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BENDROJI DALIS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka ir jos kaimo filialai –
atvira informacijos, kultūros ir švietimo įstaiga,

tai – žinijos vartai, sukuriantys kultūrinio

tobulėjimo sąlygas. Bibliotekos yra bendruomenių kultūros centrai, sudarantys sąlygas nemokamai
naudotis sukauptomis žiniomis, bendradarbiauti tarpusavyje, dalyvauti kultūriniuose renginiuose ir
naudotis visais sukauptais ištekliais, kompiuterinėmis technologijomis.
Bibliotekos uždaviniai 2006 metais buvo skatinti visuomenės žinių raidą Klaipėdos rajone,
demokratizuojant prieigą prie informacijos šaltinių: stiprinti asmens, atskirų visuomenės grupių
raiškos laisvę, skatinti rajono savivaldybės bibliotekų veiklą integruojant į mikrorajono
bendruomenę. Rajono bibliotekų pagrindinė veiklos gairė – naujų komunikacinių ir informacinių
technologijų diegimas

bei informacinių paslaugų teikimas. Kadangi ypatingą reikšmę įgyja

informacija bei gyventojų gebėjimas naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis,
svarbus etapas - bibliotekos aprūpinimas kompiuterine įranga.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio bibliotekos ir jos filialų veiklos kryptys šiais
metais buvo:
 Bibliotekų paslaugų plėtra, jų kokybės gerinimas;
 Naujų technologijų diegimas, interneto prieiga kaimo bibliotekose;
 Vartotojų informacinės kultūros ugdymas;
 Prieigos prie informacijos šaltinių plėtra;
 Kultūrinių programų ir renginių organizavimas;
 Aptarnavimo kultūros gerinimas;
 Bibliotekos įvaizdžio formavimas.
Kadangi kiekviena biblioteka per visą savo gyvavimo laikotarpį buvo žinių, kultūros ir
švietimo institucija, t. y. visuomeninė įstaiga, jos veiklos kokybę nuolat įtakojo išoriniai veiksniai:
o Materialinės, finansinės galimybės augo daug lėčiau negu visuomenės poreikiai;
o Kaimo bibliotekų finansinė bazė ir jų finansavimas stabdo juose kompiuterinių technologijų
diegimą;
o Švietimo įstaigų reformos įtaka bibliotekų tinklui.
o Bibliotekos ryšiai su visuomene.
Vien tik statistinių žinių nepakanka išsamiai apibūdinti per metus nuveiktam bibliotekos
darbui. Metinėje atskaitoje analizuojama visa bibliotekos veikla, prieinamumas,

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

BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
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Bibliotekų skaičius
Bendras bibliotekų skaičius – 26
Klaipėdos raj. savivaldybės
Jono Lankučio biblioteka
Priekulės miesto filialas
Kaimo filialai:
Dovilų seniūnija
Dovilų filialas
Endriejavo seniūnija
Endriejavo filialas
Žadeikių filialas
Gargždų-Kvietinių seniūnija
Dauparų filialas
Kvietinių filialas
Gargždų m. seniūnija
Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešoji biblioteka

Veiviržėnų seniūnija
Daukšaičių filialas
Pėžaičių filialas
Salpėnų filialas
Veiviržėnų filialas
Vėžaičių seniūnija
Girininkų filialas
Lapių filialas
Tilvikų filialas
Vėžaičių filialas

Tinklo pokyčiai
Uždarytų filialų nėra
Naujai atidarytų filialų nėra
Susijungusių bibliotekų nėra

Nestacionarus aptarnavimas
Išdavimo punktas nėra
Bibliobusai nėra
Knygnešių skaičius 306

Judrėnų seniūnija
Judrėnų filialas
Kretingalės seniūnija
Girkalių filialas
Kretingalės filialas
Plikių filialas
Priekulės seniūnija
Dituvos filialas
Drevernos filialas
Priekulės m. filialas
Venckų filialas

Sendvario seniūnija
Jakų filialas
Kalotės filialas
Slengių filialas
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Nestacionarių bibliotekos punktų jau nėra keletą metų, tačiau bibliotekos darbuotojai jų
atsisakė, nes vartotojai yra nepareigingi ir punktas būtų nuostolingas arba aptarnautų tik mažą
skaitytojų grupę. Bibliobusų biblioteka taip pat neturi. Knygnešių skaičius per šiuos metus nežymiai
sumažėjo, ir šie rodikliai rodo, kad knygnešiai vis dar populiarūs kaimo bibliotekose, aptarnaujant
atokesnių kaimų gyventojus, neįgalius bei senyvo amžiaus žmones. Kuriuos aptarnauja vaikai ir
jaunimas, kurie tampa savo šeimos narių ir artimųjų bibliotekoje esančių leidinių knygnešiais.

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas.
Klaipėdos rajono bibliotekos palaiko glaudžius ryšius su Klaipėdos rajono savivaldybės
Socialinės paramos skyriumi bei seniūnijose esančiais socialiniais darbuotojais. Metų eigoje
bibliotekų darbuotojai dalyvavo organizuojant įvairias išvykas, paramos akcijas, renginius. Kaimo
filialų darbuotojai aplanko savo mikrorajono neįgalius ir senyvo amžiaus skaitytojus. Jos taip pat
dalyvauja seniūnijų organizuojamuose labdaringuose renginiuose skirtuose neįgaliesiems:
Kvietinių, Dovilų, Endriejavo, Šalpėnų ir kt. kaimų filialai.

Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SV bibliotekoje
2006 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos skyrių
struktūra nesikeitė. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje yra 3 skyriai. Išskiriama ši bibliotekos
struktūra ir pareigybės:
Administracija:
Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja
Vyriausiasis buhalteris
Buhalteris
Vyriausiasis bibliotekininkas – metodininkas
Vyresnysis bibliotekininkas – dailininkas
Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyrius:
Skyriaus vedėja
2 vyresniosios bibliotekininkės
Vyresnysis bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
Vaikų literatūros skyrius:
Skyriaus vedėja
2 vyresniosios bibliotekininkės
Skaitytojų aptarnavimo skyrius:
Skyriaus vedėja
4 vyresniosios bibliotekininkės
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Vyresnioji bibliografė informacijai
Vyresnioji bibliografė kraštotyrai
Priekulės miesto filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Bibliotekininkė
Kiti kvalifikuoti specialistai:
Knygrišė
Ūkvedys
3 valytojos
Kaimo filialai:
24 bibliotekininkai

FONDO FORMAVIMAS
Fondo būklė
Iš viso 2006 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos
fonde buvo 340231 fiz. vnt. dokumentų, 36046 skirtingais pavadinimais:


Knygos ir serialiniai leidiniai 3350391 fiz. vnt.



Kartografiniai leidiniai 7 fiz. vnt.



Spausdintiniai natų leidiniai 271 fiz. vnt.



Vaizdiniai leidiniai 78 fiz. vnt.



Garsiniai regimieji leidiniai3472 fiz. vnt.



Kiti dokumentai 1354 fiz. vnt.



Kiti skaitininiai leidiniai 8 fiz. vnt.



Elektroniniai periodiniai leidiniai. 2 fiz. vnt.
Rajono bibliotekų fondai

Klaipėdos rajono viešosios bibliotekos
fondą daugiausia sudaro kaimo filialų leidiniai,

20773
81463

Kaimo filialai
Klaipėdos raj. CVB
237995

Priekulės m. filialas

kurie užima 70 % bendro bibliotekos fondo,
atitinkamai

Jono Lankučio viešosios bibliotekos

leidiniai sudaro 24

%, o Priekulės miesto

bibliotekos fondas sudaro 6 %.
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Fiz.vnt. Pavad.

Grožinė
literatūra
Fiz.vnt %

340231 36046

203257

59,7

108081 31,8

28893

8,5

44586

54,7

31326

38,5

5551

6,8

11276

54,3

7753

37,3

1744

8,4

147395

61,9

69002

29

21598

9,1

Fondo dydis
SVB sistemoje

J. Lankučio
81463 34701
vieš.bibliotekoje
Priekulės miesto
20773 11304
filiale
Kaimo filialuos
237995 15494

Periodiniai
leidiniai
Fiz.vnt %

Šakinė literatūra
Fiz.vnt

%

Lyginant su praėjusiais metais bibliotekos fondas sumažėjo 10152, kadangi fondas buvo
valomas ir nurašoma daugiau dokumentų negu jų gaunama. J. Lankučio viešojoje bibliotekoje
fondas sumažėjo 3225 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale sumažėjo 1785 fiz. vnt., o kaimo filialuose 1785 fiz. vnt.
Fondo sudėtis

Grožinė literatūra sudaro didžiąją dalį
bibliotekos fondo, tai lemia didžiausias grožinės
literatūros skaitomumas. Šakinės literatūros nėra

8%
Grožinė literatūra

32%

Šakinė literatūra
60%

Periodiniai leidiniai

didelis kiekis, pastebimas jos trūkumas fonduose,
ypač trūksta literatūros psichologijos, teisės,
ekonomikos,

filosofijos

temomis.

Dėl

lėšų

trūkumo nukenčia studijuojantis jaunimas, nes
jiems

reikalinga

mokslinė

literatūra,

kurios

įsigijimui skiriamos mažos lėšos.

Aprūpinimas dokumentais

1rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:
Visame rajone
0,26 fiz. vnt.
Savivaldybės CVB
0,19 fiz. vnt.
Priekulės miesto filiale 0,24 fiz. vnt
Kaimo filialuose
0,31 fiz. vnt

1 gyvetojui tenkantys dokumentai
10
8,3 8,6
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fiziniai vienetai

Vienam rajono gyventojui tenka dokumentų:
Visame rajone
7 fiz. vnt.
Savivaldybės VB
4,8 fiz. vnt.
Priekulės miesto filiale 6,7 fiz. vnt
Kaimo filialuose
8,3 fiz. vnt

7

7,3

6,7

7
6

4,8

5

7,3

5

2005
2006

4
3
2
1
0
Visame rajone

Savivaldybės
CVB

Priekulės miesto
filiale

Kaimo filialai
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1bibliotekos vartotojui tenka dokumentų :
Visame rajone
32,23 fiz. vnt.
Savivaldybės VB
27,5 fiz. vnt.
Priekulės miesto filiale 30,8 fiz. vnt
Kaimo filialuose
34,4 fiz. vnt
1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų:
Savivaldybės VB 0,2 fiz. vnt.
Priekulės miesto filiale yra tik 1 fiz. vnt.
Kaimo filialuose iš viso nėra.
1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų
Iš viso Savivaldybės VB yra 8 elektroniniai dokumentai, kituose filialuose nėra.
Vidutiniškai Lietuvoje 1 gyventojui tenka 7,6 dokumento, taigi Klaipėdos rajono
Savivaldybės gyventojai dokumentais aprūpinti, jiems tenka 7 dokumentai. Palyginus su 2005
metais dokumentų skaičius vienam gyventojui sumažėjo, nes sumažėjo ir bibliotekų fondai.

Dokumentų gavimas

Gauta iš viso
Fiz. vnt.

Pavad.

Grožinė
literatūra
Fiz. vnt.

Šakinė literatūra
(be periodikos)
%

Fiz. vnt.

%

Periodiniai
leidiniai
Fiz. vnt.

%

SVB
SISTEMOJE

12893

1166

3241

25,1

1738

13,5

7914

61,4

J. Lankučio viešojoje
bibliotekoje

3155

1130

1098

34,8

825

26,2

1232

39

Priekulės miesto
filiale

737

247

148

20,1

116

15,7

473

64,2

Kaimo filialuose

8954

635

1995

22,3

750

8,4

6209

69,3

Per 2006 metus įsigyta 12893 fiz. vnt. dokumentų, tai 393 fiz. vnt. mažiau nei praėjusiais
metais. Šį skaičių lėmė leidinių kainų kitimas. Nežiūrint į lėšų stygį, leidinių įvairovė išliko stabili,
nes 2005 metais leidinių pavadinimų skaičius buvo 1156, 2006 metais – 1166.
2006 metais gauta 12893 fiz. vnt. dokumentų, iš jų inventorinių dokumentų 4979 fiz. vnt
už 81114,73 Lt. Gautų egzempliorių skaičius lyginant su 2005 metais 393 fiz. vnt. sumažėjo, nors
lėšų dokumentų įsigijimui gauta daugiau. Tai įtakojo knygų brangimas. Dokumentams įsigyti
biblioteka yra sudariusi pirkimo- pardavimo sutartis su knygų leidėjais UAB „Mūsų knyga“, UAB
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„Šviesa“, UAB „Alma litera“, UAB „Jotema“, UAB „Tyto alba“, ANBO „LB Kolektorius“, UAB
„Rotas“. Biblioteka darydama atranką tarp leidyklų atkreipia dėmesį į leidinių aktualumą, įsigijimo
kainą, pristatymo operatyvumą. Rajone naujai gautų dokumentų procentas visame dokumentų fonde
– 3,8 (2005 m.-3,8%), savivaldybės VB

