekimą jas gerbti ir palaikyti. Romanas yra
tradicinio istorinio romano pavyzdys, - akcentavo M. Lankutytė –
Dautartienė. Šią autorę leidyklai rekomendavo Vilniaus universiteto
profesorius knygotyrininkas Domas Kaunas. Minint 460 – ąsias
„Katekizmo“ sukakties metines išleistas ir šis romanas. Jis yra trilogijos, skirtos lietuviškos raštijos
pradininkams – Martynui Mažvydui, Abraomui Kulviečiui ir Stanislovui Rapalioniui – pirmoji knyga.
Pristatymo metu buvo skaitomos ištraukos iš naujojo romano, skambėjo muzika, susirinkusieji dalinosi
mintimis.
Įgyvendinant projektą “Jaunieji kūrėjai – tūkstantmečio kelyje“, vadovė – M. Jacikienė, 2008
metais išleista trečioji moksleivių ir jaunimo kūrybos knygelė „Tavo, pasauli, delnuos“. Almanachas
pristatytas šeštojoje rajono moksleivių ir jaunimo kūrybos šventėje, kuri buvo skirta Gargždų miesto
įkūrimo 755-osioms metinėms ir Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. Pedagogų, draugų, svečių,
literatūros mėgėjų apsuptyje paskelbti laureatai. Garbingą pripažinimą jau antrą kartą pelnė Gargždų
„Kranto“ vidurinės mokyklos vienuoliktokas Algimantas Kaveckis, pirmąkart tos pačios mokyklos
vienuoliktokė Irena Jonikaitė ir „Vaivorykštės“ gimnazistė Odeta Butkutė. Laureatus, kuriančius
moksleivius, globojančius mokytojus pasveikino savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė.
Renginyje dalyvavusi gargždiškė poetė Dalia Kudžmaitė džiaugėsi renginio prasmingumu ir ragino
jaunuosius kūrėjus nepaliauti mylėti gyvenimą ir kurti, kurti... Į naująjį almanachą įtraukti 35 – kių
jaunųjų autorių darbai. Gargždų krašto muziejaus direktorė, knygelės sudarytoja Giedrė Mogilaitė kai
kurių moksleivių kūrybą apibūdino kaip labai brandžią, išsiskiriančią savita leksika ir filosofiniu
požiūriu. Vakaro metu taip pat buvo apdovanota geriausio rašinio apie biblioteką autorė Dituvos
pagrindinės mokyklos 8 kl. mokinė Karolina Krapavickaitė.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos iniciatyva balandžio paskutinę savaitę Lietuvoje aštuntą kartą
vyko Nacionalinė bibliotekų savaitė, kurios šūkis – “Skaityk – laisvėk – tobulėk”, kuriuo siekiama
pažymėti skaitymo metus:
•

Šios savaitės metu rajono bibliotekininkai aptarė nuveiktus darbus, numatė naujus.
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•

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu viešoji biblioteka įgyvendino projektą „Knyga, biblioteka,
skaitytojas“, vadovė M. Ilginienė. Buvo organizuotas seminaras „Moderni biblioteka: naujos
technologijos ir vartotojų aptarnavimas“, kurio metu pranešimus skaitė Lietuvos nacionalinės M.
Mažvydo bei Vilniaus A. Mickevičiaus viešosios bibliotekų specialistai. Jis buvo naudingas tiek
viešosios, tiek mokyklų bibliotekų bibliotekininkams.

•

Savaitės metu įvyko įdomių susitikimų: su aktore Doloresa Kazragyte, dainuojamosios poezijos
atstovais. Susirinkusieji į dainuojamosios poezijos
vakarą netilpo bibliotekos konferencijų salėje, tad
renginį skubiai teko perkelti į Kultūros centro fojė.
Vakare dalyvavo aktorius, bardas Saulius Bareikis,
kompozitorius
Andrius Kulikauskas,
aktorius,

įmonės

„Vieno Aktoriaus Teatras“

vadovas

Sigitas

Jačėnas.

dalyviai

buvo

sužavėti

aktorių,

skaitovų

balsais,

Visi

dainuojančių
svečių paprastumu.
•

Taip pat buvo pristatyta Valentinos Kaubrinės rankdarbių paroda „Atgijęs linas“ bei Gintauto
Mejero poezijos knygelė „Gyvenimo kryžkelė“.

•

Nacionalinės savaitės išvakarėse spaustuvė „PRINT IT“ bibliotekai įteikė nuostabią dovaną –
1000 grožinės ir mokslinės literatūros leidinių skandinavų kalbomis.
Norisi paminėti ir Šilutės gimnazijos lietuvių literatūros mokytojos Irenos Arlauskienės knygos
„Jos čia nėra“ pristatymą. Daugeliui ji pažįstama kaip knygos
„Antai tebeeina“ autorė. Mintimis apie naująją knygą dalijosi ją
redagavusi leidyklos „Versus Aureus“ redaktorė Margarita
Lankutytė – Dautartienė., vakarą vedė „Kranto“ vidurinės
mokyklos mokytoja ekspertė Aldona Datkūnienė ir literatūros
mėgėja Donata Leketienė. Jaukią atmosferą sukūrė Gargždų
muzikos mokyklos mokytojos Audronės Balsienės ir jos mokinės

Gretos Marcinkevičiūtės atliekami muzikos kūriniai. Tai knyga apie pačią bjauriausią mokytoją –
nestandartinę mokytoją, kuriai labai gera mokykloje, bet kartu ir sunku, nes ji mato, kad vienas mokinys
liūdnas, kitas – nemiegojęs, trečias galbūt serga. Mokytoja turi juos pažadinti, tarsi laikrodininkas
užvesti laikrodžius, kad jie pradėtų dirbti tuo pačiu ritmu. Redaktorės nuomone, ši knyga pavykusi, nes
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šilta, daug poteksčių, ironijos ir saviironijos. Vakaro dalyviai, sveikindami knygos autorę, vylėsi, kad
talentu apdovanota mokytoja parašys dar ne vieną knygą.
Rugsėjo mėnesį, įgyvendinant viešosios bibliotekos
informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo darbų
2008 metų programos projektą „Ukrainos ir Lietuvos
kultūrinės ir dvasinės vertybės“, vadovės L. Damulienė, E.
Eitkevičiūtė, buvo sudaryta galimybė bibliotekų darbuotojams
apsilankyti Ukrainoje, plėtoti kultūrinius ryšius bei pasidalinti
profesine patirtimi su kolegomis.
Spalio mėnesį Jono Lankučio viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko netradicinis
renginys – buvo pristatytas ir demonstruotas naujas dokumentinis filmas „“Lituanikos“ didvyriai
amžinai gyvi. 1933-2008 m.“ Vienas iš filmo kūrėjų Jonas Čepas papasakojo apie filmo kūrimą. Jį
kuriant buvo pasinaudota istorine medžiaga, sukaupta Lietuvos aviacijos muziejuje, taip pat privačiuose
archyvuose. Pasak, renginyje dalyvavusio, vyr. muziejininko Mečislovo Raštinio, šiame filme yra
autentiškos medžiagos iš laikotarpio, kai S. Darius ir S. Girėnas ruošėsi skrydžiui per Atlantą, kai įvyko
katastrofa. Filmo autorius J. Čepas naujo dokumentinio filmo
kopiją padovanojo bibliotekai. Filmo pristatyme dalyvavo ir
Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius R. Jankauskas.
Skaitymo metus biblioteka
baigė jaukiu padėkos vakaru savo
aktyviausiems
rėmėjams,
vedėjams.

Bibliotekos

direktorius

skaitytojams,

literatūrinių
Juozas

renginių
Gutauskas

akcentavo, jog pirmą kartą

surengto padėkos vakaro tikslas –

gyvu

daina

žodžiu,

muzika

ir

padėkoti

žmonėms,

kurie

neabejingi knygai. Jis pasidžiaugė, kad šiais metais viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose įgyvendinta
20 informacinio gyventojų skatinimo projektų, 15 – koje filialų įsteigti viešieji prieigos taškai su 59
darbo

vietomis

vartotojams.

Gargždų

kultūros

centro

kultūros

projektų

vadovės

Šarūnės

Pertuškevičienės ir jos kolegių muzikavimas atvėrė susirinkusių širdis maloniam bendravimui. Padėkos
vakaro viešnia rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė pasidžiaugė kūrybišku bibliotekos
kolektyvu. Ji akcentavo, kad Savivaldybė visada remia gražias bibliotekos iniciatyvas. Gerų žodžių
bibliotekai negailėjo istorikė Janina Valančiūtė, Savivaldybės kalbos tvarkytoja Daiva Beliokaitė,
literatų klubo „Potekstė“ nariai, spaustuvės „PRINT IT“ atstovė Jurgita Šlioževičiūtė. Vakaro svečiams
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bibliotekos direktorius įteikė po dovanėlę – elektroninį LIBIS bilietą, 2009 – ųjų metų kalendorių, su
bibliotekos kolektyvu.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos renginiai buvo organizuojami ir vykdant kraštotyrinį
darbą bibliotekoje. Kraštotyros
tema organizuoti įvairūs renginiai,
projektų

įgyvendinimas,

susitikimai su kraštiečiais.
Biblioteka įgyvendindama
tęstinį projektą „Aš patikėjau
popieriui kaip draugui“, vadovė M. Jacikienė, surengė tris renginius. Pirmasis renginys – aktorės
Doloresos Kazragytės kūrybos vakaras „Niekada nesakyk niekada“ vyko Nacionalinės bibliotekų
savaitės metu. Literatūrinės popietės metu aktorė gausiai susirinkusiems savo gerbėjams paaiškino,
kodėl, tarusi daugiau neberašysianti, vėl leidžia knygą po knygos, o atsisveikinusi su Kauno teatru dabar
kuria vaidmenis Marijampolės municipaliniame teatre ir turi begales gerbėjų. Taip pat aktyviai
dalyvauja kūrybiniuose vakaruose visoje Lietuvoje. Pasakojo apie savo kelią į aktorystę. Nedaugelis
žinojo, jog aktorė yra išleidusi jau net penkias knygas ir kad ją su Gargždais sieja čia užgimusi jos tėvų
meilė. Abu tėvai buvo žemaičiai, tad ir jos gyslomis teka atkaklios žemaitės kraujas: puikiai suvaidino
rašytojos Sofijos Čiurlionienės tekstus, parašytus jos gimtąja tarme. Su pradedančiu aktoriumi R.
Buivydavičiumi ji suvaidino porą scenų iš spektaklio „Haroldas ir Modė“.
Antrasis renginys, tai jau trečiąjį kartą Gargždus aplankantis „Novelės ruduo“. Kiekvienais
metais Rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Rimantas Černiauskas supažindina vis su
kitais prozininkais. Ši kartą mūsų bibliotekoje viešėjo klaipėdietė N. Kepenienė, vilnietis H. Kunčius,
viešnia iš Talino Reet Kudu bei nuolatinis novelių kūrėjas gargždiškis A. Klizas. Buvo smalsu ir džiugu
išgirsti tokių skirtingų autorių stilistiškai visiškai skirtingus kūrinius, kuriuos vienija nebent žanras –
novelė. Novelistus sveikino rajono mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė. Jono Lankučio viešosios
bibliotekos direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė kiekvienam
padovanojo naują rajono albumą „Miestas. Žmonės. Gamta“.
Trečiasis renginys „Su Minija į Baltiją“ skirtas
kilusio iš Gargždų poeto, rašytojo, visuomenės veikėjo, kunigo
Mykolo Vaitkaus 125 – osioms gimimo metinėms paminėti.
Gargždų