- 3,9(2005 m.-3,7%), Priekulės miesto filiale –

3,5(2005m.-3,1%), kaimo filialuose – 3,8 (2005 m.- 3,8%).
Iš UAB “Mūsų knyga” gauta naujų knygų 1868 fiz. vnt už 32,7 tūkst. litų, iš UAB
“Šviesos“ –792 fiz. vnt. už 13 tūkst. litų, UAB “Jotemos” – 469 fiz. vnt. už 7,4 tūkst. litų, UAB
“Tyto alba” – 354 fiz. vnt. už 6,2 tūkst. litų, “, ANBO „LB Kolektorius “–27 fiz. vnt. už 256,50 litų.
Iš viso įsigyta dokumentų iš leidyklų už 59750 lt. Rajono savivaldybė skyrė prenumeratai 63 tūkst.
litų . Paramos būdu gauta 818 fiz. vnt. už 8,4 tūkst. litų. Daugiausia paramos gauta iš UAB „Mūsų
knyga“ – 247 fiz. vnt. už 3,4 tūkst. litų. Taip pat knygų dovanojo Telšių vyskupija, seimo narys
Petras Gražulis, knygų autoriai: A. Klizas, A. Žemgulys ir kt. Vietoje pamestų ir trūkstamų gauta
125 fiz. vnt už 567 litų.
Pardavus antrinėms žaliavoms nurašytas knygas už gautas lėšas nupirkta knygų už 0,4
tūkst. litų. Gauta parama iš leidyklos „Alma litera“ knygų už 0,6 tūkst. litų. Nemokamai iš M.
Mažvydo bibliotekos LIBIS programos vykdymui gauti skaitytuvai „Zebra“ ir kiti priedai už 3,3
tūkst. litų. Nemokamai gauta iš įvairių leidyklų, tiekėjų , įstaigų ir knygų autorių knygų už 7,8 tūkst.
litų. Iš kitų šaltinių vykdant projektus gauta knygų už 6,4 tūkst. litų.
Viešosios bibliotekos fondas 1000 gyventojų pasipildė 116 fiz. vnt. dokumentų, Priekulės
miesto filialo fondas pasipildė 1000 gyventojų 85 fiz. vnt., kaimų filialų fondas - 95 fiz. vnt.,
rajono bibliotekų fondai – 102 fiz. vnt. 1000 gyventojų. Pagal IFLA rekomendacijas metinis fondų
papildymas 1000 gyventojų turėtų būti 250 knygų, taigi rajono gyventojai jaučia naujai gautų
dokumentų stoką.
Vienam rajono gyventojui tenka lėšų leidinių įsigyjimui:
2006m. lėšos 1
gyventojui
2,96 Lt

2005m. lėšos 1
gyventojui
3,00 Lt

2006 skirtos lėšos

Kultūros
ministerijos lėšos
Savivaldybės lėšos

1,22 Lt

1,30 Lt

59750 Lt

1,46 Lt

1,40 Lt

71483,6 Lt

Kiltų šaltinių lėšos

0,26 Lt

0,30 LT

12876,4 Lt

Visos lėšos

144110 Lt

10

Lėšos skirtos vienam rajono gyventojui per 2006 metus nežymiai sumažėjo lyginant su
2005 metais. 2006 metais daugiau lėšų skyrė rajono savivaldybė, tačiau mažiau Kultūros
ministerija, nes 2005 metais skyrė 62 tūkst. litų, o 2006 metais 60 tūkst. litų.

Dokumentų nurašymas
Iš viso rajono bibliotekose 2006 metais nurašyta dokumentų 23045 fiz. vnt. 924
pavadinimai (2005m. - 16565 fiz. vnt.), tai 6480 fiz. vnt. daugiau negu 2005m., nes daug
dokumentų nurašyta per patikrinimus kaimų filialuose, taip pat daug nurašyta dubletinės literatūros.
Savivaldybės VB nurašyta 6454 fiz. vnt. 949 pavadinimai (2005m. - 7982 fiz. vnt.), tai
1528 fiz. vnt. mažiau nei 2005m. Priekulės miesto filiale nurašyta 2522 fiz. vnt.701 pavadinimai
(2005 m. - 498 fiz. vnt.), tai 2024 fiz. vnt. daugiau nei praėjusiais metais. Tokį ženklų nurašytų
dokumentų skaičiaus padidėjimą lėmė bibliotekos perkėlimas į naujas patalpas. Kaimo filialuose
nurašyta 14069 fiz. vnt. 486 pavadinimai (2005 m.-8085 fiz. vnt.). 2006 metais periodikos nurašyta
8257 fiz. vnt.
Nurašymo

Dokum entų nurašym o priežastys

priežastys:

susidėvėję

5154 fiz. vnt. (22,4%), praradę aktualumą –
kitos
priežastys
9%

susidėvėję
dokumentai
22%

6874 fiz. vnt. (29,8%),skaitytojų prarasti –
144

fiz.

vnt.

(0,6%),

perduota

kitoms

bibliotekoms – 473 fiz. vnt. (2,1%), kitos

periodiniai
leidiniai
36%
perduota
skaitytojų
kitoms
prarasti
bibliotekoms
1%
2%

praradę
aktualumą
30%

priežastys – 2143 fiz. vnt. (9,3%), periodiniai
leidiniai – 8257 fiz. vnt. (35,8%).

Fondo panaudojimas
Fondo apyvarta

Visame
rajone
Savivaldybės
VB
Priekulės
miesto filiale
Kaimo
filialuose

Fondo panaudojimo koficientas

0,9

Grožinė
literatūra
0,7

Šakinė
literatūra
1,8

Periodiniai
leidiniai
6,6

1

1

0,8

1,5

6,2

0,9

0,8

0,6

1,8

7,2

0,8

0,9

0,6

2,1

6,7

2005 metai

2006 metai

0,9
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Pagal pateiktus duomenis galime spręsti, kad fondo apyvartos rodikliai bei fondo
panaudojimo koeficientas išliko stabilus.

Savivaldybės Viešosios bibliotekos saugyklos fondas
2006 metais biblioteka saugyklos fonde turėjo 6294 fiz. vnt., o naujai gauta per metus 3
fiz. vnt. Gautų dokumentų skaičius mažas, todėl ateityje saugyklos fondą planuojama išformuoti:
dokumentus perduoti į skaitytojų aptarnavimo skyrių, atrinkti dalį literatūros informaciniam fondui,
dubletinę ir neaktualią literatūrą perduoti į atsarginį fondą bei kaimo bibliotekoms. Nurašytų
dokumentų nėra, o išduota – 189 fiz. vnt. Fondo apyvarta 2006m. buvo 0,03.

Savivaldybės Viešosios bibliotekos mainų fondas
Per 2006 metus mainų fondas ženkliai sumažėjo - nurašyta 3936 fiz. vnt, nes nurašyta daug
senų, praradusių aktualumą dokumentų - 2209 fiz. vnt. taip pat dalis dokumentų perduoti kitoms
bibliotekoms, bei Gargždų muzikos mokyklai – 239 fiz. vnt. dėl kitų priežasčių nurašyta 1488 fiz.
vnt. Per 2006m. gauta 473 fiz. vnt. už 100Lt 99ct. 2007 metų pradžioje mainų fondą sudarė 3481
fiz. vnt. kurio vertė 809 Lt 29 ct.

Savivaldybės Viešosios bibliotekos atsarginis mainų fondas
Atsarginis mainų fondas per 2006 metus išliko nepakitęs, jo fondą sudaro 3494 fiz. vnt.,
kurių vertė yra 397 Lt 71 ct.

VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
Regiono gyventojų skaičius. Pagal pateiktus Klaipėdos rajono statistinius duomenis,
Klaipėdos rajone gyvena 48768 gyventojai, tai yra 682 gyventojais daugiau negu 2005 m. - 48086
gyventojai. Iš jų kaime gyvena 28747 gyventojai, t.y 59 % visų rajone gyvenančių gyventojų.
Mūsų rajone gyventojų skaičius nuolat didėja. Tai įtakoja naujų sodo bendrijų kūrimasis, tai pat
miesto gyventojų noras turėti kaimo sodybas. Tačiau šie veiksniai neįtakoja bibliotekos lankytojų
skaičiaus, nes gyventojai yra migruojantys, jie sodybose gyvena ne nuolat, todėl renkasi kitas
didesnių miestų bibliotekas.
Rajono vartotojų susitelkimas procentais:
Rajone - 22%
Kaimo filialuose – 24 %
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Savivaldybės VB – 17 %
Priekulės m. filiale –22 %
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai


Vienai bibliotekai rajone tenka 2032 gyventojai.



Miesto viešojoje bibliotekoje tenka 16941 gyventojas.



Priekulės miesto filiale tenka 3080 gyventojų.



Kaimo filialuose tenka 1197 gyventojai.
Gyventojų sk. 1 bibliotekai

18000

Gyventojų skaičius
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Visame
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Savivaldybės
VB

Priekulės
miesto filiale

Kaimo
filialuose

Vartotojų skaičius

2004 metai
2005 metai
2006 metai

IŠ VISO

Viešojoje/centr.
bibliotekoje

Priekulės miesto
filiale

Kaimo filialuose

11448
11058
10556

3278
3143
2964

717
676
675

7453
7239
6917

2006 metais Jono Lankučio bibliotekos ir jos filialų vartotojų skaičius sumažėjo, tačiau
mažėjimo tendencija patebima jau keletą metų, per 2 metus rajono vartotojų skaičius sumažėjo 892
vartotojais, didžiausias sumažėjimo skaičius pastebimas kaimo filialuose – 536 vartotojai,
atitinkamai rajono savivaldybės bibliotekoje sumažėjo 314. Vartotojų skaičius kinta dėl kelių
priežasčių:


vykdomų remontų bibliotekose;



darbuotojų sergamumo;



gyventojų emigracijos, mažo gimstamumo;



lėto bibliotekų kompiuterizavimo;
13

Apsilankymų skaičius
IŠ VISO

Viešojoje/centr.
bibliotekoje

Priekulės miesto
filiale

Kaimo filialuose

138829
142490
137169

35874
39188
35858

8926
8411
7138

94029
94891
94173

2004 metai
2005 metai
2006 metai

Apsilankymų skaičius
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2004 metai
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2005 metai
2006 metai

60000
40000
20000
0
bibliotekoje
Visame rajone

Viešojoje/centr.

Priekulės miesto
filiale

Kaimo filialuose

Bendras lankomumo rodiklis rajone yra 13 (2005 m.-12,8)


Savivaldybės VB

12 (2005 m.-12)



Priekulės m. filiale

10,6 (2005 m.-12)



Kaimo filialuose

13,6 (2004 m.-13)

Bendras lankomumo rodiklis, kuris reiškia vidutinį 1 skaitytojo apsilankymų skaičių per
metus išaugo visame rajone, nes didelis dėmesys bibliotekose yra skiriamas renginių organizavimui,
darbui su skaitytojais, taip pat buvo parengti projektai, kurių įgyvendinimas sulaukė lankytojų
populiarumo. Viešojoje bibliotekoje per dieną apsilankė vidutiniškai 149 lankytojai, Priekulės
miesto filiale- 30, kaimo filialuose – 16 lankytojų.

Dokumentų išduotis

2005 metai
2006 metai
Skirtumas

IŠ VISO

Viešojoje/centr.
bibliotekoje

Priekulės miesto
filiale

Kaimo filialuose

319990
312938
-7052

90237
86601
-3636

20451
16722
-3729

209302
209615
313

Dokumentų išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose

gan stipriai sumažėjo, net 7052.

Dokumentų išduoties rodiklius lėmė tie patys veiksniai kaip ir skaitytojų telkimą. Kai kuriuose
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filialuose sirgo bibliotekininkai, vyko remontai. Skaitytojai mokosi, tačiau rūpesčių kelia šakinės
literatūros stoka, taip pat kai kurių mokslo šakų mažas pasirinkimas kaimo filialuose.
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.).
Rajone
Savivaldybės VB
Priekulės miesto filiale
Kaimo filialuose

198396 fiz. vnt.
49514 fiz. vnt.
11115 fiz. vnt
137767 fiz. vnt

63 %
57 %
66 %
66 %

Išduota dokumentų vietoje(fiz. vnt.)
Rajone
Savivaldybės VB
Priekulės miesto filiale
Kaimo filialuose

114542 fiz. vnt.
37087 fiz. vnt.
5607 fiz. vnt
71848 fiz. vnt

37 %
43 %
34 %
34 %

Vidutiniškai per dieną rajono bibliotekose išduodama 1293 fiz. vnt. dokumentų,
viešojoje/centrinėje –358 fiz. vnt., Priekulės m. filiale – 69 fiz. vnt., kaimo filialuose – 866 fiz. vnt.,
viename kaimo filiale – 36 fiz. vnt.
Grožinės, šakinės ir periodinių leidinių išduotis
Grožinė literatūra
Iš viso

Šakinė literatūra

Periodiniai leidiniai

VB

Miesto
filiale

Kaimo
filialuose

Iš viso

VB

Miesto
filiale

Kaimo
filialuos
e

Iš viso

VB

Miesto
filiale

Kaimo
filialuose

2005 m

120209

39559

4782

75868

31844

14697

1240

15907

167937

35981

14429

117527

2006 m

128091

38242

5338

84511

184847

48359

11384

125104

174138

36692

10184

127262

Skirtu
mas

+7882

-1317

+556

+8643

+153003

+33662

+10144

+1091
97

+6201

+711

-4245

+9735

Vadovaujantis patvirtinu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005m. gruodžio 23d.
įsakymu Nr. ĮV – 757 pakeisti bibliotekų apskaitos dokumentai: bibliotekos dienoraštis, visuminės
apskaitos knygos. Pagal naują bibliotekos dienoraščio dokumentų išduoties apskaitą periodiniai
leidiniai suskirstomi mokslo šakomis pagal bendrą išduotį kartu su knygomis. Vedama nauja
dokumentų išduoties apskaita lėmė šakinės literatūros žymų išduoties padidėjimą, lyginant su
praėjusiais metais. Šakinės literatūros išduotis gana ženkliai išaugo kaimo filialuose, kadangi kaimo
filialams šakinės literatūros ( knygų) užsakoma ir gaunama gana mažai, dėl to kaimuose vartotojai
labai aktyviai skaito periodinius leidinius, kurie išduodami skaityti namuose kaip ir knygos.
Grožinės literatūros išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose sudaro 41 % (2005 m.-37%)
Šakinės literatūros išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose sudaro 59 % (2005 m.-10%)
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Grožinės ir šakinės literatūros išduotis
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68

70

60
60

56

50
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Grožinės literatūros
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Savivaldybės VB
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Periodinių leidinių išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose sudaro 56 % (2005 m.-53%)
Periodinių leidinių išduotis %
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Skaitomumas
Rajone
Savivaldybės VB
Priekulės miesto filiale
Kaimo filialuose

2006 metai
29
29
25
30

2005 metai
29
29
30
29

Lyginant su praėjusių metų duomenimis skaitomumo rodikliai labai nežymiai kito ir
tolygiai pasiskirstė. Vidutiniškai 1 rajono vartotojas per metus perskaitė 29,5 dokumentus, iš jų:
grožinės literatūros – 12 leidinių, šakinės – 17,5 leidinius (periodinių leidinių – 16,5). Vidutiniškai
1 savivaldybės VB vartotojas perskaitė – 29 dokumentus, iš jų: grožinės literatūros –13 leidinių,
šakinės – 16 leidinius, (periodinius leidinius –12). Priekulės miesto filialo vartotojas perskaitė –25
dokumentus, iš jų: grožinės literatūros – 8 leidinius, šakinės – 17 leidinių,(15 - periodinių leidinių,)
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tai 5 mažiau nei 2006 metais, nes Priekulės filialas kėlėsi į naujas patalpas, dėl to bibliotekos
vartotojai negalėjo pilnai naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis. Kaimo filialų vartotojai
perskaitė – 30 dokumentų, iš jų: grožinės literatūros – 12 leidinių, šakinės – 18 leidinių, (periodinių
leidinių – 18).

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
Klaipėdos rajono bibliotekose yra 293 vartotojams skirtos darbo vietos, kompiuterizuotos
darbo vietos yra 45. Savivaldybės VB – 58, Priekulės miesto filiale – 12, kaimo filialuose – 223.

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
Teikiant paraiškas VIPT bei Bilo ir Melindos Geitsų fondo projekto „Bibliotekos pažangai“
Klaipėdos rajono savivaldybei pateiktas prašymas suremontuoti Endriejavo, Kretingalės,
Drevernos, Daukšaičių, Girkalių bibliotekų patalpas, atnaujinti ir įrengti naujas kompiuterizuotas
darbo vietas vartotojams. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
sumažėjo, nes pasibaigus PHARE 2000 projektui „Nuotolinio mokymosi sistemos sukūrimas
Klaipėdos – Tauragės regionuose“ viešojoje bibliotekoje įsteigta kompiuterių klasė buvo
pertvarkyta. Dalis kompiuterių perduota internetinei skaityklai, bei keliems kaimo filialams. Dėl
vykdomo remonto viešojoje bibliotekoje sumažėjo kompiuterizuotų darbo vietų, tačiau baigus
remontus jų skaičių planuojama padidinti.
Iš viso
2005m.
Rajone
Viešojoje/centr.
Priekulės m. f.
Kaimo filialai

38
27
2
1

Vartotojams

2006m.
45
25
3
17

Iš viso
26
10
2
14

Internetas
12
10
2
0

Darbuotojams
Iš viso
19
15
1
3

Internetas
16
15
1
0

Vartotojų orientavimas ir mokymas
Laimėjus Europos struktūrinių fondų finansuojamą projektą “Klaipėdos rajono seniūnijų
dirbančiųjų gyventojų kompiuterinio raštingumo skatinimas” - 2006 metais kompiuterinio
raštingumo pagrindus įgijo Gargždų, Dovilų ir Vėžaičių seniūnijų vartotojai. Kursus baigė ir gavo
baigimo pažymėjimus 60 rajono dirbančių gyventojų (30 moterų ir 30 vyrų). Šio projekto svarba
didelė, nes projektas sudarė galimybę Klaipėdos rajono seniūnijų dirbantiems gyventojams
praktiškai susipažinti su naujomis informacinėmis technologijomis ir taip pat prisitaikyti prie nuolat
besikaičiančių sąlygų darbo rinkoje.
17

PRIEIGA IR SĄLYGOS
Darbo dienos ir valandos
Darbo valandų skirtų viešosios/centrinės bibliotekos vartotojams per savaitę yra 60,
filialuose vidutiniškai – 37. Biblioteka vartotojus aptarnauja 297 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. Priekulės
miesto filialas dirba 6 dienas per savaitę, pagal patvirtintą mėnesinį darbo grafiką ir skaitytojus
aptarnauja nuo 11.00 iki 19.00 val., poilsio diena - sekmadienis. 19 kaimo filialų dirba 40 darbo
valandų per savaitę, nuo 9.00 iki 17.30 val., poilsio dienos - pirmadienis, sekmadienis. 2 kaimo
bibliotekos dirba 30 val. per savaitę, nuo 11.00 iki 17.30 val., poilsio dienos - sekmadienis ir
pirmadienis. 3 kaimo bibliotekos dirba 20 val. per savaitę, nuo 12.00 iki 16.00 val., poilsio dienossekmadienis ir pirmadienis.

TBA
2006 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
2006 metus suorganizuoti 779 renginiai (2005 m.- 717): 328 žodiniai, 451 vaizdiniai.


Savivaldybės VB – 103 renginiai:28 žodiniai, 75 vaizdiniai.



Vaikų skyriuje – 37 renginiai: 14 žodiniai, 23 vaizdiniai.



Priekulės miesto filiale – 27 renginiai: 7 žodiniai, 20 vaizdiniai.



Kaimo filialuose – 612 renginiai: 279 žodiniai, 333 vaizdiniai.

Iš viso renginiuose dalyvavo 12628 lankytojai, 9.2% visų apsilankiusiųjų bibliotekose.


Savivaldybės VB – 1782 lankytojai.



Vaikų literatūros skyriuje – 458 lankytojai.



Priekulės m. filiale – 200 lankytojų.



Kaimo filialuose – 10188 lankytojai.
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Pagrindinės renginių formos: literatūriniai – jubiliejiniai vakarai, popietės, knygų
pristatymai, muzikinės popietės, viktorinos, konkursai vaikams ir jaunimui, valstybinių, jubiliejinių
ir kalendorinių datų paminėjimas, literatūrinės, meno parodos ir kita.
Jono

Lankučio

viešoji

biblioteka

dalyvaudama

Klaipėdos

rajono

savivaldybės

administracijos Kultūros skyriaus skelbtame kultūros veiklos programos finansavimo konkurse,
paruošė ir laimėjo projektą „Iš naujo atrasti, pažinti,
pamilti“. Projekto „Iš naujo atrasti, pažinti, pamilti“ tikslas
buvo pasitelkus profesionalius atlikėjus skatinti domėjimąsi
profesionaliuoju menu, jį daryti prieinamą bendruomenei.
Įgyvendinant projektą, buvo organizuoti

renginiai: „Vincas

Kudirka-žmogaus misterija“ Gargžduose ir Priekulėje, „Mėnuo
su žvaigžde čia būti norėjo“, „Tyliai skrieja mūsų dainos“, „Širdy nepasakytą žodį aš nešu“, „Mano
gyvenimo pasakos“. Šias programas atliko profesionalūs atlikėjai: aktoriai Virginija Kochanskytė ir
Petras Venclovas, pianistai Edita Zizaitė, Rūta Blaškytė ir Saulius Šiaučiulis, solistai Giedrė
Zeicaitė, Rita Preikšaitė ir Tomas Ladyga.
Literatūrinis-muzikinis vakaras „Vincas Kudirka-žmogaus misterija“ buvo skirtas
Knygnešio dienai paminėti. Tautinio sąmoningumo žadintojas klausytojams atsivėrė ne tik
kūrybinėmis gelmėmis, bet ir garbingos asmenybės žavesiu. Jo satyros ir eilėraščiai neprarado
vertės – priešingai, paralelės su nūdiena labai artimos. Tai ir valdininkų savanaudiškumas, ir
žmonių veidmainystės, ir visuomenės susiskaldymas. Aktorė Virginija Kochanskytė pavergė vakaro
dalyvius neginčijamu savo talento bruožu – universalia raiška ir nuoširdžiu bendravimu su
klausytojais. Vakaro metu pianistė E. Zizaitė skambino V. Kudirkos kūrinius, kurie daugeliui
susirinkusių buvo netikėtas atradimas.
Gegužės

mėnesį

Jono

Lankučio

viešosios

bibliotekos skaitykloje vyko literatūrinis-muzikinis vakaras
„Tyliai skrieja mano dainos“, skirtas Motinos dienai.
Eiles, skirtas mamoms, skaitė aktorė V. Kochanskytė.
Muzikinius intarpus atliko dainininkė G. Zeicaitė. Vakaro
dalyviai buvo sužavėti šiltu, betarpišku bendravimu.
Literatūrinis-muzikinis

vakaras

„Mėnuo

su

žvaigžde čia būti norėjo“, buvo skirtas kultūros paveldui
išsaugoti. Kretingos grafų Tiškevičių dvaro gyvenimo istoriją pasakojo, šoko, vaidino, dainavo
aktoriai V. Kochanskytė, P. Venclovas, solistai R. Preikšaitė, T. Ladyga, pianistė R. Blaškytė.
Aktorių ir muzikų sukurta XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos aukštuomenė, kuriai nebuvo
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svetimos dvasinės vertybės, o ir gyvenimiški nuopuoliai, atmosfera pakerėjo renginio dalyvius,
kurių dauguma teigė, jog renginio laikas prabėgo prasmingai, bet nepastebimai. Romantiška muzika
ir dainos, aktorių susimąstymas – tarsi sustabdytos ir priartintos prie dabarties Tiškevičių
kasdienybės akimirkos klausytojams paliko poreikį domėtis garsia ir garbinga minėtų grafų gimine,
daug prisidėjusia prie Lietuvos kultūros ir pramonės vystymo, filantropinių idėjų skleidimo.
Literatūrinę

-

muzikinę

popietę

„Mano

gyvenimo pasakos“ artėjančių šv. Kalėdų proga
biblioteka dovanojo savo skaitytojams ir visiems
Gargždų miesto gyventojams. Kadangi bibliotekoje vyko
remontas,

popietė

organizuota

Gargždų

Mykolo

Arkangelo bažnyčioje. Programą atliko tarptautinių
konkursų laureatė G. Zeicaitė, pianistas S. Šiaučiulis ir
aktorė V. Kochanskytė.
Visas pasaulis sukurtas iš meilės, kuri gali būti kantri, pasiaukojanti, atlaidi,
nesavanaudiška, skaudi, aistringa ar kasdieniška. Tuo įsitikino romantiško poezijos ir muzikos
vakaro „Meilės svajos“, vykusio šv. Valentino dieną, pilnutėlėje bibliotekos skaitykloje, dalyviai.
Eiles ir prozą apie meilę išraiškingai skaitė moksleiviai, Priekulės kultūros namų direktorė A.
Zapalskienė, o renginio vedėjos L. Kazragienės žodis vertė braukti ir graudulio, ir juoko ašarą.
“Minijos“ ansamblio vokalinės grupės romantiškos dainos sulaukė audringų plojimų, o jaunųjų
Gargždų muzikos mokyklos ugdytinių atliekamos melodijos
kėlė vakaro dalyvių susižavėjimą. Rajono mero pavaduotoja
Rūta Cirtautaitė pasidžiaugė, jog romantiškas vakaras
patiko ir jaunajai, ir vyresniajai gargždiškių kartai.
Renginys „Tu moteris – Tu nuostabi knyga“
buvo skirtas moterims ir vyko Tarptautinės moters dienos
išvakarėse. Solistė Š. Petruškevičienė, smuikininkė R.
Tamošiūnaitė, pianistė S. Petukauskienė, skaitovė A. Zapalskienė programoje „Moters meilė be
jokių filosofijų ir kitokių išmonių“ meniniu žodžiu ir melodijomis atskleidė moters vidinio pasaulio
versmes. Moters jausmų kelionė: nuo naivaus tikėjimo iki skaudaus nusivylimo vyro meile.
Praradimai vėl leidžia sugrįžti į save, atrasti naujas vertybes. Tokia gyvenimiška realybė atskleista
keturių kūrybiškų moterų programoje. Šventiniame vakare, į kurį susirinko vien moteriška
auditorija, bibliotekos direktorius visoms moterims įteikė po geltoną tulpės žiedą, simbolizuojantį
šviesą ir šilumą.
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2006 metais bibliotekos skaitykloje buvo pristatytos rajono literatų knygos: Birutės
Greivienės poezijos knyga „Pienės pūkas“; Egidijaus Žiedo „Linkėjimai iš debesų“; eilėraščių
knyga „Žodžiai gimtajam miestui“, kuriame patalpinti rajono literatų eilėraščiai apie Gargždus.
Birutės Greivienės poezijos knyga „Pienės pūkas“ visuomenei pristatyta balandžio
mėnesį. Daug gražių žodžių apie spausdinamus eilėraščius, jų įtaigumą, meninį lygį, poveikį
skaitytojui pasakė šios knygos redaktorė ir vakaro vedėja Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė
Diana Jučienė. Eilėraščių dvasią puikiai perteikė Veiviržėnų gimnazijos skaitovės ir dainininkės,
vadovaujamos mokytojos Irenos Juciuvienės. Gabios moksleivės dar labiau sušildė lyrizmo kupiną
vakarą, tarsi viskas susijungė į vieną visumą – meilę žmogui, gyvenimui, žemei.
Dar kvepianti spaustuvės dažais skaitykloje pristatyta Gargždų „Kranto“ vidurinės
mokyklos direktoriaus