„Minijos“

vidurinės

mokyklos

mokytoja

Dalia

Daugėlienė su mokiniais paruošė literatūrinę – muzikinę
kompoziciją, kuri puikiai atskleidė M. Vaitkaus gyvenimo ir kūrybos kelią. Vedančioji pažymėjo, kad
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mūsų kraštiečio amžininkas Antanas Gustaitis Mykolą Vaitkų pavadino „gėrio ir grožio dainiumi“,
poetas Stasys Santvaras – „elegantišku, išdailinto talento, natūraliu aristokratu, žarstančiu lakius
posakius ir komplimentus...“ . Anot Salio Šemerio, “Jis buvo ir tikras Dievo pašauktas kunigas –
magas“. Vakaras bibliotekoje, tai dar vienas bandymas priartinti jo kūrybą prie šiandienos mūsų žmonių.
Miela buvo klausytis mokytojos D. Daugėlienės auklėtinių skaitomos ir dainuojamos M. Vaitkaus
poezijos tekstų ir memuarų ištraukų, Gargždų vaikų muzikos mokyklos moksleivių atliekamų
instrumentinės muzikos kūrinių.
Miesto gimtadienio metu taip pat jau tapo tradicija rengti kraštiečių susitikimus. Projektu
„Kraštiečiai grįžta į gimtinę“ siekiama supažindinti miesto visuomenę su žymiais žmonėmis, kilusiais
iš Gargždų miesto ir rajono. Šiais metais buvo išsiųsti 103 kvietimai žinomiems meno, mokslo, kultūros,
sporto veikėjams, verslininkams, gyvenantiems Lietuvoje ir užsienyje. Tradiciniu tapęs renginys kasmet
sutraukia vis daugiau iš mūsų krašto kilusių žmonių ir puikiai papildo Gargždų miesto gimtadienio
minėjimą.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos skaitykloje
susirinkę kraštiečiai pasakojo apie save, dalijosi prisiminimais apie
savo vaikystę Gargžduose, susipažino su
parengta foto galerija „Gargždų miesto
garbės

piliečiai“.

bibliotekos

Savivaldybės

padėkos

ir

įteiktos

nusipelniusiems

kraštiečiams, kurie aktyviai darbuojasi

mokslo, kultūros ar

politikos

profesoriui

Alvydui

Jokubaičiui, istorikei Janinai Valančiūtei,

Seimo narei Ramunei

Visockytei, Lietuvos valstybės istorijos

srityje:

Vilniaus

universiteto

archyvo skaityklos vedėjai Rūtai Šrubėnienei, architektei Nijolei Lukšonytei – Tolvaišienei, Vilniaus
universiteto docentui Sauliui Kaubriui, poetei Irenai Damaševičienei. Kraštiečius geru žodžiu minėjo ir
sveikino rajono meras Vaclovas Dačkauskas, mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė. Smagią susitikimo
nuotaiką kūrė šokių ir dainų ansamblio „Minija“ kapela ir vokalo grupė.
Minint Gargždų miesto 755-ąsias metines, 2008 m.
rugpjūčio 14 d. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje buvo surengta
konferencija „Lietuvos vardas tūkstantmetyje“, skirta artėjančio
Lietuvos
dalyvavo

vardo

tūkstantmečio paminėjimui.

kompetentingi

lektoriai,

kurie

Konferencijoje
sulaukė

didžiulio

gargždiškių susidomėjimo. Atėjo nemažai istorija besidominančių
gargždiškių, pedagogų, Savivaldybės tarybos narių. Konferencijos
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dalyvius pasveikino rajono meras Vaclovas Dačkauskas ir mero
pavaduotoja

Rūta

Cirtautaitė.

Jie

pasidžiaugė,

kad

visi

konferencijos lektoriai yra mūsų kraštiečiai. Konferencijoje
dalyvavusi parlamentarė R. Visockytė akcentavo, kad tokia
konferencija yra gera pamoka kitiems provincijos miestams, nes
labai svarbu pažinti savo miesto istoriją, tik paskui galima kalbėti
apie pasaulinio lygmens įvykius. Konferencijos vedėja, mūsų
krašto istorikė Janina Valančiūtė apie Gargždus pasakojo Lietuvos istorijos kontekste. Ji pabrėžė, kad
miesto kūrimosi aplinkybės buvo sudėtingos, nes jis kūrėsi pasienyje su prūsų žemėmis. Viena iš
konferencijos pranešėjų Lietuvos valstybės Istorijos archyvo skaityklos vedėja Rūta Šrubėnienė –
Liutikaitė naudodamasi vizualine medžiaga pristatė temą „Gargždai – Lietuvos valstybės istorijos
archyvo saugomuose dokumentuose“. Istoriko, VU Naujųjų laikų istorijos katedros docento, dr. Sauliaus
Kaubrio pranešimo tema „Vietinė savivalda Lietuvoje tarp dviejų pasaulinių karų: Gargždų ir Klaipėdos
krašto atvejai“. Filosofas, VU Tarptautinių santykių ir politikos instituto profesorius, dr. Alvydas
Jokubaitis skaitė pranešimą tema „Kas yra politika“.
Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešojoje bibliotekoje, bei jos filialuose jau trečiąjį
kartą vyko Nacionalinio diktanto rašymas. Lietuvių kalbos žinias patikrino 191 rajono pilietis. Be
klaidų diktantą parašiusi endriejaviškė Danutė Lukauskienė vyko į Vilniuje surengtą 2 – ąjį rašymo turą.
Renginius aktyviai organizavo ir rengė kaimo filialai, kadangi daugelis iš jų parengė ir pristatė
projektus ir gavo finansavimą.
Rajono bibliotekos puikiai įsiliejo į respublikinę Skaitymo skatinimo metų akciją „Skaityk,
laisvėk, tobulėk“. Rajono bibliotekos organizavo renginius, skelbė akcijas, kvietė lankytis bibliotekose:
•

Dauparų filialo bibliotekoje (bibliotekininkė I. Vaitkutė)

visą savaitę vyko akcija

„Dauparų vaikų mėgstamiausios knygos - 2008". Skaitytojai
rinko geriausią knygą, vaikai darė parodą ir ją pristatė.
•

Endriejavo filialo bibliotekininkė Z. Mačiulienė

skaitytojus pasitiko su akcija „Ateik į biblioteką ir atsivesk
draugą“.
•

Girininkų bibliotekininkė J. Montrimaitė kartu su

bibliotekos skaitytojais vykdė knygų tvarkymo akciją, su
Endriejavo filialo bibliotekininke surengė popietę, skirtą Nacionalinei bibliotekų savaitei.
•

Jakų bibliotekininkė D. Žiliūtė vedė pokalbį “Ar biblioteka yra šiuolaikinės

informacijos šaltinis?“, bibliografinę pamoką „Mokomės naudotis enciklopedijomis ir žinynais“.
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•

Šalpėnų filialo bibliotekininkė J. Tamkienė organizavo renginį pavadinimu „Bibliotekos

kelias 1953-2008 metais. Buvusių bibliotekininkų susitikimas“,
kurio metu buvę bibliotekininkai

dalijosi prisiminimais, rodė

archyvinę medžiagą.
•

Judrėnų,

Kvietinių,

Lapių,

Vėžaičių,

Žadeikių

filialuose vyko renginiai, akcijos kurių metu skaitytojai buvo
kviečiami lankytis bibliotekoje, atsivesti draugų, giminių, kaimynų.
Girininkų filiale buvo vykdomas projektas „Gimtinės takais“. Projekto metu bibliotekininkė J.
Montrimaitė kraštotyrinės ekspedicijos metu su skaitytojais aplankė
Brožių,

Ruigių,

Antkopčio,
Girininkų
kaimus.

Stirbių,
Baltkalnio,

ir

Kiaulakių

Parengė

projekto

„Gimtinės takais“ pristatymą,
bei

lėlių

teatro

spektaklį

„Raudonkepuraitė“, kurį Girininkų filialo bibliotekininkė kartu su
skaitytojais pristatė ir kitose kaimo filialo bibliotekose.
Priekulės, Žadeikių ir Endriejavo filialai vykdė jungtinį

projektą „Rinkimės į kūrybinę

kelionę“. Projekto metu vyko susitikimai su vaikų poete, kraštiete D. Kudžmaite.
Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos Lapių filialas jau keletą metų
savo rajono bendruomenei pristato „Netradicinės knygos leidyba bibliotekoje“ projekto vykdymą.
Šiais metais bibliotekininkė O. Žitkienė parengė šios knygos puslapį „Žemėje lieka pėdos“, skirtą
lapiškės A. Srėbalienės kūrybai. Į knygos pristatymo vakarą susirinko daug dalyvių, skaitytojai
susidomėję klausėsi eilių, kurias deklamavo pati autorė, jos dukra Evelina, mokinės Ramunė Bružaitė,
Aušra Navickaitė, Justė Butkutė. Anot, dalyvių, vakaras suteikė atgaivos sielai, minčių apmastymams,
apie paprastus dalykus.
Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos Dovilų filiale vyko rajono
poetės Dianos Jusčienės knygos „Sielos stygomis groja...“ pristatymas. Renginyje dalyvavo 47
poezijos mėgėjai. Poetė daug metų dirbo Dovilų mokykloje lietuvių kalbos mokytoja, todėl susipažinti
su jos kūryba susirinko nemažai bendruomenės narių, buvusių mokinių. Poetė su malonumu klausėsi
skaitomų jos sukurtų eilėraščių, pati perskaitė naujai parašytus. Kiekvienam dalyvavusiam renginyje, ji
padovanojo po poezijos knygutę.
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Dovilų filialo bibliotekininkė R. Jonauskienė įgyvendinto projekto „Rankų darbo puošmena“
metu parengė ir išleido leidinį „Rankų darbo puošmena“.
Organizuotas šio leidinio pristatymas, renginio metu pagerbtos
visos Dovilų „auksarankės“, surengta leidinio autorių darbų
paroda, pristatyti jų darbai.
Dauparų filialo bibliotekoje vyko oficialus Viešų interneto
prieigos taškų (VIPT) atidarymas. Renginio metu viešosios
bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas kalbėjo apie VIPT
atsiradimą mūsų rajone, 13 kaimo filialų, gavusių 53 kompiuterius, internetą, 15 multifunkcinių
įrenginių, 53 darbo stalus su kėdėmis. Renginyje taip pat dalyvavo Dauparų – Kvietinių seniūnė Ieva
Meilienė, rajono mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja Irena
Gailiuvienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Gargždų skyriaus
specialistės.
Kvietinių filialo biblioteka vykdė projektą „Jauni
kovojome už laisvą Lietuvą“. Tai gražus bibliotekininkė I.
Butkienės sumanymas palikti ateinančioms kartoms kraštotyrinę
medžiagą apie kraštiečius
rezistentus.