E. Žiedo antroji

poezijos

knygelė „Linkėjimai iš debesų“. Ją pristatė ir pristatymo
vakarą vedė mokytoja Monika Vaišnorienė. Knygelėje 100
eilėraščių, suskirstytų į šešis ciklus: „Kol prašvis“, „Metų
laikai“,

„Linkėjimai

iš

debesų“,

„Vakaras

su

televizoriumi“, „Civilizacijos grimasos“, „Elegijai Ievai
Simonaitytei“. Temų ratas

- gana platus: nuo savo

gimtinės Žagarės E. Žiedas keliauja per visą Lietuvą iki
Gargždų su metų laikais, akimirkai sustoja ir pasikalba su klaipėdiškiais „Poezijos pavasarių“ metu,
užkliūva ir televizorius bei civilizacijos grimasos su darvinizmo apraiškomis.
Eilėraščių knyga „Žodžiai gimtajam miestui“, kurioje patalpinti rajono literatų
eilėraščiai apie Gargždus, Miniją miesto visuomenei taip pat pristatyta skaitykloje. Knygelę pristatė
„Kranto“ vidurinės mokyklos mokytoja M. Vaišnorienė. Pristatyme dalyvavo eilėraščių knygos
sudarytojas E. Žiedas, eilėraščių autoriai, kurių kūryba patalpinta knygoje. Dalyvavusieji vakare
pabrėžė, kad šis leidinys labai reikšmingas, nes visi apie Gargždus eilėraščiai surinkti į vieną vietą.
Pristatymo metu kilo sumanymas, kad būtina įkurti rajono literatų klubą.
Moterys geba daryti profesinę karjerą, laikyti visus
keturis namų kampus, bet kasdienybės rutinoje nebespėja
pasirūpinti savo sveikata. Tai akcentuota vakare „Vilties
šviesoje gyvenimas yra įstabus“, kuris vyko spalio mėnesį.
Pokalbyje apie moters sveiką gyvenseną, krūties vėžio
prevenciją dalyvavo „Nedelsk“ judėjimo iniciatorė Agnė
Zuokienė, Kauno medicinos universiteto onkologė Regina
Nutautienė, provizorė-žolininkė Jadvyga Balvočiūtė, leidėja Birutė Babravičienė. Susitikimo
21

nuotaiką skaidrino Gargždų kultūros centro kultūros projektų vadovės Šarūnės Petruškevičienės
dainavimas. Padrąsinanti vakaro nuostata – turime skirti laiko ir sau pačioms, nes tuo padauginame
gyvenimo džiaugsmą – optimistine nuotaika užkrėtė visas moteris, itin gausiai susirinkusias į
skaityklą.
Balandžio mėnesį bibliotekos skaitykloje paskaitą skaitė Valgymo sutrikimų centro
koordinatorė Ieva Brukaitė „Valgymo sutrikimai: nervinė anoreksija ir nervinė bulimija“.
Skaitykloje organizuotos dailės parodos:


Augustino Našlėno tapybos paroda;



Laimono Tučo ženkliukų paroda;



Velykinė paroda „Bundanti žemės dvasia“ (moksleivių namų fitodizaino

būrelio darbai);


Valerijos Kaubrinės rankdarbių paroda;



Fotografijų klubo „Gargždai“ narių fotonuotraukų paroda;



Jakų neformalios jaunimo grupės ir Dovilų jaunimo grupės „Dovilanas“

narių fotografijų paroda „Mano mintys“.
Skaitykloje ir abonemente organizuojamos spaudinių parodos šakinei literatūrai
propaguoti, minėti įžymių žmonių jubiliejines sukaktis, valstybinėms šventėms paminėti. Keli iš jų:


„Krikščionybė ir Lietuva“;



„Knygos kelias“; „Kas naujo medicinos srityje“;



„Kalba gimtoji lūposna įdėta“;



„Lietuvių etninė kultūra“;



„Muzika ir muzikai“;



„Tautos švietėjas ir blaivintojas“ – 205-osioms M. Valančiaus g.m.;



„Lietuvių kilmės lenkų rašytojas“ – 95-osioms Č. Milošo g.m.;



„Švytėjęs švyturiu“ – 95-osioms A.Škėmos g.m.;



„Antano Vaičiulaičio kūryba“ – 100-osioms g.m.;



„Garsusis lenkų rašytojas“ – 160-osioms H. Senkevičiaus g.m.;



„Dailininkas, prozininkas, poetas“ – 135-osioms A. Žmuidzinavičiaus g.m.:



„Sausio 13-oji – Lietuvos gynėjų diena“;



„Kelias į Vasario 16-ąją“;



„Kovo 11-osios akto reikšmė praeičiai ir ateičiai“;
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Renginius aktyviai organizavo ir rengė kaimo filialai, kadangi daugelis iš jų parengė ir
pristatė projektus ir gavo finansavimą. Žadeikių filiale, bibliotekininkė – Vida Paleckienė,
balandžio mėnesį vyko smagi popietė skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei „Knygos skaitymas,
rašymas, iliustravimas“. Renginio metu vaikai kūrė savo pasakas pagal mėgstamus herojus, skaitė
jas susirinkusiems, o taip pat pasakos buvo iliustruojamos, o paroda eksponuojama bibliotekoje.
Rugpjūčio mėnesį didelio susidomėjimo Žadeikiuose sulaukė bibliotekos organizuojama –
Studentų ateitininkų vasaros akademija. Žadeikių koplyčioje buvo surengtas susitikimas su
gyventojais, jie aplankė Ablingos Lurdą, Žvaginių piliakalnį. Vakare gyventojai buvo pakvieti prie
laužo, buvo organizuojami žaidimai, dainuojamos dainos. Jaunimui labai patiko ateitininkų veikla.
Žadeikių filialo bibliotekininkė Vida Padleckienė papildė aplankus „Ablingos Lurdas“, „Alfonso
Šiaulyčio biografija“. Kultūros namuose surengė parodą „Ablinga mena žuvusius“, kurioje buvo
eksponuota iš viešosios bibliotekos parsivežta Ablingos muziejaus saugoma medžiaga, liudininkų
prisiminimai, knygos apie Ablingą.
Girininkų filialas (bibliotekininkė Janina Montrimaitė) dalyvavo dviejuose projektuose,
kurių dėka kaimo bendruomenei

buvo surengta

paroda

–

pristatymas „Praeityje rašyto žodžio likimas“ ir „Girininkų
bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono vietovardžiai“. Buvo
surinkti bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono vietovardžiai, prieš šio
projekto prisidėjo kalbinti kaimo gyventojai, kurie noriai dalijosi
prisiminimais. Vietovardžių pristatymas vyko metų pabaigoje.
Popietė „Mano mėgstamiausias eilėraštis“ susilaukė daug lankytojų
dėmesio, taip pat paaiškėjo, kad tarp bibliotekos vartotojų yra ne tik poezijos mėgėjų, bet ir ją
kuriančių.
Drevernos bibliotekos bibliotekininkė Vilma Klipštienė , gavusi projektui „Senieji žvejai“
finansavimą, rinko medžiagą apie senuosius Drevernos kaimo žvejus. Čia ir toliau bus kaupiama ir
saugoma informacija apie Drevernos krašto istoriją, dabartį ir praeitį.
Priekulės miesto filiale didžiausias renginys ir
įvykis buvo bibliotekos persikėlimas į naujas, geros
materialinės

būklės,

naujai

suremontuotas

patalpas.

Lankytojus taip pat sudomino aktorės V. Kochanskytės
kartu su Priekulės muzikos mokyklos pianistais atlikta
literatūrinė muzikinė kompozicija

iš V. Kudirkos

palikimo „Žmogus – misterija“.
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Didelio susidomėjimo sulaukė Jakų filialas, nes Jakų bibliotekininkė Danutė Žiliūtė
surinko ir išleido Jakų, Sudmantų ir Budrikių kaimų gyventojų kūrybos almanachą pavadinimu
„Minčių lapai“. Šį projektą finansavo rajono savivaldybė, padėjo J. Lankučio viešosios bibliotekos
darbuotojai. Almanacho puslapiai alsuoja meile artimiesiems, tėviškės ilgesiu, tačiau šalia lyrikos
puikiai tinka ir šmaikštus žodis. Bibliotekoje taip pat buvo suorganizuotas almanacho pristatymas,
kurio metu patys autoriai skaitė savo kūrybą, Gargždų kultūros centro kultūros projektų vadovė
Šarūnė Petruškevičienė

dainavo, studentės Sandra Dirgėlaitė bei Silvija

Mockutė

Vakaro pabaigoje Kniukštų šeimos kapela gera

muzikavo.

nuotaika užkrėtė visus dalyvius.
Savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos Dovilų filialo bibliotekininkė Regina
Jonauskienė per savo atostogas surinko ir užrašė 10 Dovilų
seniūnijos

šeimininkių

receptus

ir

pakvietė

rajono

bendruomenę į leidinėlio „ Senolių patiekalai“ pristatymą
ir parodą „Iš senolių indaujos“. Tai senieji receptai ir
palėpėse rasti indai bei maisto gamybos įrankiai bibliotekininkės aptikti lankantis pas šios
seniūnijos žmones. Savivaldybės J. Lankučio bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas doviliškės
įgyvendintą projektą pavadino vienu „skaniausių“ iš visų, iki šiol įgyvendintų. Renginyje buvo
pristatomi patiekalai, jų gaminimo subtilybės, senoviniai indai, ir taip pabrėžiamas jų unikalumas
bei galimybė senolių patirtį perduoti ateinančioms kartoms.
Venckų

kaimo

bibliotekininkė

Irena

Norvilienė

organizavo renginius Venckų ir Lankupių mokyklose, vienas iš
jų – paruoštas ir įvykdytas projektas „Kaimo šviesuoliai“,
kurio metu buvo surinktas ne mažas keikis kraštotyrinės
informacijos apie kaimo šviesuolius. Šio projekto dėka išaugo
skaitytojų skaičius filiale.
Judrėnuose bibliotekininkė Janina Jokšienė parengė ir įvykdė

projektą „Laiko

atspindžiai I. Viliūtės ir jaunųjų meno mylėtojų kūryboje“. Projekto metu jaunieji meno
mylėtojai drauge su tautodailininke kūrybingai atspindėjo gimtojo krašto vaizdus, gyvenamuosius
objektus ir kitas žymias vietas. Projekto užbaigimui parengė savo nutapytų paveikslų parodos
pristatymą Judrėnų kaimo bendruomenei ir eksponavo parodą gretimuose kaimo filialuose.
2006 metais buvo parengtas ir įgyvendintas Slengių ir Kalotės filialų bibliotekininkių
Emilijos Alminienės ir Aldonos Misiūnienės projektas „Protėvių buitis“. Jo vykdymas vyko visus
metus, kurio metu surinkta daug senovinių daiktų, knygų, laiškų, atvirukų, įvairios skirtingų
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laikotarpių atributikos. Projekto galutinis veiklos rezultatas
– Sendvario krašto muziejaus atidarymas. Buvo parengta
albumų, pristatytos ir parengtos parodos: „Šventoji istorija“,
„Protėvių

išsaugotos

knygos“,

„Senoviniai

laiškai,

atvirukai“, „ Mano šeimos nuotrauka“.
Lapių
vykdytas

filiale

projektas

(bibliotekininkė
„Netradicinės

Ona

Žitkienė)

knygos

leidyba

bibliotekoje“. Buvo pagaminta knyga, kurios aukštis 122 cm., plotis 60cm. Knyga pastatyta
matomoje bibliotekos vietoje ir kiekvienas gali su ja susipažinti. Išleisti 3 knygos puslapiai: 1-as
skirtas kraštotyrai pavadinimu „ Po gimtinės padange“, 2-as puslapis pavadinimu „ Lapių
bendruomenės centras“ ir 3-ias skirtas pačios knygos leidybai.
Bibliotekos darbuotojai ne tik patys yra renginių
organizatoriai bet ir jų dalyviai. Vienas iš įspūdiningiausių
renginių bibliotekos darbuotojams buvo 5 –asis Žemaitijos
bibliotekininkų sporto sąskrydis, kuris vyko Šilutės rajone,
Rusnės Regioniniame Nacionaliniame parke. Šiame
sąskrydyje Klaipėdos rajono bibliotekininkai dalyvavo
antrą kartą.