Šis

leidinys

prisiminimais ir nuotraukomis sugulęs į 13 puslapių, skirtas
Lietuvos vardo Tūkstantmečio paminėjimui. 2008 m. lapkritį vyko
projekto „Jauni kovojame už laisvą Lietuvą“ pristatymas. Vyko
susitikimas

su

istorike

J.

Valančiūte,

pristatyta

surinkta

kraštotyrinė medžiaga apie Kvietinių kaimo kovotojus žuvusius už
laisvą Lietuvą, brolius K. ir S. Telšinskus, bei jų artimuosius.
Kalotės filialo bibliotekoje įgyvendintas projektas ,,Vaizdų ir spalvų Lietuva“, autorė A.
Misiūnienė. Projektas buvo skirtas Lietuvos Tūkstantmečio ir Kalotės vardo 755 – ioms metinėms
pažymėti. Projektas gražiai apjungė šias dvi garbingas sukaktis: paskatino žmones prisiminti savo
Tėvynės istoriją, pastebėti tėviškės grožį, gražiais žodžiais išreikšti meilę tėviškei, palikti savo spalvingą
potėpį bendrai pieštame Kalotės paveiksle. Projektas vienijo žmones, skatino dvasinę ir meninę
saviraišką, skiepijo meilę gimtinei.
Grikalių filialo bibliotekoje didelio dėmesio susilaukė bibliotekininkės V. Dorelienės renginys,
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 90 – osioms minėjimo metinėms. Renginio metu deklamuotos
eilės apie Lietuvą, Tėvynę, vyko Girkalių kultūros namų saviveiklininkų koncertas.

28

2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2008 metais Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojai
dalyvavo jau 7 – jame Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydyje, kuris vyko Telšiuose gegužės 30-31
dienomis. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojai šiame sporto
sąskrydyje laimėjo primą vietą komandų prisistatymo varžytuvėse, antroji bendrakomandinė vieta
iškovota už bendrai surinktus balus sportinėse varžybose. VIII bibliotekininkų sąskrydį organizuos
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka.

Darbas su vaikais
Pagrindinės darbo su vaikais kryptys - skaitytojų telkimas, knygos populiarinimas,
skaitymo skatinimas, informacinių įgūdžių ugdymas, aktyvus bendradarbiavimas su miesto ir rajono
darželiais, mokyklomis, darbą su vaikais bibliotekoje vykdo Vaikų literatūros skyrius, vedėja Daiva
Ringienė.
Nuo 2008 metų birželio mėnesio Vaikų literatūros skyriuje vyko pastato renovacija
(trukusi pusę metų), tad bibliotekoje vyko ne tik bibliotekinis, bet ir pasiruošimo, kraustymo, tvarkymo
darbai, dėl kurių per 2008 metus skaitytojų aptarnavimas šiek tiek nukentėjo, sumažėjo mažųjų vartotojų
skaičius.
Nauja galimybė pakviesti vaikus į biblioteką - kompiuterių ir interneto atsiradimas kaimo
filialuose. 15 kaimo filialų, tai: Dauparų, Drevernos, Girininkų, Girkalių, Kalotės, Kretingalės, Kvietinių,
Lapių, Plikių, Tilvikų, Vėžaičių, Žadeikių turi 74 kompiuterius. J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyriuje taip pat yra 8 kompiuterizuotos darbo vietos, visos turi prieigą prie interneto. Lankytojai
galėjo rinkti informaciją internete, naudotis elektroniniu paštu, reikiamą informaciją buvo galima
išsispausdinti. Per 2008 metus Vaikų literatūros skyriuje interneto svetainės paslaugomis pasinaudojo 63
vartotojai. Jų sumažėjo, nes pusę metų (remonto metu) vaikų literatūros skyrius neturėjo galimybės
naudotis internetu. Besilankantys vaikai bibliotekose praleidžia didžiąją laisvalaikio dalį, jie gali ne tik
rinktis reikiamą literatūrą, bet ir žaisti, piešti, klausytis pasakų, kurti, bendrauti.
Skaitytojų vaikų sutelkimas, aptarnavimas
2008 metai

SVB vaikų
skyrius
PMF
KFB
RVB

Vaikų
Vaikų
skaičius
vartotojų
(mikrorajone)
2632
1013

39

13370

9841

378
5712
8605

68
40
41

5579
79731
98680

2837
38825
51503

256
2278
3547

Sutelkimo %

Išduotis

Lankomumas
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Vartotojų vaikų sumažėjo tik Vaikų literatūros skyriuje (217 vartotojų mažiau), nes vyko
Vaikų literatūros skyriaus kapitalinis remontas.
Bibliotekoje daugiau skaito mokiniai, kuriems vaikystėje buvo skaitoma, kurių namuose
daugiau knygų, ir kurių tėvai patys skaito. Ataskaitiniais metais Vaikų literatūros skyriuje daugiau
skaitė ikimokyklinio amžiaus (57 vaikai), 1 – 4 klasių moksleiviai (683), 5 – 8 klasių skaitytojų skaitė
mažiau (273 skaitytojai).
Vaikų literatūros skyriaus paslaugomis naudojasi ne tik vaikai, bet ir suaugę. Tai
daugiausia studentai, mokytojai, darželio auklėtojos, pensininkai, kuriems dažniausiai reikia vaikiškos
literatūros, medžiagos apie vaikų rašytojus, scenarijų įvairioms vaikų šventėms. Per 2008 metus Vaikų
literatūros skyriuje apsilankė:
ü

Pagal dienoraščio registraciją – 79 suaugę skaitytojai;

ü

Pagal vieningą registraciją – 30 suaugusių skaitytojų.

Vaikų literatūros skyriuje išduodamas tik lokalus skaitytojo bilietas. Skaitytojai (nuo 9 kl suaugę), kurie pageidauja įsigyti elektroninį (LIBIS) skaitytojo pažymėjimą, siunčiami į suaugusių
biblioteką.
Vaikų literatūros skyriuje iš lietuvių autorių labiausiai skaitomos šios knygos: V.
Žilinskaitės „Kintas“, V.V. Landsbergio „Obuolių pasakos“, „Arklio Dominyko meilė“, „Tinginių
pasakos“, K.Kasparavičiaus „Dingęs paveikslas“, D. Vaitkevičiūtės „Trise prieš mafiją“, B. Bušmos
„Būk geras, Jackau, nemirk“, R. Černiausko „Slieko pasaka“, N. Kepenienės „Po riestainio saule“,
„Džiovintas debesėlis“, V. Račicko „Nipė nori namo“, „Zuika padūkėlis“.
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Iš užsienio šalių rašytojų skaitomiausios šių rašytojų knygos ar net 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
„Mažasis vampyras“, I. Korschunov „Nauji vavušelių nuotykai“, berniukų labiausiai mėgstama serija
“Iliustruota didžioji klasika“, įvairios pasakos.
Ikimokyklinio amžiaus skaitomiausios serijos “Pradinuko biblioteka“ knygutės. Siekdami
kuo geriau patenkinti mažųjų skaitytojų poreikius, už projekto „Vaikai knygų pasaulyje“ lėšas įsigijome
knygučių mažiesiems skaitytojams. Tuo metu vykęs vaikų literatūros skyriaus kapitalinis remontas
„nuskriaudė“ mažuosius skaitytojus, todėl šios knygelės buvo itin populiarios, skaitomos.
Vaikų skaitomiausi žurnalai „Barbie“, „Donaldas ir kiti“, „Luka“, „Justė“, „Mergaitė“,
„Naminukas“, „Panelė“ ir kompiuterinių žaidimų žurnalas „PC gamer“.
Ypatingai jaučiamas vaikų pomėgis fantastinei, siaubo literatūrai, tai knygos iš serijų
„Kraupioji istorija“, „Kraupusis mokslas“, mėgiamiausi knygų autoriai – J. K. Rowling, K Meyer, P.
Freund. Ankstesniais metais fantastine literatūra domėjosi vyresnio amžiaus skaitytojai, paskutiniu
metu jos vis labiau pageidauja ir mažieji skaitytojai (3,4 klasių moksleiviai). Paskutiniu metu ir mažieji
skaitytojai skaito vis daugiau fantastinės literatūros, tai J. K. Rowling “Haris Poteris“, L. Kaaberbol
„Ugnies galia“, C. Cowell „Kaip kalbėtis su slibinais“.
Ø Viešosios bibliotekos vaikų skyriuje vyko 25 renginiai:
o

10 žodinių renginių;

o 15 vaizdinių renginių;
o Renginiuose dalyvavo 1067 lankytojai.
Ø Priekulės miesto filiale vyko 10 renginių:
o 4 žodiniai renginiai
o 6 vaizdiniai renginiai;
o Renginiuose dalyvavo 98 lankytojai.
Ø Kaimo filialuose suorganizuoti 197 renginiai:
o 119 žodinių renginių;
o 78 vaizdiniai renginiai;
o Renginiuose dalyvavo 4824 lankytojai.

Norisi pasidžiaugti 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 Dargužienė (darželis
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„Gintarėlis“), mokytoja Birutė Pipirienė („Minijos“ vidurinė mokykla), Rasa Galdikienė (Dovilų pradinė
mokykla), Ilona Stonienė (darželis „Saulutė“), mokytoja Birutė Šutininė („Vaivorykštės“ gimnazija)
kasmet apsilanko bibliotekoje, o jei pasitaiko proga - padeda rengiant popietes.
Ataskaitiniais metais didelę reikšmę vaikų telkimui turėjo Vaikų literatūros skyriuje
veikianti žaisloteka. Vaikai žaislotekoje ne tik žaidė, jie susipažino su jiems skirta naujausia informacine
literatūra, skaitė naujausius periodinius leidinius. Sulaukta net ir skaitytojų – geradarių, kurie bibliotekai
padovanojo žaislų, popieriaus, piešimo reikmenų.
Popietėje “Apie laimę, svajones, ir eiles“ su poete Zita
Gaižauskaite vaikai žaismingai bendravo, skaitė savo eilėraščius,
vaidino, drauge rašė laiškus. Poetė mažuosius skaitytojus vedė į
kūrybos pasaulį.
Drauge su mokyklos –
darželio „Gintarėlis“ moksleiviais,
mokytoja Birute Pipiriene
keliavo ir susipažino su rašytojo Kosto Kubilinsko

vaikai
pasakų

personažais. Popietė „Jų vaikai nepamiršta“ buvo skirta K.
Kubilinsko kūrybai paminėti ir prisiminti. Kosto Kubilinsko
eilėraščiai – ypatingai vaikų mėgstami, apie tai bylojo vaikų noras
dalyvauti popietėje. Renginio pabaigoje vaikai klausinėjo, kokių dar dainelių ar eilėraštukų reikia
išmokti, kai ateis į „bibliotekos šventę“.
2008 metais Vaikų literatūros skyrius dalyvavo metų
knygos rinkimuose, balsavo už vaikams labiausiai patikusią knygą
– Klaipėdiečio rašytojo R. Černiausko „Slieko pasaka“. Mažieji
skaitytojai savo piešiniais iliustravo labiausiai jiems patikusius
apsakymus. Vaikai, vadovaujami mokytojos Aldonos Datkūnienės,
visus savo darbus – piešinius sudėjo į vieną knygą ir nusiuntėme į
Martyno Mažvydo biblioteką vertinimo komisijai. Malonus
sutapimas, o gal vaikų darbai prisidėjo prie rašytojo knygos laimėjimo. Rašytojo R.Černiausko knyga
„Slieko pasaka“ buvo išrinkta geriausia metų knyga.
Po metų knygos apdovanojimo R. Černiauskas lankėsi vaikų bibliotekoje, jis vaikams
išsamiau papasakojo apie knygos personažus, idėją kurti šią knygą. Supažindino su knygutės
scenarijumi. Moksleiviai skaitė jiems labiausiai įsimintinas ištraukas, klausinėjo rašytoją įvairiausių
kūrybinių paslapčių. Pastarasis prisipažino, kad tai labiausiai pavykusi jo knyga vaikams. Rašytojas
klausinėjo vaikų įvairiausių vaikiškų paslapčių, išdaigų. Renginio pabaigoje padėkojo gargždiečiams,
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ypač mokytojai Aldonai Datkūnienei, palinkėjo jiems tapti tikrais kūrėjais, pažadėjo skaitytojus
nustebinti dar ne viena knyga.
Gruodžio

mėnesį

ugdymo centro „Naminukas“
globos grupės auklėtiniai buvo
pakviesti į Kalėdinę popietę.
Įvairios popietės „Naminuko“
auklėtiniams

organizuojamos

jau ketvirtus metus. Šį kartą
prieš pat Kalėdas globos grupėje esantys vaikai pirmą kartą apsilankė suremontuotose įstaigos patalpose.
Pagrindinės idėjos autoriai - Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, studentė
Saulė Surplytė, Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro savanoriai, „Vaivorykštės“ gimnazijos dešimtokės.
Pažiūrėjus į vaikų veidelius matėsi, kad tokių pramogų reikia. Mažieji drąsiai šoko, piešė, dainavo,
mėgdžiojo gyvūnus, šėliojo su balionais, vaišinosi saldumynais. Sunku buvo atsisveikinti. Vienas kitam
prižadėjo susitikti sekančiuose bibliotekos renginiuose.
Į literatūrinę popietę „ Knyga moko mylėti“ buvo pakviesti patys geriausi bibliotekos
skaitytojai, aktyviausi pagalbininkai. Literatūrinės inscenizacijos metu „Knyga moko mylėti“ (paruošė
mokyklos – darželio „Gintarėlio“ ketvirtokai) visi turėjo galimybę dalyvauti trumpoje pasakėlėje apie
knygą. Kiekvienam dalyviui buvo paruošta užduotis, be kurios atsakymo nebuvo galima toliau keliauti į
knygų karalystę. Vaikai buvo pasakoriai, patys dalyvavo vaidinime. Rengiant popietę remtasi
„Pradinuko bibliotekėlės“ knygutėmis, tad dauguma personažų vaikams buvo pažįstami, ir vaikai žinojo
atsakymus į klausimus. O kas nebuvo skaitę, pažadėjo būtinai paskaityti, nes norės dalyvauti kituose
bibliotekos renginiuose ir laimėti prisiminimo dovanų.
Ypač bibliotekoje populiarios ir lankytojų mėgiamos renginių formos – meno darbų
parodos, jų pristatymai:
•

2008 metais vyko susitikimas su Kretingalės pagrindinės mokyklos jaunaisiais dailininkais.

•

Organizuotas pieštų atvirukų “Gersi vandenį, sportuosi, būsi sveikas ir šypsosies“
konkursas.

•

Pristatyta ugdymo centro „Naminukas“ lavinamosios klasės mokinių projektinė veikla
„Kitokių mokinių gyvenime turi būti kažkas daugiau negu viskas“.

•

Kalėdinę nuotaiką atnaujintoje bibliotekoje sukūrė Valentinos Kaubrinės Kalėdinių darbų
paroda.
Daug dėmesio ir renginių sulaukė ir kaimo filialų vaikai. Jie kasdien galėdavo užsukti į

bibliotekas, praleisti ten savo laisvalaikį.
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Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios
bibliotekos Slengių filialo bibliotekininkė E. Alminienė surengė
žaidimų linksmybių popietę vaikams „Sukim sukim galveles“,
skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Renginio metu vaikai
dalyvavo viktorinoje, galvosūkių sprendime, konkurse.
Susidomėjimo sulaukė Dovilų filialo bibliotekininkės
R. Jonauskienės mažiesiems skaitytojams organizuota literatūrinė popietė
„Pasek, močiute, pasaką“. Šio filialo vaikai, kurie domisi Lietuvos istorija,
jos praeitimi, buvo pakviesti į viktoriną „Lietuvos valstybės simboliai:
vėliava, herbas, himnas“. Trys aktyviausi viktorinos dalyviai buvo
apdovanoti prisiminimo dovanėlėmis ir padėkos raštais. Vaikų darželio
paruošiamosios grupės vaikams organizuota ekskursija po biblioteką.
Vyresnių klasių moksleiviai buvo pakviesti į bibliografines pamokėles:
„Kaip tvarkyti perskaitytų knygų dienoraštį“,

„Mokėk naudotis

informaciniais leidiniais“.
Vienas iš didžiausių renginių Kretingalės filialo bibliotekoje, šventė „Žiurkės metus
pasitinkant“ , kuriame dalyvavo vaikų klubo nariai: vaikų darželio vaikai, kultūros namų darbuotojai,
muzikantai. Balandžio mėnesį vyko popietė Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti: susirinkę
vaikai skaičiavo kiek kiekvienas yra perskaitęs knygų, rinko pačią įdomiausią vaikišką knygą,
daugiausiai perskaitę knygų vaikai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.
Žadeikių filialo bibliotekininkė V. Padleckienė 2008
metais ypatingą dėmesį skyrė vaikų skaitymui skatinti. Buvo
surengtos

popietės: „Garsinio skaitymo valandėlė“, skirta

Pasaulinei poezijos dienai, „Nė dienos be knygų“, Nacionalinei
Lietuvos bibliotekos savaitei, „2008 metų skaitomiausios knygos“.
Popiečių metu vaikai skaitė knygeles, atsinešė sąsiuvinius kuriuose
jie rašė savo mintis apie perskaitytas knygas. Popietėse mažieji
skaitytojai prisiminė mėgstamiausių herojų nuotykius, knygas, kuriose pasakojama apie draugystę,
patys samprotavo apie šį gražų poelgį. Rengė piešinių parodas, kuriose puikavosi rašytojų pasakų,
apsakymų herojai. Popiečių metu buvo kalbama apie knygos įtaką žmogui, knygos nauda: su knyga
galima įveikti baimę, skaitantieji tampa savarankiškesni ir nuoširdesni, ugdo draugiškumą.
Įdomus Judrėnų filialo bibliotekoje vykęs renginys - garsinis skaitymas ,,Esi tik viena“,
skirtas Mamos dienai. Kiekvienas renginyje dalyvavęs mokinukas į biblioteką atsinešė savo mamos
nuotrauką, jos buvo gražiai įrėmintos ir sudėtos į parodų lentynėlę. Po to buvo skaitomi posmai apie
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mamą. Mažieji skaitytojai turėjo galimybę padaryti kiekvienai mamytei po atviruką, ir taip pasveikinti
savo mamytes. Judrėnų filialo bibliotekininkė J. Jokšienė, mokinių prašymu, organizavo išvyką po
įžymias mikrorajono vietoves. Su grupele mokinių dviračiais bibliotekininkė vyko į Užvėnų kaimą,
kur yra Švč. M. Marijos statula (vadinama Lurda), pastatyta apie 1918 m. Vėliau buvo aplankytas
Koplytstulpis su Švč. M. Marijos Maloningosios, Šv. Antano, Šv. Vincento skulptūromis, esantis
Užvėnų kaime,

gyventojo A. Bernoto sodyboje. Toliau kelionė tęsėsi į Norgėlų kaimą, Mataičių

piliakalnį, Šalpės kalnelį. Paskutinė lankymo vieta buvo Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, kuri
pastatyta 1780 m. yra Judrėnų miestelio centre.
Tilvikų filialo bibliotekininkė D. Jurevičienė 2008 metais
vykdė

projektą

,,Plepančios

knygutės“, kurio tikslas buvo skatinti
neskaitančių tėvų vaikus pamilti knygą ir
atkreipti tėvų dėmesį kiek daug mums
duoda

knygos

vaiko

vystymuisi.

Projekto metu įsigyta knygučių, vyko
garsiniai skaitymai vaikams.
Vėžaičių filialo bibliotekininkė R. Žilienė vaikams organizavo valandėlę „Margaspalvėje
genio kalvėje“, skirtą A. Matučio 85 – osioms gimimo metinėms. Vaikai buvo trumpai supažindinti su
poeto biografija, kūryba, išleistomis poezijos knygutėmis. Renginio dalyviai skaitė poeto eilėraščius,
vaišinosi saldumynais. Valandėlėje dalyvavo I – IV kl. moksleiviai. 2008 metais kaip niekad buvo daug
pažintinių ekskursijų po biblioteką. Jose dalyvavo Vėžaičių darželio ir paruošiamosios grupės vaikai.
Šios ekskursijos buvo skirtos Skaitymo metams paminėti. Supažindinant mažuosius su biblioteka, buvo
stengiamasi kuo labiau sudominti juos su įvairiu, įdomiu knygų
pasauliu. Vaikai galėjo susipažinti su pačiomis naujausiomis
knygutėmis.
Balandžio

mėnesį

Lapių

filialo

bibliotekoje

tradiciškai vyko šventė „Knyga – bičiulė mano“, skirta
Tarptautinei

vaikiškos

knygos

dienai.