Darbas su vaikais
Vaikų bibliotekos, kaip socialinės institucijos, turi užtikrinti prieigą vaikams, nepaisant jų
amžiaus, turtinės padėties, pasirengimo, lyties, rasės, geografinės padėties ar socialinių poreikių.
Vaikams reikia paslaugų, kurios padėtų jiems visokeriopai formuoti intelektą ir emocijas, kalbą,
socialumą, mokymosi ir judėjimo gebėjimus. J. Lankučio viešoji biblioteka ir kaimo filialai stengėsi
tinkamai aptarnauti vaikus,

suteikdamos galimybių ugdyti socialinius gebėjimus, pilietiškumą,

estetinius jausmus ir skatindamos susidomėjimą literatūra bei menais
Šiuo metu skaudžiau išgyvenamas knygų, periodikos trūkumas, mažieji skaitytojai vis dažniau
ieško nišos užsimiršti ir pabūti su knyga, ruošti pamokas ar jaustis saugūs, niekieno netrukdomi.
Šiandien į biblioteką ateina kiek kitoks skaitytojas. Laiko mokiniams skaityti lieka vis mažiau dėl
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didėjančio pamokų krūvio ir informacijos kiekio, užimtumo namuose. Vadinasi, jie bibliotekoje nori
rasti viską: informaciją, paslaugą, bibliotekininko supratimą ir pagalbą.
14 kaimo filialų: Agluonėnai, Dauparai, Dovilai, Dreverna, Girininkai, Judrėnai, Kvietiniai,
Lapiai, Pėžaičiai, Plikiai, Slengai, Tilvikai, Vieviržėnai, Žadeikiai, turi 17 kompiuterių, iš jų skirtų
vartotojams - 14, tačiau prieigos prie interneto nėra. J. Lankučio viešosios bibliotekos vaikų literatūros
skyriuje taip pat yra 5 kompiuterizuotos darbo vietos, visos turi prieigą prie interneto. Vaikų literatūros
skyriuje interneto paslaugomis per dieną pasinaudoja vidutiniškai 15 vaikų, per metus 94 vartotojai,
kaimo filialuose - 5-6 vaikai. 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
2006 metai

Vaikų skaičius
(mikrorajone)

Vaikų vartotojų

Sutelkimo %

Išduotis

VB vaikų
skyrius
Priekulės m.
filialas
Kaimo filialai
Viso rajone

2855

1262

44

22775

12021

558

259

46

4485

2335

5411
8824

2366
3887

44
44

83040
110300

37353
51709

Lankomumas

Dokum entų išduotis

Vaikų vartotojų skaičius
100000
90000

1262;
32%
2366;
61%

VB vaikų
skyrius
Priekulės m .

80000
70000
60000

2005

50000
40000

2006

30000

259; 7%

20000

Kaim o filialai

10000
0

VB vaikų
skyrius

Priekulės m . Kaim o filialai

Vaikų vartotojų skaičius kas metai mažėja tiek viešosios bibliotekos vaikų skyriuje, tiek
kaimo filialuose, atitinkamai proporcingai kartu mažėja ir dokumentų išduotis, bei lankomumas.
Išduoties ir lankomumo rodikliams įtakos turi vaikiškos literatūros stygius, mažėjantis vaikų
gimstamumas, migracija. . Mažėjimą įtakojo ir 16 – mečių perėjimas į suaugusių grupę. Vienas iš
reikšmingiausių faktorių – naujų informacinių technologijų įtaka ir jų poreikis moksleivių
gyvenime. Tikimasi, kad kaimo filialuose vaikų skaitytojų skaičius išaugs kompiuterizavus kaimo
filialus.
2006 metai Jono Lankučio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriui, bei kitiems
filialams buvo geri, įdomūs, turiningi, nors pagrindiniai rodikliai sumažėjo. 2006 metais vaikų
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literatūros skyriuje buvo 1262 skaitytojai (134 skait. mažiau nei 2005), apsilankymų – 12021 (81
lankytoju daugiau nei 2005), išduotis - 22775 (417 mažiau nei 2005 m.).
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. Viso
Jono Lankučio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje suaugusių skaitytojų apsilankė 160,
pagal vientisą registraciją – 102.
Gausus informacinių leidinių: kompiuterijos leidinių, žinynų, enciklopedijų pasirinkimas
sudaro sąlygas atsakyti į jaunųjų skaitytojų užklausas. Nors informacinis

fondas pakankamai

gausus, reikiamos informacijos skaitytojai ieško ir randa internete.
Stingant naujos vaikų literatūros, spalvinga ir ryški periodika bibliotekose ypač populiari.
Žurnaluose vaikai (ir jaunesnio, ir vyresnio amžiaus) randa atsakymus į jiems rūpimus klausimus,
ypač daug naudingų patarimų paaugliams.. Dažniausiai prenumeruojami vaikų žurnalai „Donaldas
ir kiti“, „Justė“, „Naminukas“, „Panelė“, Flintas“, „Luka“, „Mergaitė“.
Kadangi labai išradingai su vaikais dirba vaikų skyriaus vedėja Daiva Ringienė į biblioteką
vaikai ateina ne tik pasiimti dokumentų, jiems reikalingos literatūros, bet ir paskaityti, praleisti
laisvalaikį. Ypač mėgsta žurnalus, žaisti įvairių žaidimus, piešti, daryti įvairiausius darbelius, spręsti
kryžiažodžius, atlikti įvairias namų užduotis, dalyvauti renginiuose.
J. Lankučio viešosios bibliotekos vaikų literatūros
skyriuje veikia skaitytojų klubas „Skruzdėlynas“.
Jaunieji bibliotekos pagalbininkai mielai padeda papuošti
biblioteką,

organizuoti

ir

vesti

renginius

vaikams,

dalyvauja projektinėje veikloje.
Vaikai pirmiausia atkreipia dėmesį į knygų
naujienų

lentyną.

Supažindinti

su

naujausiomis

knygelėmis pagelbėja mažieji bibliotekos skaitytojai. Jie pirma perskaito naujausias knygas, po to
valandėlių metu pristato jas kitiems skaitytojams („Perskaityk ir draugui pasiūlyk“). Sumaniausi
vaikai paruošia naujausių, labiausiai patikusių knygučių
piešinių parodėles.
J. Lankučio viešosios bibliotekos vaikų literatūros
skyriuje mažiesiems skaitytojams rengiamos pasakų
popietės („Mano gražiausios pasakos“, „Knygelė ieško
draugo“). Biblioteka įsigijo garso įrašų su pasakomis -
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viso 17 vnt., 11 pav., pagal pageidavimus vaikai kviečiami pasiklausyti jų mėgstamų pasakėlių.
Ypač vaikų dėmesio sulaukė teatralizuotas pasakėlių pristatymas.
Buvo rengiamos įvairios teminės valandėlės: „Knygelė ieško draugo“, „Pasaką skaitau,
pasaką piešiu“, „Pažink pasakų herojus“, „Šiaurės egzotika“, „Kaip Algio Trakio ir taksiuko Šleivio
nutikimai išvydo pasaulį“, „Pakvieskim raganiukę“.
Pradinių klasių moksleiviams teatralizuotai pravedamos informacinės valandėlės. “Knygų
tetulė“ labai išsamiai, žaidimo pagalba supažindina vaikus su bibliotekos darbu.
Vaikų literatūros skyriuje įrengta žaisloteka. Ypač žaislotekas pamėgo socialiai remtinų
šeimų vaikai, vaikų globos namų auklėtiniai. Čia vaikai
žaidžia, vaidina, klausosi muzikos, žiūri vaizdajuostes.
Atsižvelgiant į vaiko vystimosi raidą ir pojūčių lavinimo
eiliškumą bei specifiškumą, žaislotekoje kaupiami tinkami
žaislai. Jie atitinka vaiko amžių ir padeda susipažinti su
aplinka. Pažinimo procesai įgalina vaiką orientuotis aplinkoje, susidaryti aplinkos vaizdą, pažinti ir suprasti save.
Vaikai lavinasi, mokosi daryti darbelius, sugalvoja naujų žaidimų, sužino apie mūsų ir kitų šalių
papročius, istoriją. Ypatingo vaikų dėmesio sulaukė žaidimai „Monopolis“, dėlionės pasakų
motyvais. Tradicine tapo pramoginė popietė „Kurk, žaisk, svajok“. Žaidimų kambary kasdien
apsilanko 15-20 vaikų.
Vaikų literatūros skyriaus darbas būtų nepilnavertis, jei nebūtų glaudūs ryšiai su miesto
mokyklomis, mokyklomis - darželiais. Mokyklos - darželio „Ąžuoliukas“ mokiniai (mokytoja Rasa
Galdikienė), mokyklos „Gintarėlis“ (mokytojos V. Dargužienė ir N. Šeibelienė), “Vaivorykštės“
gimnazijos moksleiviai (mokytoja L.Gruzdienė), „Kranto“ mokyklos literatų būrelis (mokytoja
L.Petrošienė), vaikų dienos centras „Pastogė“, vaikų miesto mokyklų bibliotekininkės maloniai
talkininkauja ruošiant renginius.
Mokyklos maloniai talkininkauja ne tik ruošiant šventes, bet ir tarpininkauja rengiant
dailės darbų, piešinių parodas. Šiemet įspūdingą parodą surengė „Vaivorykštės“ gimnazijos rūbų
modeliavimo būrelis („Vasaros kolekcija“ mokyt. J. Lukienė), Nomedos Jokūbaitienės
vadovaujamas dailės būrelis („Mano paukštis“), „Minijos“ mokyklos dailės būrelio darbų paroda
„Žiemos muzika“, kultūros centro surengta paroda „Etninės kultūros paveldas mano aplinkoje“.
Efektyviausia fondo populiarinimo forma yra
renginiai - išauga vaikų dėmesys leidiniams, kuriems
renginys buvo skirtas. 2006 metais, buvo vykdomas
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projektas „Vaikų vaizdinė ir žodinė saviraiška“, kurio metu vaikams buvo suorganizuoti susitikimai
su rašytojais, psichologe, atnaujinta žaisloteka, sukurta daug įdomių kūrinėlių, piešinių, darbelių.
Su savo kūrybos programa svečiavosi rašytojas ir režisierius Vytautas V. Lansbergis.
Vyresnių klasių mergaitės suvaidino arklio Dominyko ir rugiagėlės dialogą iš knygos „Arklio
Dominyko meilė“. Vaikų apsuptyje rašytojas kalbėjo apie šiandienos kultūros aktualijas, vaikų
auklėjimą, jų sielų turtingumą. Vaikai savo kūrybingumu taip pat nenusileido, jie parengė puikią
piešinių ir darbelių parodą, kuriuose puikavosi Vytauto V. Lansbergio apsakymų herojai.
Gruodžio mėn. Vaikų literatūros skyriuje vėl šurmuliavo vaikai, nes jaunieji skaitytojai
rinkosi į susitikimą su rašytoja Nijole Kepeniene. Rašytoja skaitė pasakas iš mylimiausios savo
knygelės „Džiovintas debesėlis“, pasakojo istorijas iš savo gyvenimo, atsakinėjo į vaikų klausimus.
Vaikai ne tik klausėsi, bet ir patys sekė savo kūrybos pasakas.
Daug dėmesio ir renginių sulaukė ir kaimo filialų vaikai. Jie kasdien galėdavo užsukti į
bibliotekas, praleisti ten savo laisvalaikį, pagal Agluonėnuose vykdomą projektą „Pasiūtų lėlių
paroda“ skaitytojai siuvo lėles, repetavo, kūrė dekoracijas. Įvyko lėlių teatro premjera pagal A.
Kairaitienės „Kalėdų dovana stirniukui“ . Įkurtas vaikų lėlių
teatras „Kaukutis“, džiugino visą kaimo bendruomenę, per
metus surengė porą vaidinimų. Filialai bendradarbiavo su
kaimo seniūnijomis, kultūros namais, mokyklomis. Buvo
organizuojamos pirmokų ekskursijos į bibliotekas.
Dauparų filialo vaikams buvo vykdomas projektas
„Tau čia saugiau, nei gatvėj“, kurio metu vyko užsiėmimai
ir renginiai: saugaus namo, gatvių sankryžų darymas, susitikimai su priešgaisrinės ir policijos
tarnybų darbuotojais.
Vienas iš įdomesnių renginių vyko Vėžaičių filiale, čia bibliotekininkė suorganizavo
popietę vaikams – „Gamtos abėcėlė“, skirtą Gedimino Isoko gamtininko 75-osioms gimimo
metinėms. Vaikai skaitė ištraukas iš knygelių apie gamtą, vyko diskusijos, pasakojimai. Vaikų
laukė vaišių stalas.
Žadeikių filiale balandžio mėnesį vyko smagi popietė skirta Nacionalinei bibliotekų
savaitei „Knygos skaitymas, rašymas, iliustravimas“. Renginio metu vaikai kūrė savo pasakas pagal
mėgstamus herojus, skaitė jas susirinkusiems, o taip pat pasakos buvo iliustruojamos, o paroda
eksponuojama bibliotekoje.
Per 2006 metus rajono vaikams buvo surengti 271 renginiai.
 Viešosios bibliotekos vaikų skyriuje vyko 37 renginiai:
o

14 žodinių renginių;
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o 23 vaizdiniai renginiai
o Renginiuose dalyvavo 458 lankytojai.
 Priekulės miesto filiale vyko 9 renginiai:
o 6 vaizdiniai renginiai;
o 3 žodiniai renginiai
 Kaimo filialuose suorganizuoti 225 renginiai:
o 97 vaizdiniai renginiai;
o 128 žodiniai renginiai;
Iš viso vaikams skirtuose renginiuose dalyvavo 6088 lankytojai, iš jų J. Lankučio
bibliotekos vaikų skyriuje organizuojamuose renginiuose dalyvavo 458 lankytojai. Renginiai - puikus
būdas populiarinti paslaugas. Jie padeda atkreipti dėmesį į knygą, didina bibliotekos autoritetą.
Pastovūs renginiai padeda skaitytojui susipažinti su bibliotekos taisyklėmis. Nes kiekvienoje rajono
bibliotekoje vyksta parodos, konkursai, literatūriniai vakarai, susitikimai su žymiais žmonėmis.
Kokybiški renginiai ne tik skatina lankyti biblioteką, bet ir ugdo jaunąją kartą.