Dėl

vietos

stokos

bibliotekoje (dalyvavo 43 dalyviai) šventė vyko Lapių pagrindinės
mokyklos salėje. Renginio metu buvo kalbama apie skaitymo
svarbą, teigiamą požiūrį į skaitymą.. Po to vyko nuotaikinga spaudos konferencija, kurioje į įvairius
klausimus apie knygą teko atsakyti ne tik vaikams, bet ir mokytojoms. Prizais, diplomais apdovanoti visi
konkurso dalyviai ir geriausi bibliotekos skaitytojai. Lapių filialo bibliotekininkė O. Žitkienė
Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei surengė akciją „Ateik į biblioteką ir atsivesk draugą“.
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Akcijos dalyviai buvo paskatinti saldžiais prizais. Gegužę ir birželį pravestos dvi informacinių ir
skaitymo įgūdžių ugdymo programos „Kelionė į knygų pasaulį“ pamokos
2kl. moksleiviams. Tokių pamokėlių metu vaikai susipažino su biblioteka,
knygos elementais, knygų pasirinkimu bibliotekoje ir jų priežiūra.
Dauparų filialo bibliotekininkė I. Vaitkutė

pažymėjo

Tarptautinę vaikų knygos dieną popiete „Atversta vaikystės knyga“.
Renginyje dalyvavo mikrorajono vaikai, Gargždų „Minijos“ vidurinės
mokyklos Gobergiškės skyriaus mokiniai. Renginyje svečiavosi Pelėda
(Vaikų literatūros skyriaus vedėja Daiva Ringienė), kuri su vaikais kalbėjo
apie skaitytas knygas, vaikai žiūrėjo spektakliuką apie gyvūnėlius, kurie lietui lyjant visi sutilpo po
grybu. Apdovanota geriausiai skaitanti klasė.
Mokamos paslaugos
Vartotojams buvo teikiama įvairiausių paslaugų, tokių kaip:

vartotojo pažymėjimo

išdavimas, internetas, kopijavimas, nuskaitymas, spausdinimas, informacijos įrašymas į diskelius ir
kompaktinius diskus, dokumentų įrišimas, konsultacijos, pagalba ieškantiems informacijos internete,
patalpų nuoma ir kt. Per metus rajono bibliotekų vartotojams padaryta 92889 leidinių fragmentų kopijų:
viešojoje bibliotekoje padarytos 90174 fragmentų kopijos, Priekulės miesto filiale – 1800, kaimo
filialuose – 915. Už mokamas paslaugas savivaldybės viešojoje bibliotekoje surinkta 10,2 tūkst. litų.
Priekulės miesto filiale surinkta 400 Lt. Nuo 2008 m. sausio 1d. įsigaliojo naujos bibliotekos teikiamų
paslaugų kainos.
Teikiamų paslaugų įkainiai
Paslauga
1. Vartotojo pažymėjimas

Mato vnt.
Neribotas
laikotarpis

Paslaugos kaina
Elektroninis vartotojo pažymėjimas:
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 pažymėjimas:
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
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2. Dokumentų kopijavimas,
nuskaitymas ir spausdinimas

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

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

1 vnt.

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 užpildytas lapas)
3,00 Lt spalvotas

0,60 Lt nespalvotas
0,70 Lt nespalvotas
3,50 Lt spalvotas
3,00 Lt spalvotas (nevisiškai užpildytas lapas)
4,00 Lt spalvotas
* moksleiviams ir studentams
0,20 Lt nespalvotas
0,30 Lt nespalvotas
1,00 Lt spalvotas
0,50 Lt spalvotas (nevisiškai užpildytas lapas)
2,00 Lt spalvotas

0,50 Lt nespalvotas
0,60 Lt nespalvotas
2,50 Lt spalvotas
1,50 Lt spalvotas (nevisiškai užpildytas 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
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
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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

1 val.

Nuo 1,00 Lt (pagal susitarimą)

500 Lt

1 vnt.

11. Dokumentų persiuntimas iš kitų
bibliotekų per tarpbibliotekinį ir
tarptautinį tarpbibliotekinį
abonementą
12. Personalinių bibliografijų
sudarymas bei redagavimas pagal
užsakymą
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

1 siunta

5,00 Lt – skelbimas
10,00 Lt – lankstinukas
3,00 Lt – kvietimas
5,00 Lt – vizitinė kortelė
0,50 Lt + pašto išlaidos

1 val.

3,00 Lt

1 psl.

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

1 val.

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

17. Dokumentų nuoma
elektroninėje laikmenoje
18. Vartotojų mokymas dirbti
kompiuteriu, naudotis internetu bei
konsultacijos

1 savaitei

3,00 Lt

1 val.

10,00 Lt

1 bilietas

Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
2008 metais apie Klaipėdos rajono J. Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojus, bibliotekos
veiklą, profilį, organizuojamus renginius buvo publikuoti 45 straipsniai. Iš jų respublikinėje spaudoje –
5, vietinėje spaudoje – 40. Daugiausia straipsnių išspausdinta Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“,
regioniniame laikraštyje „Vakarų ekspresas“. Siekiant palaikyti palankų bibliotekos įvaizdį buvo
naudojamos reprezentacinės priemonės, organizuojamos ekskursijos po biblioteką, atvirų durų dienos,
gausybė renginių.
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INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA
LIBIS PĮ diegimas
Nuo 2003 metų birželio 1d. J. Lankučio viešojoje bibliotekoje įdiegta LIBIS programa.
Nuo 2004 metų J. Lankučio viešoji biblioteka dalyvauja LIBIS analizinės bibliografijos kūrime, nuolat
siunčia vietinės spaudos analizinius įrašus į Nacionalinę bibliografijos duomenų bazę. Aprašomas
vietinis rajoninis laikraštis „Banga”. 2008 metais bibliotekos elektroniniame kataloge padaryti 663
analiziniai bibliografiniai įrašai, iš laikraščio „Banga“. Į bibliotekos elektroninį katalogą jungiami
straipsniai iš respublikinės spaudos, kurių turinys susijęs su Klaipėdos rajono kraštu. Iš viso 2008 metais
įjungti 1185 analiziniai aprašai. Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge per metus buvo
15478 ir iš viso automatizuotai parengta 75664 įrašų. 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.

Informacinis fondas
Informacinių leidinių fonde kaupiama universalios ir įvairių mokslo sričių literatūra:
enciklopedijos, specialūs žinynai, žodynai, oficialieji dokumentai, teisės aktai ir kt.
2008 informacinis fondas pasipildė 356 fiz. vnt.
Nors fondas yra nuolat pildomas naujais informaciniais leidiniais, tačiau jų nepakanka.
Jaučiamas didėjantis gyventojų poreikis informaciniams leidiniams. Lėšų stygius neleidžia sukurti
tinkamos informacinės bazės, kuri užtikrintų informacinių poreikių veiklą. Ypač trūksta visuomenės,
psichologijos, užsienio šalių, istorijos mokslų, informacinės literatūros. Siekdami patenkinti rajono
skaitytojų poreikius informacijos ieškome elektroniniuose ištekliuose.
Priekulės miesto filiale ir kaimo filialuose skurdus ir neaktualus informacinis fondas.
Kaimo filialams ruošiami informaciniai aprašymai pačių darbuotojų pateiktomis temomis.

Katalogų ir kartotekų sistema
Per 2008 metus Jono Lankučio viešosios bibliotekos katalogai ir kartotekos išliko
tradiciškai tie patys: sisteminis ir abėcėlinis. Per 2008 metus elektroniniame kataloge padaryti – 15478
įrašai, iš viso elektroniniame kataloge yra 75644 įrašai. 2008 metais J. Lankučio viešosios bibliotekos
skyriams ir filialams bibliotekiškai apipavidalinta 10220 kataloginių kortelių.
Komplektavimo skyriuje yra centrinis abėcėlinis katalogas, atspindintis viešosios
bibliotekos ir jos filialų fondus. Per 2008 metus Daukšaičių filialo bibliotekos fondas sutikslintas su
abėcėliniu katalogu, katalogas buvo sutvarkytas, perredaguotas.
39

2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Bibliografinis, informacinis vartotojų aptarnavimas
Gauta užklausų rajono bibliotekose iš viso: 4477, atsakyta – 4473, viešojoje bibliotekoje
atsakyta -1454, Priekulės miesto filiale atsakyta –221, kaimo filialuose pateikta – 2802, įvykdytos –
2798.
Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešojoje bibliotekoje daugiausia užklausų
pateikė studentai – 899. Daugiausiai buvo atsakyta į temines užklausas – 986, iš jų daugiausiai
visuomenės mokslo klausimais – 382.
Per metus bibliotekos vartotojams suteiktos 57 konsultacijos, įvairiomis temomis:
•

Interneto vartotojams konsultuota kaip tinkamai pasirinkti tinkamą dalykinę ir profesinę
informaciją;

•

Padėta skaitytojams naudotis bibliotekoje esančiais informacijos šaltiniais;

•

Teikta atrankinė informacija kultūros darbuotojams, medikams bei plačiajai visuomenei;

•

Teiktos bibliografinės konsultacijos vartotojams.
2008 metais centrinėje bibliotekoje bibliografinė – informacinė veikla buvo orientuota į

šiuos darbus:
•

Formuota informacinė bazė;

•

Surinkti bei susisteminti duomenys apie Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje

bei Gargždų miesto mokyklų bibliotekose gaunamus periodinius leidinius;
•

Komplektuotas informacinis fondas;

•

Pildytas VB elektroninis katalogas skaitykloje esančio fondo įrašais;

•

Redaguoti katalogai ir kartotekos;

•

Buvo atliekamas bibliografinis – informacinis skaitytojų aptarnavimas;

•

Filialų darbuotojams suorganizuota paroda – peržiūra apie naujas knygas.

•

Miesto bendruomenė ir kaimo filialų darbuotojai informuoti apie naujas

•

Paruoštas „Atmintinų dienų, sukakčių ir jubiliejų 2009 m. kalendorius“;

•

Paruošta 12 spaudinių parodų.

•

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu suorganizuotas seminaras „Moderni

knygas;

biblioteka: naujos technologijos ir vartotojų aptarnavimas“. Į seminarą buvo pakviesti Lietuvos kultūros
darbuotojų tobulinimosi centro darbuotojai. Pranešimą „Vartotojų aptarnavimo koordinavimas
bibliotekose. Vieša prieiga visiems“ skaitė LNB Bibliotekininkystės centro vyriausioji bibliotekininkė
Dalia Jaskonienė. Tema „Bibliotekų įvaizdžio kūrimo pagrindai“ kalbėjo Vilniaus Adomo Mickevičiaus
viešosios bibliotekos Meno skyriaus vedėja Asta Kazakevičiūtė. Seminaras buvo naudingas visiems
filialų bei rajono mokyklų bibliotekininkams.
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Rajono bibliotekų informacinės paslaugos buvo reklamuojamos ir moksleivių ekskursijų į
bibliotekas metu. 2008 metais labai pasiteisino kaimo filialų darbuotojų organizuotos ekskursijos savo
skaitytojams į J. Lankučio viešąją biblioteką, bei vaikų literatūros skyrių. Kas metai kaimo filialai
organizuoja informacinių užklausėlių popietes savo mažiesiems skaitytojams, kaimo filialuose didėja ir
suaugusių skaitytojų poreikis informaciniam fondui.

Kraštotyros veikla
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos kraštotyros darbo veiklos
kryptys 2008 metais buvo: kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida, savojo krašto pažinimo, jo
tradicijų propagavimas, kraštiečių jubiliejų paminėjimas, kraštotyros fondo ir analizinių kraštotyros
aprašų pildymas elektroniniame kataloge ir kt. Už kraštotyros darbą bibliotekoje atsakinga vyresnioji
bibliografė Marytė Jacikienė.
Viešojoje bibliotekoje buvo komplektuojamos kraštiečių, vietinių poetų, rašytojų knygos,
knygos su autografais, viskas, kas susiję su rajonu, įžymiomis rajono vietomis. Buvo kaupiami ir
smulkieji spaudiniai (lankstinukai, bukletai), reprodukuoti dokumentai (kopijos, fotografijos).
Bibliotekoje kraštotyros fondas 2008 m. pasipildė 52 egz. Iš viso kraštotyros fondą sudaro
virš 368 egz. knygų ir kitų dokumentų. Čia galima rasti medžiagos apie Gargždus, Klaipėdos rajoną,
istoriją, įžymius kraštiečius, jų darbus. Bibliotekos iniciatyva išleista rajono moksleivių ir jaunimo
kūrybos knygelė „Tavo, pasauli, delnuos“, mokytojos E. Barauskienės romanas apie Mažvydą „Žodi,
nekrisk ant akmens“. Kaip ir ankstesniais metais rajono literatai išleidžia savo kūrybą . Tai D. Jučienės
knyga „Kaip paukščio plunksna“, J. Petrausko „Mitingas prie Minijos“, E. Žiedo „Palydint į kelią“.
Praėjusiais metais buvo parašyti trys projektai kraštotyros tema ir gautas finansavimas iš
rajono savivaldybės.
Viešosios bibliotekos vyresnioji bibliografė Marytė Jacikienė dalyvavo Lietuvos kultūros
darbuotojų centro organizuojamuose seminaruose temomis „LIBIS administravimas: naujos savybės ir
ypatumai“ ir „Moderni biblioteka“.
Visi viešosios bibliotekos filialai pildė ir tvarkė kraštotyros kartotekas. Filialų kraštotyros
fondai yra negausūs. Jų fondą daugiausia papildo nepublikuoti dokumentai, parašyti kraštotyros darbai,
iškarpų aplankai.
Praėjusiais metais VB ir filialai buvo parašę nemažai projektų ir gavę iš savivaldybės
finansavimą, parengė nemažai renginių kraštotyros tema. 2008 m. filialų darbuotojos be kraštotyros
darbų rengė ir kraštotyros pobūdžio renginius, parodas, susitikimus su kraštiečiais.
Priekulės filialas vykdant projektą

„Klaipėdos rajono ir regiono knygos veikėjų

bibliografinis žodynas“, išleido Klaipėdos rajono ir regiono knygos veikėjų bibliografinį žodyną.
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Lapių bibliotekininkė surinko ir išleido vietos kūrėjos A. Srėbalienės kūrybos knygutę
„Žemėje lieka pėdos“, skirtą „Netradicinės knygos“ puslapiui.
Kvietinių filialo bibliotekininkė I. Butkienė vykdydama projektą „Jauni kovojome už
laisvą Lietuvą“ , išleido informacinį – kraštotyrinį darbą, skirtą Lietuvos vardo 1000 - mečiui paminėti.
Dovilų filialo bibliotekininkė vykdydama projektą parengė ir išleido leidinį „Rankų darbo
puošmena“, kuriame sudėti Dovilų „auksarankių“ darbai, jų aprašymai.
Tilvikų filialo bibliotekininkė D. Jurevičienė parengė fotografijų albumą „Kryžiai kaimo
sodybose“.
Kitos kaimų filialo bibliotekos tęsė pradėtus kraštotyros darbus: rinko medžiagą kaimų,
bibliotekų istorijoms, apie kaimo gyventojus, rašė bendruomenės metraščius, tvarkė kraštotyros
kartotekas, rašė kraštiečių atsiminimus, rengė fotografijų albumus, aplankalus įvairiomis temomis.
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
METODINĖ VEIKLA
2008 metais Metodinio skyriaus sudėtyje 3 darbuotojai, skyriaus vedėja Laima Damulienė,
vyr. bibliotekininkė metodininkė Aurelija Eitkevičiūtė, kuri šiais metais baigė bibliotekininkystės
studijas Klaipėdos universitete, jai suteiktas informacijos ir komunikacijos bakalauro laipsnis, vyr.
bibliotekininkė dailininkė Zita Kontrimienė.

Metodinio darbo esmę sudaro bibliotekoms teikiama

profesinė pagalba, padedant diegti efektyvesnius darbo metodus, rūpinamasi bibliotekininkų dalykinio
lygio ir meistriškumo kėlimu. Vadovaujamasi visuomenės raidos, kultūros, mokslo plėtotės,
bibliotekininkystės teorijos ir praktikos pokyčiais šalyje bei kitais pasiekimais. Vienas iš pagrindinių
uždavinių - rūpintis kaimo bibliotekų veiklos organizavimu ir tobulinimu, seminarų, metodinių
pasitarimų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimu.
2008m. Metodinio skyriaus darbo kryptys buvo:
•

Bibliotekos darbuotojų seminarų, metodinių pasitarimų organizavimas;

•

Išvažiuojamieji metodiniai seminarai po rajoną, miestus ir užsienio šalis;

•

Išvažiuojamieji metodiniai patikrinimai kaimo filialuose;

•

Naujai priimtų darbuotojų mokymai, konsultacijos;

•

Informacinės medžiagos 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.

•

Metinės rajono bibliotekų veiklos žodinės ir statistinės ataskaitos rengimas.

•

Metinės veiklos programos rengimas.

•

Aktualijų rengimas iš bibliotekinės veiklos.
Metodinių rekomendacijų, išvykų rengimas
2008 metais įvyko 9 metodiniai pasitarimai, 2 metodinės išvykos.

•

Kovo mėnesį

išvyka organizuota į „Print it“ spaustuvę ir aplankyti filialai Dauparuose,

Girkaliuose, Kretingalėje.
•

Balandžio mėnesį organizuota konferencija, kurioje pranešimus skaitė Vilniaus apskrities
Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Meno skyriaus vedėja A. Kazakevičiūtė –
Baukauskienė tema „Bibliotekos įvaizdžio kūrimo pagrindai“, Nacionalinės M. Mažvydo
bibliotekos Bibliotekų vadybos skyriaus vyriausioji metodininkė D. Jaskonienė tema „Vartotojų
aptarnavimo modernizavimas: vieša prieiga visiems“, pranešimą temą

„Elektroninė

bankininkystė“ pristatė „Hansa“ banko Gargždų klientų aptarnavimo centro valdytoja V.
Galinskienė.
•

Rugsėjo 10-14 dienomis įgyvendintas projektas „Ukrainos ir Lietuvos kultūrinės ir dvasinės
vertybės“, kurio metu lankytasi Lenkijos ir Ukrainos šalių bibliotekose. Projekto „Ukrainos ir
Lietuvos kultūrinės vertybės“ pažintinės – metodinės išvykos metu susipažinta su Ukrainos
Nacionaline V.I. Vernadskio bibliotekos veikla, lankytasi Ukrainos Lvovo miesto B. Stefaniko
bibliotekoje. Šios metodinės išvykos tikslas - gilinti profesines partnerystės ryšius, pristatyti
vienos ir kitos šalies rašytinės ir dvasinės kultūros vertybes.

•

Metodinio skyriaus vyr. bibliotekininkė A. Eitkevičiūtė įgyvendino projektą “Europos šalių
dienos bibliotekoje“. Įgyvendinimo metodika: 2008 metais organizuoti susitikimai su lektoriais,
informacinės kilnojamos parodos rengimas ir jos eksponavimas rajono bibliotekininkams ,
anketavimas, rajono bibliotekų fondų pildymas nauja literatūra apie Europos sąjungos šalis.
Projektu buvo siekiama pakviesti kaimo bendruomenę į bibliotekas, bei skatinti skaitymą jose,
sustiprinant skaitytojų

informacines žinias apie Europos Sąjungos šalis. Lapkričio mėnesį

pranešimą apie Europos Sąjungos šalių svarbą, apie artėjančius rinkimus, finansuojamus
projektus ir kt. pristatė Klaipėdos Europos informacijos centro vadovė D. Urbutytė.
•

Per metus aplankyti visi filialai. Buvo tikrinama bibliotekinio darbo apskaita. Bibliotekos
sutvarkytos VIPT interneto prieigos taškų steigimui.
43

2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

•

Skyriaus vedėja L. Damulienė pasinaudojusi LNB bibliotekininkystės centro metodine
medžiaga „Šiandien aktualu“ parengė pranešimus: „Mokamos paslaugos bibliotekoje“,
„Bibliotekos dienoraščio pildymas“, „ Elektroninių paslaugų apskaita“.

•

Metodinio skyriaus vyr. bibliotekininkė Z. Kontrimienė parengė ir įgyvendino projektą
„Gargždų garbės piliečiams“. Bibliotekos konferencijų salėje atidaryta garbės piliečių galerija.
Vyr. bibliotekininkė Girkalių, Kretingalės, Dovilų, Lapių, Endriejavo ir kt. filialams padėjo
apipavidalinti bibliotekų fondus naujais užrašais ir bibliotekų informaciniais karpiniais.

•

2008 metais atlikta ir pateikta statistinė ir tekstinė ataskaita už 2007 metus elektronine ir
rašytine forma. Parengta 2009 metų rajono bibliotekų veiklos programa.

Praktinės pagalbos teikimas
Metodinių pasitarimų metu pateikta bibliotekų veiklos planavimo ir bibliotekinės veiklos
analizė, akcentuoti vartotojų telkimo ypatumai, analizuoti dokumentų išduoties rodikliai. Analizuotas
bibliotekos dienoraščių pildymas, aiškinta, jog darbuotojams būtina atkreipti dėmesį į bibliotekos
dienoraščių pildymą: pirmąją ir antrąją dalį, kuriose skaičiai sumoje turi sutapti tris kartus. Atkreiptas
dėmesys į ketvirtos dalies pildymą. Renginių registracijos dalyje būtina rašyti lankytojų skaičių jose.
Daugiau skirta dėmesio naujai priimtiems specialistams ir jų apmokymams vietoje bei išvykose.
Dalyvauta organizuotuose bibliotekų fondo patikrinimuose: Endriejavo, Pėžaičių, Agluonėnų filialuose.
Aptarti 2007 metais atlikti darbai, tekstinė ataskaita. Tekstinės ataskaitos pavyzdinės
formos pateiktos visiems kaimo filialų darbuotojams ir VB skyriams. Konsultuoti

kaimo filialų

darbuotojai, teikiantys projektus Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos
informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimui 2009 metams. Rajono bibliotekų darbuotojai
informuoti apie busimą projektą: "Bibliotekos pažangai".
2008 metų gegužės mėnesio pasitarime pristatytas pranešimas „2003 – 2007 bibliotekos
veiklos rodikliai“, kuriame analizuoti 5 metų rodikliai, jų kitimo priežastys, 2008 metų rodiklių
tendencijos. Palyginti pagrindiniai duomenys: išduotis, vartotojai, lankytojai, renginiai, užklausos.