Mokamos paslaugos
Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2006m. balandžio 27d. sprendimas „Dėl
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų
patvirtinimo. Nr. T11-108 ( Priedas Nr. 1) 2006 metais mokamų paslaugų nomenklatūra ir įkainiai
kito. Vartotojams buvo teikiamos šios paslaugos: internetas, kopijavimas, nuskaitymas,
informacijos įrašymas į diskelius ir kompaktinius diskus, spausdinimas, konsultacijos, pagalba
ieškantiems informacijos internete. Per metus vartotojams padaryta 21246 leidinių fragmentų
kopijų. Už mokamas paslaugas savivaldybės viešojoje bibliotekoje surinkta 8,8 tūkst. litų. Priekulės
miesto filiale padaryta 300 leidinių fragmentų kopijų, surinkta 300 Lt.

Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
Radikalių visuomenės ir informacijos paslaugų sektoriaus permainų kontekste bibliotekos
ieško naujo veiklos modelio, struktūros, įgalinančios patenkinti

naujus vartotojų poreikius,

išnaudoti technologijas paslaugų kokybei užtikrinti, o su šia užduotimi bibliotekoms nėra taip
lengva susidoroti. Todėl šiuolaikinėje visuomenėje vis didesnis dėmesys yra skiriamas ryšiams su
visuomene. Skirtingose organizacijose ryšiai su visuomene įgyja skirtingas formas ir yra įvairiai
vadinami: atstovavimu spaudai, marketingu, visuomenės informavimu, viešumu, reklama.
Klaipėdos rajono J. Lankučio viešosios bibliotekos ryšiai su visuomene yra sugebėjimas gauti
būtiną bibliotekai paramą tų žmonių, kurie jai yra svarbiausi: lankytojų, darbuotojų, finansuojančių
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institucijų. Kalbant apie ryšius su visuomene, plačiau reikėtų aptarti žiniasklaidos informacinę
funkciją, nes ji daro didžiausią įtaką formuojant bibliotekos įvaizdį. 2006 metais apie Klaipėdos
rajono J. Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojus, bibliotekos veiklą, profilį, organizuojamus
renginius buvo publikuoti 48 straipsniai. Iš jų respublikinėje spaudoje – 5, vietinėje spaudoje – 43.
Daugiausia straipsnių išspausdinta Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“, „Vakarų ekspresas“
(Priedai Nr.3).
Institucijos įvaizdis formuojasi nepriklausomai nuo to, ar specialiai to siekiama, jis
atsiranda savaime. Taigi bibliotekos norėdamos sėkmingai plėtotis ir funkcionuoti visuomenėje
privalo įdėti dideles pastangas įvaizdžio kūrimui, nes visuomenei tapus informacine, bibliotekoms
būtina išsiskirti iš daugybės į save panašių, pasiekti, kad apie ją žinotų kuo daugiau, įgyti teigiamą
reputaciją skaitytojų akyse.

INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA
LIBIS PĮ diegimas
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”. 2006 metais bibliotekos elektroniniame
kataloge padaryti 533 analiziniai bibliografiniai įrašai. Į bibliotekos elektroninį katalogą jungiami
straipsniai iš respublikinės spaudos, kurių turinys susijęs su Klaipėdos rajono kraštu. Iš viso 2006
metais įjungti 957 analiziniai aprašai. Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge per
metus buvo 17290 ir iš viso automatizuotai parengtas įrašų skaičius - 45637. 2006 metų pabaigoje
viešojoje bibliotekoje įdiegta skaitytojų aptarnavimo posistemė (SAP), kuri turėjo pradėti
funkcionuoti, bet kadangi bibliotekoje vyksta remonto darbai, jos funkcionavimas yra atidėtas.

Internetas
Interneto prieigą turi Jono Lankučio viešoji biblioteka, vaikų literatūros skyrius, Priekulės
miesto filialas ir Dovilų kaimo filialas. Interneto vartotojų 2006 metais sutelkta – 405. Jono
Lankučio viešosios bibliotekos interneto skaitykloje

sutelkta 189 vartotojai, vaikų literatūros

skyriuje – 94, Priekulės miesto filiale – 122 vartotojai. 2006 metais darbo vietų su interneto prieiga
– 16. Dalyvauta projekte „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“, iš kurio mūsų rajono
kaimo bibliotekų filialuose bus įsteigta 13 interneto taškų. Iki šiol mūsų rajono kaimiškose
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vietovėse neveikė nei vienas viešojo interneto centras. Taip pat Priekulės miesto filiale ir viešosios
bibliotekos vaikų literatūros skyriuje bus atnaujinti ir padidinti viešieji interneto prieigos taškai.

Informacinis fondas
Informacinių leidinių fonde kaupiama universalios ir įvairių mokslo sričių literatūra:
enciklopedijos, specialūs žinynai, žodynai, oficialieji dokumentai, teisės aktai ir kt.
2006 metais gauta naujų žinynų, žodynų, enciklopedijų, mokomųjų priemonių aukštųjų
mokyklų studentams. Šiais metais informacinis fondas pateikė 2 projektus, kuriuos finansavo
Klaipėdos rajono savivaldybė: „Teisinės žinios visiems“ ir „Kalbos atveria duris“, kurių dėka
informacinis fondas pasipildė teisiniais dokumentais, bei dokumentais užsienio kalbomis. Kadangi
buvo didelis trūkumas literatūros bibliotekų fondai pasipildė naujais, ypač naudingais šias
informaciniais leidiniais: „Lietuvos etikos kodeksai, nuostatai, taisyklės“; „Pinigai: Pinigų politika
ir jos priemonės“; „Organizacinės elgsenos pagrindai“; „Lietuvos teisės pagrindai, teisės teorija“.
2006 metais informacinių leidinių visuomenės mokslams gauta - 61 egz. Viso informacinis
fondas pasipildė 328 fiz. vnt. Anglų kalba gauta 31 fiz. vnt., 1 fiz. vnt. prancūzų kalba, 4 fiz. vnt.
vokiečių kalba.
Keičiantis laikmečiui, keičiasi ir vartotojų poreikiai, jaučiamas didėjantis gyventojų
poreikis informaciniams leidiniams. Lėšų stygius neleidžia sukurti tinkamą informacinę bazę, kuri
užtikrintų informacinių poreikių veiklą.. 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
2006 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos katalogai ir kartotekos išliko tradiciškai
tie patys: sisteminis ir abėcėlinis. Kaimo filialuose dėl mažo aktualumo atsisakyta sisteminio
katalogo. Per 2006 metus elektroniniame ir korteliniame kataloguose padaryti – 296177 įrašai.
Automatizuotai parengti įrašų 45637 įrašai. Komplektavimo skyriuje yra antraščių kartoteka ir
centrinis abėcėlinis katalogas, atspindintis centrinės bibliotekos ir jos filialų fondus. 2006 metais
komplektavimo skyrius bibliotekiškai apipavidalino 8960 kataloginių kortelių.
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Bibliografinis, informacinis vartotojų aptarnavimas
Bibliografinio – informacinio fondo vartotojais išlieka tas pats kontingentas: moksleiviai,
studentai, dirbantys ir kiti rajono bendruomenės nariai. 2006 metais bibliografinė – informacinė
veikla buvo orientuota į šiuos darbus:


Formuota informacinė bazė;



Komplektuotas informacinis fondas;



Pildytas VB elektroninis katalogas skaitykloje esančio fondo įrašais;



Redaguoti katalogai ir kartotekos;



Kompiuteryje sudaryta duomenų bazė „Rajono žinybinėse bibliotekose 2006 m.

gaunami periodiniai leidiniai“


Buvo atliekamas bibliografinis-informacinis skaitytojų aptarnavimas;



Atsakytos 1831 skaitytojų užklausos;



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;


Miesto bendruomenė ir kaimo filialų darbuotojai informuoti apie naujas knygas.



Teiktos bibliografines konsultacijas vartotojams.



Paruoštas „Atsimintinų dienų, sukakčių ir jubiliejų 2007 m.“ kalendorius.



Tvarkyti skaityklos fondai – atrinkta ir nurašyta savo turiniu pasenusi literatūra ;



Teiktos mokamos paslaugos skaitytojams;



Nacionalinės bibliotekų savaitės metu organizuoti renginiai skirti miesto ir kaimo

gyventojams;


Pravesti pokalbiai moksleiviams „ Ką siūlo lietuviškas internetas“



Paruošta nuotraukų paroda „Iš mūsų pastogės istorijos“



Paruošta 15 spaudinių parodų ( pavadinimai ir paruošimo terminai nurodyti pagal

mėnesius).
Didesnę dalį teminių užklausų sudarė: verslo, buhalterinės apskaitos, istorijos,
ekonomikos, gamtos, literatūros, technikos, naujų komunikacijų raida, kraštotyrinės. Rajono
bibliotekų informacinės paslaugos buvo reklamuojamos ir moksleivių ekskursijų į bibliotekas metu.
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2006 metais labai pasiteisino kaimo filialų darbuotojų organizuotos ekskursijos savo skaitytojams į
J.Lankučio viešąja biblioteką bei vaikų literatūros skyrių. Kas metai kaimo filialai organizuoja
informacinių užklausėlių popietes savo mažiesiems skaitytojams, daugėja kaimo filialuose ir
suaugusių skaitytojų poreikis informaciniam fondui.
VB vyresnioji bibliografė M.Ilginienė rengė informacines parodas skaitytojams atskiromis
temomis. Informaciniame fonde yra sisteminė straipsnių kartoteka, neatsisakyta ir teminės
eilėraščių kartotekos bei citatų.
2006 metais atsakytų užklausų skaičius

Atsakytos užklausos

3137
3457

Kaimo filialuose

Priekulės miesto
filiale

sumažėjo,

užklausas

atsakyti

naujausios
2006

193
236

nežymiai

2005

stygiaus.

nors

sudėtingiau

informacinės
Atsakyta

visumoje
dėl

literatūros

užklausų

rajono

bibliotekose iš viso: 5161 ( 2005 m.5914), VB-1831 (2005 m. - 2221),

Savivaldybės VB

1831
2221

Priekulės miesto filiale –193 (2005 m.236), kaimo filialuose – 3137 (2004 m.-

3457). Vidutinis užklausų skaičius tenkantis vienam kaimo filialui – 130 (2005 m.-144).

Kraštotyros veikla
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos kraštotyros darbo
veiklos kryptys 2006 metais buvo: kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida, savojo krašto
pažinimo, jo tradicijų propagavimas, kraštiečių jubiliejų paminėjimas, kraštotyros fondo ir
kraštotyros kartotekų pildymas ir kt.
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose toliau 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).
Viešojoje bibliotekoje 2006 m. gauta 36 egz. kraštotyrinių leidinių. Dabar kraštotyros
fondą sudaro virš 300 egz. knygų ir kitų dokumentų. Čia galima rasti medžiagos apie Gargždus,
Klaipėdos rajoną, istoriją, įžymius kraštiečius, jų darbus. Fondas pasipildė J. Valančiūtės knyga
„Veiviržėnų bažnyčios ir parapijos istorija“, E. Barauskienės sudaryta knyga „Priekulė: mažas
miestelis prie didelio kelio“, vietinių literatų išleistomis knygomis: gargždiškių Birutės Greivienės
„Pienės pūkas“, , Egidijaus Žiedo „Linkėjimai iš debesų“, Albino Klizo „Laiko juosta“, Dalios
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Kudžmaitės „Vaikeli, renkis į kelionę“, endriejaviškio Antano Žemgulio „Ir pabiro rupūs miltai“.
Buvusi rajono švietimo skyriaus darbuotoja Teresė Kniukštaitė – Vaičiulienė paruošė ir išleido
knygelę „Vėžaičių krašto šviesuoliai mokytojai Sadauskai“. Gargždų miesto gimtadieniui rajono
savivaldybės išleido atvirukų rinkinį „Mano Gargždai“, kurį paruošė fotografų klubas „Gargždai“ ir
albumą „Mes čia gyvename: Gargždai. Klaipėdos rajonas“.
Viešojoje bibliotekoje kraštotyros informacija bibliografinių įrašų pavidalu kaupiama VB
elektroniniame kataloge (nuo 2004 m.). 2006 m. jis buvo papildytas 957 įrašais, iš jų rajoninio
laikraščio „Banga“ - 533.
Viešosios bibliotekos visi filialai pildė ir tvarkė kraštotyros kartotekas. Filialų kraštotyros
fondai yra negausūs ir per metus pasipildė vidutiniškai 2 egz. 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. Jono Lankučio
viešoji biblioteka laimėjusi projektą „Klaipėdos rajono
etninių vietovardžių išsaugojimas ir fiksavimas“ šia tema suorganizavo rajono bibliotekininkams
konferenciją. Seminare apie etninės kultūros lobius, jų išsaugojimą kalbėjo Kultūros Ministerijos
profesionalaus ir mėgėjų meno skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė.