Bibliotekininkų kvalifikacijos organizavimas
2008 metais pradėtas organizuoti projektas „Bibliotekos pažangai“, jis suteiks galimybę
visose bibliotekose įdiegti nemokamą interneto prieigą, bibliotekų darbuotojams suteiks galimybę
dalyvauti mokymuose. Projektas tęs Vyriausybės ilgalaikę bibliotekų modernizavimo programą.
Projekto dėka numatoma bibliotekas aprūpinti kompiuteriais, programine įranga ir nemokama interneto
prieiga. Metodinis skyrius siekė, kad bibliotekų darbuotojus pasiektų profesinės, visuomeninės, politinės
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žinių naujovės, naujausi vykdomi ir įgyvendinami projektai. Siekta skatinti renginių organizavimą
bibliotekose , pritraukiant kuo didesnę dalį rajono bendruomenės.

DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PROJEKTŲ RENGIMAS

Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji

biblioteka įgyvendino projektą

„Viešųjų interneto prieigos taškų plėtra“. Pirmosios 13 iš 25 pagal VIPT projektą (Viešųjų interneto
prieigos taškų plėtra) kaimo filialų bibliotekos buvo aprūpintos kompiuteriais su interneto prieiga,
naujais baldais kompiuteriams, spausdinimo įranga. Iki 2009 m. pabaigos bus kompiuterizuoti visos
rajono kaimų bibliotekos.
Dovilų filialo bibliotekininkė R. Jonauskienė dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės
kultūros skyriaus finansuotoje etninės kultūros plėtros programoje, parengė ir įgyvendino projektą
„Rankų darbo puošmena“.
2008 m. įgyvendinant informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo veiklos
programą vykdyta iš viso 20 projektų, kurių vertė 35 tūkst. Lt. Projektinė veikla buvo planuojama ir
vykdoma vadovaujantis bibliotekos veiklos programos prioritetais. Bibliotekininkams buvo suteikta
galimybė realizuoti savo sumanymus, kuriems buvo reikalingos lėšos. Viešosios bibliotekos projektai
„Vakaras su knyga rankoje“, „Europos šalių dienos bibliotekoje“, „Vaikai knygų pasaulyje“;
Kretingalės seniūnijos bibliotekų projektas „Pamilkime pamirštą knygą“; Tilvikų bibliotekos
„Plepančios knygutės“ bei Slengių bibliotekos „Knyga mūsų rankose“ leido pristatyti naujausią,
specialią literatūrą, kurios labai trūksta rajono bendruomenei. Šie projektai puikiai įsiliejo į respublikinę
Skaitymo skatinimo metų akciją „Skaityk, laisvėk, tobulėk“. Miesto gimtadienio šventei skirtas tęstinis
projektas „Kraštiečiai grįžta į gimtinę“. Gražiai prie kraštiečiams skirto projekto pritapo ir Gargždų
miesto garbės piliečių galerija, kurios idėją pavyko įgyvendinti vykdant projektą „Gargždų garbės
piliečiams“.
Gausų lankytojų būrį sukvietė į viešosios bibliotekos renginių salę tęstinio „Aš patikėjau
popieriui kaip draugui“ projekto renginiai: tradiciniu tapęs „Novelių rudens“ vakaras, literatūrinis –
muzikinis vakaras skirtas M. Vaitkaus 125-osioms gimimo metinėms pažymėti „Su Minija į Baltiją“ ir
kt.
Projektas „Jaunieji kūrėjai tūkstantmečio kelyje“ padėjo išvysti dienos šviesą poezijos
knygelei „Tavo, pasauli, delnuos“. Bibliotekos keliamo sau tikslo skatinti kultūros ir meno žmonių,
bendruomenių šviesuolių, jaunimo ir vaikų kūrybinę ir visuomeninę raišką bei leidybinę veiklą padėjo
siekti ir Priekulės filialo vykdomas projektas

„Klaipėdos rajono ir regiono knygos veikėjų
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bibliografinis žodynas“, tęstinis Lapių filialo projektas „Netradicinės knygos leidyba bibliotekoje“,
Agluonėnų filialo projektas „Kaukutis“ steigia žaisloteką bibliotekoje“, Kalotės filialo projektas
„Vaizdų ir spalvų Lietuva“ bei jungtinis Priekulės seniūnijos bibliotekų projektas „Rinkimės į
kūrybinę kelionę“.
Įsigytos medžiagos ir priemonės, suteikta galimybė pasitelkti į pagalbą specialistus,
istorikus vykdant projektus „Mažosios Lietuvos istoriniais ir kultūriniais keliais“ (Agluonėnų fil.),
„Jauni kovojome už laisvą Lietuvą“ (Kvietinių fil.), „Gimtinės takais“ (Girininkų fil.) leido kaupti,
fiksuoti ir saugoti kraštotyrinę medžiagą.
Įgyvendinant viešosios bibliotekos informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo
darbų 2008 metų programos projektą „Ukrainos ir Lietuvos kultūrinės ir dvasinės vertybės“ buvo
sudaryta galimybė bibliotekų darbuotojams apsilankyti Ukrainoje, plėtoti kultūrinius ryšius

bei

pasidalinti profesine patirtimi su kolegomis. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu įgyvendintas
projektas „Knyga, biblioteka, skaitytojas“ metu buvo organizuotas seminaras „Moderni biblioteka:
naujos technologijos ir vartotojų aptarnavimas“, kurio metu pranešimus skaitė Lietuvos nacionalinės M.
Mažvydo bei Vilniaus A. Mickevičiaus viešosios bibliotekų specialistai.

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 11 bibliotekininkai. Spalio mėnesį pasikeitė darbuotoja Pėžaičių filialo bibliotekoje,
Komplektavimo skyriuje vyresniąja bibliotekininke pradėjo dirbti Rita Sireikienė, iš motinystės atostogų
grįžo vyresnioji bibliotekininkė Vaidilutė Rogienė, vyriausios bibliotekininkės organizaciniam darbui
pareigose pradėjo dirbti Edita Šukytė – Vaičiulienė.
Kvalifikacijos kėlimas
2008 m. darbuotojai kėlė kvalifikaciją LKDTC organizuotuose seminaruose bei kitų
organizatorių mokymuose:
Ø

Direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė seminare „Įstaigos veiklos teisiniai pagrindai ir

viešieji pirkimai bibliotekoje“.
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Ø

Metodinio skyriaus vedėja Laima Damulienė ir Agluonėnų filialo bibliotekininkė Erika

Ramanauskienė seminare „Biblioteka kaip kultūros centras“
Ø

Priekulės filialo bibliotekininkė Diana Karalienė seminare „LIBIS: filialo elektroninio

katalogo tvarkymas, vartotojų aptarnavimas“.
Ø

Metodinio skyriaus vedėja Laima Damulienė, bei VIPT kuratoriai: Vaikų literatūros skyriaus

vedėja Daiva Ringienė, Vėžaičių filialo bibliotekininkė Regina Žilienė, Kvietinių filialo
bibliotekininkė Irena Butkienė, Kretingalės filialo bibliotekininkė Birutė Grybauskienė, Girkalių
filialo bibliotekininkė Vilda Dorelienė, Lapių filialo bibliotekininkė Ona Žitkienė, Kalotės filialo
bibliotekininkė Aldona Misiūnienė, Veiviržėnų filialo bibliotekininkė Virginija Macikienė, Dauparų
filialo bibliotekininkė Ilona Vaitkutė, Drevernos filialo bibliotekininkė Vilma Klipštienė, Plikių filialo
bibliotekininkė Milda Markuvienė, Girininkų filialo bibliotekininkė Janina Montrimaitė, Tilvikų
filialo bibliotekininkė Danguolė Jurevičienė Klaipėdoje VIPT kuratorių instruktaže;
Ø

vyresnioji bibliografė Marytė Jacikienė seminare „LIBIS administravimas: naujos savybės ir

ypatumai“
Ø

Agluonėnų filialo bibliotekininkė Erika Ramanauskienė, Daukšaičių filialo bibliotekininkė

Zina Žąsytinė bei Dovilų filialo bibliotekininkė Regina Jonauskienė seminare „Universalūs skaitymo
skatinimo būdai ir priemonės“
Ø

Vyriausiasis bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Stasys Sodeikis mokymuose

“Kompiuterių, kuriuose įdiegta Windows Vista operacinė sistema, priežiūra bei problemų
sprendimas“
Ø

vyresniosios bibliotekininkės Vida Bružienė ir Audronė Gimžauskienė, bei Slengių filialo

bibliotekininkė Emilija Alminienė seminare „Vaikų literatūros sklaida ir informacijos paieška“
Ø

vyresnioji bibliotekininkė Aurelija Eitkevičiūtė, lankėsi ES institucijose Briuselyje

Ø

buhalterė Rima Raukaitė seminare „Naujos kartos paslaugos verslui“

Ø

direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė anglų kalbos mokymuose „Informacijos valdymo

anglų kalba gebėjimų ugdymas“
Ø

direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė ir vyriausioji bibliotekininkė Edita Šukytė-

Vaičiulienė mokymuose „Efektyvus bendravimas su žiniasklaida“

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu J. Lankučio viešojoje bibliotekoje Gargžduose
organizuotas

išvažiuojamasis

LKDTC

seminaras

rajono

viešosios

ir

mokyklų

bibliotekų

bibliotekininkams „Moderni biblioteka: naujos technologijos ir vartotojų aptarnavimas“
2008 m. rugsėjo men. organizuota J. Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojų metodinė
– pažintinė kelionė į Ukrainą.
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Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Aukštasis
išsilavinimas

Aukštesnysis
išsilavinimas

Kitas išsilavinimas

RVB

20

30

4

SVB

15

10

3

PMF

2

-

-

KFB

3

20

1

Aukštąjį išsilavinimą rajono bibliotekose 2008 metais iš viso turėjo 20 bibliotekininkų.
Malonu pasidžiaugti, jog tai 6 daugiau nei 2007 metais. Bibliotekininkų išsilavinimas šiemet pakito, nes
Žadeikių filialo bibliotekininkė Vida Paleckienė ir VB vyr. bibliotekininkės Aurelija Eitkevičiūtė, Rita
Jokubaitytė, baigė Klaipėdos Universitetą ir įgijo aukštąjį bibliotekinį išsilavinimą. Dėl vykusios
darbuotojų kaitos atėjo dirbti 2 naujos darbuotojos su aukštuoju išsilavinimu, 1 bibliotekininkė su
aukštuoju išsilavinimu grįžo darbą po motinystės atostogų.

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2006m.
2007m. 2008m.
RVB

203

218

225

SVB

114

137

145

PMF

312

334

333

KFB

288

278

279

Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2006m.

2007m.

2008m.

RVB

2638

2716

2965

SVB

1379

1643

1849

PMF

3569

3583

3764

KFB

3924

3582

3782
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Vieno bibliotekininko dokumentų išduotis:
2006m.

2007m.

2008m.

RVB

6018

6440

6593

SVB

3330

3981

3958

PMF

8361

8750

9134

KFB

8734

8399

8467

MATERIALINĖ BAZĖ

2008 metų birželio mėnesį pradėta, o gruodžio mėnesį baigta Jono Lankučio viešosios
bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus pastato rekonstrukcija. Darbų atlikta už 534 tūkstančius litų, kurių
didžioji dalis buvo skirta iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės investicinės programos. Šioje 353 m2
turinčioje bibliotekoje už 65 tūkstančius litų iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų nupirkti nauji, vaikų
poreikius tenkinantys baldai.
Ankstesniais metais Viešosios bibliotekos Endriejavo filialas buvo įsikūręs miestelio
vaikų darželio pastate. 2007 metais rajono savivaldybė už 160000 litų nupirko buvusią parduotuvę, o
2008 metais pastatą suremontavo (rajono Taryba tam skyrė 75000 litų) ir pritaikė bibliotekos reikmėms.
Į 150 m2 ploto patalpas, su kai kuriais naujais baldais biblioteka perkelta rugpjūčio mėnesį.
Didelis dėmesys skiriamas kaimo bibliotekų materialinei bazei stiprinti. Aštuoniems
kaimo filialams nupirkti nauji kompiuteriniai stalai, atnaujintos Dauparų, Girininkų ir Žadeikių filialų
knygų lentynos. Nupirkta 70 naujų kėdžių, kurios atiduotos Daukšaičių, Judrėnų, Plikių, Šalpėnų ir
Žadeikių filialams, naujais darbo bei auditoriniais stalais aprūpintos Plikių ir Žadeikių bibliotekos.
Pastarojo kaimo kultūros, švietimo ir informacijos centro bibliotekininkės Vidos Padleckienės iniciatyva
ir nuoširdžiu darbu bibliotekos patalpos padidintos iki 120 m2 (vietoje buvusių 46 m2).
Pradėta rūpintis pastatų bei turimo materialinio turto sauga. Daugelyje kaimo filialų
patalpose įrengta signalizacija, Viešosios bibliotekos bei Vaikų literatūros skyriaus pastatai apdrausti.
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Techninis aprūpinimas, internetas
Kompiuterių sk.

Vartotojams

Darbuotojams

Kopijavimo
aparatai

2008m.

2007m.

2008m.

2007m.

2008m.

2007m.

2008m.

2007m.

RVB

114

52

76

27

38

25

24

5

SVB

36

29

11

8

25

21

4

3

PMF

4

3

3

2

1

1

1

1

KFB

74

20

62

17

12

3

19

1

Per 2008 metus didžioji dalis rajono kaimo bibliotekų aprūpinta kompiuterine įranga, jų
skaičius, lyginant su 2007 metais padidėjo 62. 2008 metais kompiuteriais bei internetu naudojosi
Viešosios bibliotekos 15 filialų lankytojai, aštuoniose kaimo bibliotekose internetas bus įrengtas 2009
metais.
Kompiuterius su interneto prieiga turi Jono Lankučio viešoji biblioteka, Vaikų literatūros
skyrius, Priekulės miesto filialas. Priekulės miesto filiale ir viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyriuje, įgyvendinant „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“

projektą buvo atnaujinta

kompiuterinė įranga, viešieji interneto prieigos taškai. Iki 2008 metų interneto prieigos neturėjo nei
vienas kaimo filialas. 2008 m. dalyvauta projekte „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“, iš
kurio mūsų rajono kaimo bibliotekų filialuose įsteigta 13 interneto taškų, gauti 53 kompiuteriai su
monitoriais ir programine įranga, 15 multifunkcinių įrenginių, 53 darbo stalai ir tiek pat kėdžių, 15
spintelių kompiuteriams. 2008 metais pradėtas įgyvendinti Bilo ir Melindos Gatesų dalinai
finansuojamas projektas „Bibliotekų pažangai“, kurį įgyvendinat viešuosius interneto prieigos taškus
turės likusieji kaimo filialai. 2008m. įgyvendinat šį projektą jau gauta specializuota programinė įranga
akliesiems ir silpnaregiams. Dovilų filialo bibliotekoje vartotojams suteikta galimybė naudotis internetu
teikiamu Dovilų seniūnijos. Interneto vartotojų 2008 metais sutelkta – 1228 vartotojai (2007 – 318
vartotojai). Jono Lankučio viešosios bibliotekos interneto skaitykloje sutelkta 235 vartotojai (2007 - 115
vartotojai), iš jų Vaikų literatūros skyriuje – 63 vartotojai (2007 – 94), Priekulės miesto filiale – 300
vartotojų (2007 - 129 vartotojai), kaimo filialuose sutelkti 693 vartotojai.
Internetu rajono vartotojai bibliotekose naudojosi 10966 val., iš jų viešojoje bibliotekoje
internetu naudotasi 2820 val., Priekulės miesto filiale – 2447 val., kaimo filialuose – 5699 val.
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Patalpų plotas
Bendras patalpų plotas 3297 kv.m. (2007m. – 3017) padidėjo, nes Endriejavo filialo biblioteka
perkelta į naujas, didesnes patalpas, esančias miestelio centre. Išsikėlus Žadeikių pradinei mokyklai,
biblioteka buvo perkelta į mokyklos patalpas, kurios buvo renovuotos, patalpų plotas padidintas.
Naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 2513 kv. m. ( 2007 - 2357 kv. m.). Viso fondo lentynų
metrų skaičius – 7166 (2007m.- 6994), lentynų metrų skaičius kito, nes Girkalių filiale „kastromo“
lentynos pakeistos naujomis, po remonto darbų Vaikų literatūros skyriuje taip pat pakeistos lentynos.
Atviro fondo lentynų metrų skaičius – 6039 (2006m.-6407).

FINANSAVIMAS
Pajamos ir finansavimas (tūkst. Lt ): \
Gauta lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono 1850,8
Lankučio viešojoje bibliotekoje
(Tūkst. Lt.)
Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos

1800,8

Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant
paramą)

0,5

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

38,9

Gautos pajamos (lėšos gautos bibliotekinių
operacijų metu)

10,6

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

1850,8
(Tūkst. Lt.)

Darbo užmokesčiui

934,5

Komplektavimui (Dokumentams įsigyti)

233,3

Automatizacijai: kompiuterinei programinei
įrangai; jos palaikymui ir kt.

31,9

Kitos išlaidos

651,1
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Lėšos dokumentų įsigijimui (tūkst. lt)
Lėšos dokumentų įsigijimui Klaipėdos rajono
savivaldybės J. Lankučio viešojoje bibliotekoje

233,3
(Tūkst. Lt.)

Savivaldybės lėšos

96,3

Kultūros ministerijos

118,8

Parama

16,5

Kitos (vietoje pamestų, makulatūra ir kt.)

1,7
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IŠVADOS
Sėkmės:
Ø Pabaigtas Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus pastato remontas, atnaujinta
materialinė ir techninė bazė.
Ø Patogi demografinė padėtis, dauguma rajono bibliotekų yra strategiškai gerose vietose.
Ø Viešojoje bibliotekoje sėkmingai įdiegti visi LIBIS posistemiai, vykdoma LIBIS plėtra į
miesto ir kaimo filialus.
Ø 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.
Ø Viešoji biblioteka sėkmingai dalyvauja bibliotekų veiklą skatinančiuose projektuose, kas
metai yra vykdomi skaitymo skatinimo projektai, jiems šiais metais įgyvendinti skirta 35
tūks. Lt.
Ø Biblioteka

tobulina

paslaugų

vartotojams

kokybę

šiuolaikinėmis

priemonėmis

reklamuodama bibliotekos paslaugas.
Ø Ilgametė personalo darbo patirtis, naudojamos didelės lėšos kvalifikacijos kėlimui.
Ø Didėja darbuotojų su aukštuoju bibliotekiniu išsilavinimu skaičius;
Ø Kaimo filialuose atsiranda daugiau kompiuterių su viešaisiais interneto prieigos taškais;
Ø Sėkmingi partnerystės ryšiai su rajono ugdymo, švietimo, kultūros institucijomis.

Trūkumai:
Ø Nepakankamas finansavimas naujų knygų įsigijimui, fondų pildymui.
Ø Darbuotojų motyvacijos stoka, jaunų specialistų trūkumas.
Ø Etato trūkumas ryšių su visuomene veiklai bibliotekoje.
Ø Užsienio kalbų žinojimo stoka.
Ø Maža patirtis ir įdirbis tarptautinėje projektinėje veikloje, dalyvavime ES fondų lėšų
įsisavinimo projektuose.
Ø Silpnai vykdoma tiriamoji veikla.
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Pavojai:
Ø Silpnas rajono verslininkų, viešųjų įstaigų, kitų institucijų iniciatyvų palaikymas,
jaučiamas suinteresuotų pusių nebuvimas.
Ø Nepakankamai sprendžiamos atokių regionų, ypač kaimo vietovių, aprūpinimo
specialistais problemos.
Ø Išorinių veiksnių įtaka (demografiniai, socialiniai, ekonominiai veiksniai).
Ø Šakinės literatūros stoka kaimo bibliotekų filialuose.
Ø Didėjant informacinių technologijų namų ūkiuose, ryškėja vaikų ir jaunimo pritraukimo į
bibliotekas problema.
Ø Dėl ankštų patalpų kaimo filialų bibliotekose prarandama galimybė vystyti kokybišką
bibliotekininkę veiklą, paslaugas vartotojams.
Ø
Galimybės:
Ø Teikti kokybiškas paslaugas vartotojams, plėsti jų skaičių.
Ø Dalyvauti įvairių projektų įgyvendinime.
Ø Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, motyvaciją.
Ø Ieškoti naujų finansavimo šaltinių.
Ø Užmegzti bendradarbiavimą su įstaigomis, organizacijomis, bendruomenėmis.
Ø Plėtoti visuomenės informavimo apie bibliotekos veiklą sistemą.
Ø Tirti ir analizuoti įvairių bendruomenės grupių skaitymo poreikius.

Remiantis direktoriaus ruoštais raštais ir įsakymais, bei kaimo filialų veiklos tekstinėmis ataskaitomis
darbą paruošė metodinio skyriaus vedėja Laima Damulienė, vyresnioji bibliotekininkė metodiniam
darbui Aurelija Eitkevičiūtė
Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2008 metų tekstinė veiklos ataskaita aptarta ir patvirtinta 2009 metų kovo 18 dienos
įvykusiame rajono bibliotekininkų metodiniame pasitarime.

Direktorius

Juozas Gutauskas
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