Vilniaus

apskrities

Adomo

Mickevičiaus

viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyriaus
vedėja Zita Tiukšienė pasakojo apie šiandienos kraštotyros
prioritetus bibliotekose. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės
viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyriaus
vedėja Jurga Bardauskienė supažindino seminaro dalyvius
su bibliotekų kraštotyrinės informacijos sklaida, o kolegės iš Tauragės viešosios bibliotekos dalijosi
savo darbo patirtimi. Rajono bibliotekininkai seminaro dėka įgijo naujų žinių kraštotyros tema,
pasidalijo patirtimi, bendravo su kolegėmis.
Rugpjūčio mėnesį, per miesto gimtadienį vyko jau tradiciniu tapęs kraštiečių susitikimas
„Kraštiečiai grįžta į gimtinę“. Šios bibliotekos puoselėjamos tradicijos tikslas – sukviesti į gimtąjį
miestą čia gimusius, augusius ar gyvenusius kraštiečius, kurie savo darbais garsina rajoną šalyje ir
užsienyje. Kraštiečių susitikimo metu buvo teikiamos nominacijos, ragaujami garsieji Gargždų
cepelinai.
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Viešoji biblioteka dalyvavo ir Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekos projekte
„Klaipėdos regiono bibliotekų etnokultūros lobiai“, kurį parėmė Kultūros ministerija. Šio projekto
tikslas – skleisti bei populiarinti kraštotyrinę informaciją panaudojant neribotas interneto galimybes.
Šiame portale bus publikuojamos žinios apie bibliotekose saugomus publikuotus bei nepublikuotus
šaltinius, kurie taps prieinami visiems , kas neabejingas savo krašto istorijai ir kultūrai.
Rajono bibliotekininkai dalyvavo Gargždų krašto muziejaus surengtame seminare
„Šiandienos kraštotyra: uždaviniai, temos, metodika“, kuriame dalyvavo profesorė Br. Kerbelytė,
Lietuvos Kraštotyros draugijos pirmininkas A. Šidlauskas.
Per 2006 m. VB kaimų filialai parengė 8 kraštotyros darbus. Bibliotekos darbuotojos be
kraštotyros darbų rengė ir kraštotyros pobūdžio renginius, parodas, susitikimus su kraštiečiais..
Kalotės bibliotekoje yra kaupiama medžiaga apie mikrorajono gyvenimą, jo žmones. Visa
tai skiepija tautines vertybes: kalbą, papročius, tradicijas. 2006 m. kartu su Slengų biblioteka įkūrė
krašto muziejų, į kurį perdavė bibliotekos surinktus eksponatus. Bibliotekos kraštotyrinė veikla ir
nukreipiama į šio muziejaus medžiagos tvarkymą, sisteminimą.
Endriejavo bibliotekos bibliotekininkė glaudžiai bendradarbiauja su mokykla, seniūnija.
Kartu pravedė renginį kraštiečių A. Ašmanto ir E. Turausko atminimui. E. Turauskui 110-osioms
metinėms skirtas renginys paminėtas ir Endriejavo bibliotekoje. Dalyvavo Lietuvos Užsienio
reikalų ministerijos diplomatas Dainius Junevičius ir istorijos mokslų doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė.
Toliau renkama medžiaga apie E. Turauską ir A. Ašmantą.
Kitos kaimų filialo bibliotekos tęsė pradėtus kraštotyros darbus: rinko medžiagą kaimų
istorijoms, apie jaunuosius ūkininkus, rašė bendruomenės metraščius, tvarkė kraštotyros kartotekas.
Viešosios bibliotekos ir kaimų filialų darbuotojos aktyviai dalyvavo Lietuvos kultūros
darbuotojų centro organizuojamuose seminaruose kraštotyros tema.
Biblioteka gali sėkmingai plėtoti kraštotyrinį fondą tik tuo atveju, jei gerai sukomplektuos
savo fonde kraštotyrinę literatūrą, aišku tai padaroma ne iš karto, o kruopščiai dirbant eilę metų,
taigi šiam kruopščiam ir ne visada lengvam darbui biblioteka skiria didelį dėmesį.

METODINĖ VEIKLA
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos metodinį darbą dirba
vienas darbuotojas, vyriausioji bibliotekininkė – metodininkė Laima Damulienė. 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
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šalyje bei kitais pasiekimais. Vienas iš pagrindinių uždavinių - rūpintis kaimo bibliotekų veiklos
organizavimu ir tobulinimu, seminarų, metodinių pasitarimų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimu.
2006 metais įvyko 7 metodiniai pasitarimai ir 2 metodinės išvykos į rajono kaimo filialus.
Per metus aplankyti visi filialai, didesnė pagalba buvo suteikiama bibliotekoms, kuriose buvo atlikti
patalpų remonto darbai: Tilvikų, Žadeikių, Kretingalės, Priekulės ir kituose filialuose. Vyr.
bibliotekininkė- metodininkė L. Damulienė pasinaudojusi LNB bibliotekininkystės centro metodine
medžiaga „Šiandien aktualu“ parengė pranešimus: „Projektai vaikams“, „Bibliotekų veiklos kaita ir
naujovės“. Parengta aktualiausios vartotojų knygos anketa ir apibendrintas bei išanalizuotas jos
populiarumas tarp vartotojų. Metodinių pasitarimų metu pateikta bibliotekų veiklos planavimo ir
bibliotekinės veiklos analizė, akcentuota į vartotojų telkimo ypatumus, analizuoti dokumentų
išduoties rodikliai. Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros skyriui parašytas ir pateiktas projektas
„Klaipėdos rajono etninių vietovardžių išsaugojimas ir fiksavimas“. Projekto įgyvendinimo metu
buvo surengta konferencija, kurios metu svečiavosi Tauragės, Šilutės, Vilniaus ir Klaipėdos
apskričių bibliotekų atstovai su pranešimais. Konferencijoje taip pat dalyvavo Kultūros ministerijos
profesionalaus ir mėgėjų meno skyriaus vedėja I. Seliukaitė. Konsultuoti kaimo filialų darbuotojai,
teikiantys projektus Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos
informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo darbus 2007 metams. 2006 metais atlikta ir
pateikta statistinė ir tekstinė ataskaita.
Vyriausioji bibliotekininkė - metodininkė Laima Damulienė paskirta projekto „Klaipėdos
rajono seniūnijų dirbančiųjų gyventojų kompiuterinio raštingumo skatinimas“ projekto vadove.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2006-2007 metai. Projekto metu visi rajono kaimo
bibliotekininkai ir dalis VB bibliotekos darbuotojų įgijo ar įgys kompiuterinio raštingumo
pagrindus.
2006 metų pagrindinės vyriausios bibliotekininkės – metodininkės darbo kryptys buvo:


Bibliotekos darbuotojų seminarų, metodinių pasitarimų organizavimas.



Informacinės medžiagos kaupimas apie Klaipėdos rajono bibliotekų



Pasiūlymų teikimas darbuotojams bibliotekinėje veikloje.



Įvairių renginių, parodų iniciavimas.



Filialų darbuotojų konsultavimas projektų programų ruošime.



Metinės rajono bibliotekų veiklos žodinės ir statistinės ataskaitos

veiklą.

rengimas.


Aktualijų rengimas iš bibliotekinės veiklos.
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Mokslinio tyrimo darbas
Mokslinio tyrimo darbai Klaipėdos rajono bibliotekose nebuvo atliekami.

Dalyvavimas programose, projektų rengimas
Kadangi rajono bibliotekininkės yra labai aktyvios ir kūrybingos, 2006 metais jos
vykdė šiuos projektus:


Paramos fondui Europos Socialinio Fondo agentūrai “Klaipėdos rajono seniūnijų
dirbančiųjų gyventojų kompiuterinio raštingumo skatinimas”(2006-2007metai);



Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo skyriaus vaikų ir paauglių nusikalstamumo
prevencijos programų konkurse “Ištieskime pagalbos ranką”;
Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros skyriaus finansuotose programose:

 “Klaipėdos

rajono

etninių

vietovardžių

išsaugojimas

ir

fiksavimas”,

vyriausioji

bibliotekininkė - metodininkė L. Damulienė, vyresnioji bibliografė M. Jacikienė;
 “Iš naujo atrasti, pažinti, pamilti” – aptarnavimo skyriaus vedėja N. Prižgintienė
 “KAUKUTIS”-teatras bibliotekoje” – Agluonėnų filialo bibliotekininkė E. Ramanauskienė;
Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros skyriaus finansuotose etninės kultūros plėtros
programose:
 „Dovilų senolių patiekalai“ – Dovilų filialo bibliotekininkė R. Jonauskienė“;
 „Praeityje spausdinto žodžio likimas“ - Girininų filialo bibliotekininkė J. Montrimaitė;
 „Marga senolių skrynia“ - vaikų literatūros skyriaus vedėja D. Ringienė;
 „Etninės kultūros paveldas mano aplinkoje“ - vaikų literatūros skyriaus vedėja D. Ringienė.
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą “Dėl Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos informacinio gyventojų skatinimo projektų
rėmimo darbų 2006 m. programos”(priedas Nr. 2). Už 30 000 litų įvykdyti projektai:


“Vaikų vaizdinė ir žodinė saviraiška” – vaikų skyriaus vedėja D. Ringienė ;



“Tau čia saugiau, nei gatvėj” – Dauparų filialo bibliotekininkė I. Vaitkutė ;



“Girininkų mikrorajono kaimų vietovardžiai” – Girininkų filialo bibliotekininkė J.
Montrimaitė;



“Ablinga mena žuvusiuosius” – Žadeikių filialo bibliotekininkė V. Padleckienė;



“Netradicinės knygos leidyba bibliotekoje” – Lapių filialo bibliotekininkė O. Žitkienė;



“Kaimo šviesuoliai” – Venckų filialo bibliotekininkė I. Norvilienė ;



“Į namus, į tylią atmintį” – Endriejavo filialo bibliotekininkė Z. Mačiulienė;
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“Senieji žvejai” – Drevernos filialo bibliotekininkė V. Klipštienė;



“Minčių lapai ” – Jakų filialo bibliotekininkė D. Žiliūtė ;



„Vaikų užimtumui – didžiausią dėmesį“ - Kretingalės filialo bibliotekininkė B.
Grybauskienė;



„Protėvių buitis“ – Kalotės filialo bibliotekininkė

A. Misiūnienė ir Slengų filialo

bibliotekininkė E. Alminienė.


„Laiko atspindžiai J. Viliūtės ir jaunųjų meno mylėtojų kūryboje“ – Judrėnų filialo
bibliotekininkė J. Jokšienė;



„Rajono literatų tradicijos – impulsas jaunųjų kūrybos skatinimui” – VB vyresnioji
bibliografė M. Jacikienė;



„Kraštiečiai grįžta į gimtinę“ - vyresnioji bibliografė M. Jacikienė;



„Teisinės žinios visiems“ – vyresnioji bibliografė M. Ilgininė;



„Proto lavinimui - populiari literatūra“ – vyresnioji bibliotekininkė E. Kumetinė;



„Kalbos atveria duris“ - vyresnioji bibliografė M. Ilgininė;



„Mažas mano eilėrašti...“ – aptarnavimo skyriaus vedėja N. Prižgintienė.
Pateikta 16 projektų Vidaus reikalų ministerijai viešojo internetinio tinklo plėtros

(VIPT) programai, 25 projektai Melindos ir Bilo Geitsų fondo rėmimo programai „Bibliotekų
pažanga“ .

PERSONALAS

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir filialuose dirba 53
darbuotojai, iš viso 49,5 etato. Iš jų rajone profesionalių bibliotekininkų etatų yra 41,5 ir dirba 44
bibliotekininkai, savivaldybės viešojoje/centrinėje bibliotekoje profesionalių bibliotekininkų etatų –
17, darbuotojų –18, Priekulės miesto filiale profesionalių bibliotekininkų etatų –2, darbuotojų –2,
kaimo filialuose profesionalių bibliotekininkų etatų –22,5, darbuotojų -24. Profesionalių
bibliotekininkų, dirbančių nepilną dieną 43 bibliotekininkai. Lyginant su 2005 metais
bibliotekininkų skaičius, o taip pat etatų skaičius nekito.

39

Kvalifikacijos kėlimas
2006metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai kėlė kvalifikaciją
Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre bei kituose seminaruose:

Vardas, pavardė
Juozas Gutauskas

Pareigos
Direktorius

Laima Damulienė

Vyriausioji
bibliotekininkėmetodininkė
Vyresnioji bibliografė

Marytė Ilginienė
Zita Mačiulienė
Regina Jonauskienė
Erika Ramanauskienė
Ona Žitkienė
Nijolė Rimavičienė
Aldona Misiūnienė
Emilija Alminienė
Laima Damulienė
Vida Arošienė
Aldona Andriūnienė
Marytė Ilginienė

Endriejavo filialo
bibliotekininkė
Dovilų filialo
bibliotekininkė
Agluonėnų filialo
bibliotekininkė
Lapių filialo
bibliotekininkė
Vyresnioji
bibliotekininkė
Kalotės filialo
bibliotekininkė
Slengių filialo
bibliotekininkė
Vyriausioji
bibliotekininkėmetodininkė
Komplektavimo
skyriaus vedėja
Vyresnioji
bibliotekininkė
Vyresnioji bibliografė

Daiva Ringienė

Vaikų literatūros
skyriaus vedėja

Diana Ciparienė

Direktoriaus
pavaduotoja

Laima Damulienė

Vyriausioji
bibliotekininkė-

Seminaro pavadinimas Data
Biblioteka Europos
birželis
kultūros regione:
strategija ir
perspektyvos
Bibliotekų ryšiai su
kovas
visuomene
Bibliografinė apskaita
Biblioteka ir
kraštotyrinė veikla
Biblioteka ir
kraštotyrinė veikla
Bibliotekos vartotojų
aptarnavimas
Bibliotekos vartotojų
aptarnavimas
Bibliotekos vartotojų
aptarnavimas
Biblioteka ir kaimo
bendruomenė
Biblioteka ir kaimo
bendruomenė
Bibliotekos veiklos
statistika ir analizė
LIBIS katalogavimo
modulis
LIBIS katalogavimo
modulis
Bibliotekos
informacinių paslaugų
plėtra
Meno žodis vaikams,
skaitymo skatinimo
projektai
Lietuvos bibliotekų
fondų komplektavimas:
realijos ir perspektyvos
LIBIS statistikos
modulis

kovas,
balandis
balandis
balandis
birželis
birželis
birželis
lapkritis
lapkritis
lapkritis
birželis
birželis
lapkritis
rugsėjis
rugsėjis
lapkritis

spalis,
lapkritis
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metodininkė
Nijolė Prišgintienė

Skaitytojų registravimas

rugsėjis
rugsėjis

Marytė Jacikienė

Aptarnavimo skyriaus
vedėja
Vyresnioji bibliografė

Nijolė Rimavičienė

Vyr. bibliotekininkė

Posistemio
administravimas
Skaitytojų aptarnavimas

Stasys Sudeikis

Vyriausias inžinierius

SQL Server 2005

kovas

Jovita Dromantienė

Vyriausioji buhalterė

Biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos
aktualijos

vasaris

rugsėjis

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Aukštasis išsilavinimas
Viso rajone
Savivaldybės VB
Priekulės miest. fil.
Kaimo filialuose

Aukštesnysis
išsilavinimas
33
9
21

12
9
1
1

Bibliotekininkų išsilavininmas

Kitas išsilavinimas
8
1
2

Bibliotekininkų išsilavinimas šiemet pakito, nes
direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė baigė

Kitas
Aukštasis
išsilav inimas
išsilav inimas
15%
23%

Klaipėdos

Universitetą

ir

įgijo

aukštąjį

išsilavinimą. Šiuo metu taip pat mokosi Priekulės
miesto filialo bibliotekininkė D. Karalienė ir

Aukštesny sis
išsilav inimas
62%

Žadeikių filialo bibliotekininkė V. Paleckienė.

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2005m. 2006m.
Rajone
251
203
Savivaldybės VB
174
114
Priekulės m. filiale
338
312
Kaimo filialuose
301
288
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Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2005m. 2006m.
Rajone
3238
2638
Savivaldybės VB
2177
1379
Priekulės m. filiale
4205
3569
Kaimo filialuose
3953
3924
Vieno bibliotekininko dokumentų išduotis:
2005m. 2006m.
Rajone
7272
6018
Savivaldybės VB
5013
3330
Priekulės m. filiale
10225
8361
Kaimo filialuose
8720
8734

MATERIALINĖ BAZĖ

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. Nr. T11-251
sprendimą „Dėl 2006 - 2008 metų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos ir jos filialų modernizavimo programos patvirtinimo“. 2006 m. iš rajono biudžeto II
ketvirtyje gauta 32900 Lt už kuriuos įsigyta: baldų; nupirkti daugiafunkciniai aparatai Dauparų,
Slengių, Judrėnų, Girininkų, Veiviržėnų, Lapių, Venckų filialams, viešajai bibliotekai; įrengtos
žaliuzės Agluonėnų, Dauparų, Dovilų, Judrėnų, Venckų, Priekulės, Kvietinių, Girininkų, Tilvikų,
Lapių, Žadeikių filialuose. III ketvirtyje gauta 48 000 Lt už kuriuos įsigyta Kopijavimo aparatai
Priekulės ir Dovilų filialams; kompiuterine įranga aprūpinta 10 kaimų filialų. Vykdant Klaipėdos
rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos informacinio gyventojų skatinimo
projektus (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T11-274)
Skaitmeninius fotoaparatus įsigijo Jakų, Venckų, Girininkų, Judrėnų, Kalotės, Žadeikių, Drevernos,
Endriejavo filialai, lentynas kraštotyros darbams – Girininkų ir Žadeikių filialai, Žaislotekas įsteigė
ir atnaujino Dauparų, Kretingalės filialai bei vaikų literatūros skyrius.
2006 metais iš rajono biudžeto buvo skirta – 10,4 tūkst. litų Kalotės bibliotekos pastato
stogo remontui. Priekulės seniūnija atliko smulkius remontinius darbus Dituvos filiale: pakeisti
langai, atliktas smulkus kosmetinis remontas, pastatyta krosnis. Drevernos filiale įdėtos šarvuotos
durys, padovanoti 2 kompiuteriai. Vėžaičių seniūnija Tilvikų filialą perkėlė į suremontuotas
patalpas.
2006 metais buvo skirtos paramos lėšos - 600,0 tūkst. litų, iš UAB “Nemuno banga” ir
UAB “NEO GROUP”, Priekulės bibliotekai renovuoti. Biblioteka įsikūrė naujose jaukiose
patalpose.
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Techninis aprūpinimas
įsigyta kompiuteriai kaimo filialams kompiuterizuoti ir serveris už 42,0 tūkst. litų, 2
kopijavimo aparatai už 6,0 tūkst. litų Dovilų ir Priekulės filialams. Iš nacionalinės Mažvydo
bibliotekos, vykdant LIBIS vystymo projektą, patvirtintą LR Vyriausybės 1996 m. spalio 31 d.
nutarimu Nr. 1273, gauta kompiuterių už 13,7 tūkst. litų, iš kultūros ministerijos už 8,6 tūkst. litų. Iš
viso įsigyta turto už 70,3 tūkst. litų.
Kompiuterių sk.
45
25

Rajone
Savivaldybės
VB
Priekulės
miesto fil.
Kaimo
filialuose

vartotojams
26
10

Darbuotojams Kopijavimo aparatai
19
5
15
2

3

2

1

1

17

14

3

2

Per 2006-2007 metus didžioji dalis rajono kaimo bibliotekų bus kompiuterizuotos ir
turės internetinę prieigą.

Patalpų plotas
Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas lyginant su parėjusiais metais nežymiai padidėjo
3075 kv. m.( 2005 - 3055 kv.m).Patalpų plotas padidėjo, kadangi Tilvikų ir Priekulės filialai
persikėlė į naujas patalpas. Naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 2381 kv. m.( 2005 2345 kv. m.). Viso fondo lentynų metrų skaičius – 6988 (2005m.-6978), atviro fondo lentynų metrų
skaičius – 6408 (2005m.-6410).

FINANSAVIMAS
Einamosios (paprastosios) išlaidos (tūkst. Lt)
Darbo užmokesčiui – 717,9
Komplektavimui (Dokumentams įsigyti) – 144,1
Knygoms – 81,1
Periodikai - 63
Kitiems dokumentams Kitos išlaidos 533,9
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Kapitalinės išlaidos
Išlaidos statybiniams sklypams įsigyti, naujiems pastatams ir priestatams – 209,3
Kompiuterinėms sistemoms – įrangai ir programoms – 91,1

Pajamos ir finansavimas (tūkst. Lt ):
Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos – 1428,6
Lėšos iš kitų viešų šaltinių -.
Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą) – 200,8
Specialūs garantai (lėšos gautos pilnam ar daliniam svarbių projektų finansavimui) – 58,1
Gautos pajamos (lėšos gautos bibliotekinių operacijų metu) – 8,8

Lėšos dokumentų įsigijimui (tūkst. lt)
Savivaldybės lėšos - 71
Kultūros ministerijos - 59,8
Parama – 8,4
Kitos (vietoje pamestų, makulatūra ir kt.) – 4,9
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje yra 26
įstaigos: viešoji biblioteka, Priekulės miesto ir 24 kaimo filialai.
Pagal sąmatos projektą Jono Lankučio viešosios bibliotekos įstaigų išlaikymo poreikis
1047,8 tūkst. litų: darbo užmokesčiui - 623,7 tūkst. litų; soc. draudimui - 193,3 tūkst. litų; prekių ir
paslaugų naudojimui – 182,8 tūkst. litų; ilgalaikio turto įsigijimui – 48,0 tūkst. litų.
Rajono savivaldybės tarybos 2006 metų vasario 23 dienos sprendimu Nr. T11-40 „Dėl
Klaipėdos rajono savivaldybės 2006 m. biudžeto patirtinimo“ skirta 1 050,8 tūkst. litų: darbo
užmokesčiui – 626,0 tūkst. litų; soc. draudimui – 194,0 tūkst. litų; prekių ir paslaugų naudojimui 182,8 tūkst. litų; ilgalaikio turto įsigijimui – 48,0 tūkst. litų
Rajono savivaldybės tarybos 2006 metų gegužės 25 d. sprendimu Nr. T11-135 padidintas
mokos fondas 100,1 tūkst. litų: darbo užmokesčio fondas – 76,5 tūkst. litų ir socialinio draudimo
fondas - 23,6 tūkst. litų pagal Vyriausybės nutarimą bibliotekininkų atlyginimams padidinti.
Rajono savivaldybės tarybos 2006 metų lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T11-387 biudžetas
papildytas 16,6 tūkst. litų bibliotekininkų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, vykdant
vyriausybės nutarimą.

44

Rajono savivaldybės tarybos 2006 metų gruodžio 14 dienos sprendimu Nr. T11-418
papildytas – 20,3 tūkst. litų apmokėti bibliotekos internetinio tinklo stiprinimui – serverinės
įrengimui įdiegiant LIBIS programą.
Per 2006 metus papildomai padidėjus darbo užmokesčiui ir kitoms išlaidoms iš viso, darbo
užmokesčiui paskirta 91,9 tūkst. litų, socialiniam draudimui - 27,7 tūkst. litų, prekių ir paslaugų
naudojimui – 35,3 tūkst. litų, skirta 154,9 tūkst. litų daugiau.
2006 m. patikslinta biudžeto sąmata – 1 205,7 tūkst. lt., įvykdyta 1 203,8 tūkst. lt.
Darbo užmokesčio patikslintas planas – 717,9 tūkst. litų, panaudota 717,9 tūkst. lt.
Socialinio draudimo patikslintas planas – 221,7 tūkst. lt., įvykdyta 219,9 tūkst. lt.
Prekių ir paslaugų naudojimo patikslintas planas – 218,1 tūkst. lt., panaudota 218,0 tūkst. lt.
Ilgalaikio materialiojo turto planas - 48 tūkst. lt., panaudoti 48 tūkst. lt. – 100 %.
2006 m. surinkta 8,8 tūkst. litų, planas įvykdytas 73,3 %. Prasidėjus bibliotekos patalpų
renovacijai dalies paslaugų laikinai atsisakyta.
Savivaldybės administracija J. Lankučio viešėjai bibliotekai skyrė mašiną Citroen Berling
už 40,0 tūkst. litų. Iš 2 % GPM įsigyta priekaba už 3,2 tūkst. litų makulatūrai surinkti, baldams
transportuoti ir kt.
Iš biudžeto įsigyta ilgalaikio turto už 48,0 tūkst. litų, iš spec. programos licencija virusinei
programai už 1,0 tūkst. litų.
Iš Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos ir Kultūros ministerijos gauta valstybės turto už
38,8 tūkst. litų.
Vykdant ES projektą „Klaipėdos rajono seniūnijų dirbančiųjų gyventojų kompiuterinio
raštingumo skatinimas“ savivaldybės taryba skyrė investiciniam projektui 19,7 tūkst. litų apmokėti
11,04 % ES projekto lėšų.
2006 metais gauta 5,5 tūkst. litų iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos kultūros
veiklos programai, kurią sudarė 3 projektai. Gauta 2,2 tūkst. litų iš Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos Kultūros skyriaus etnokultūros programai, kurią sudarė 4 projektai. Gauta 30,0
tūkst. litų iš „Klaipėdos rajono savivaldybės bibliotekos informacinio gyventojų skatinimo
programos“, kurią sudarė 18 projektų. Juos įgyvendino ne tik viešosios bibliotekos centras, bet ir
kaimo filialai.
2006 – 2007 metais bibliotekos darbuotojai vykdo Europos socialinės fondo agentūros
projektą „Klaipėdos rajono seniūnijų dirbančiųjų gyventojų kompiuterinio raštingumo skatinimas“
už 595,2 tūkst. litų.
2006 m. buvo vykdoma ir 2007 metams parengta viešosios bibliotekos informacinio
gyventojų skatinimo projekto rėmimo darbų programa už 35,0 tūkst. litų.
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IŠVADOS
Atsiradus naujoms informacijos, bei komunikacijos technologijoms ir laikmenoms išsiplėtė
bibliotekos išteklių samprata ir teikiamų paslaugų ir informacijos sąrašas: paieška duomenų bazėse,
galimybė naudotis internetu, kompiuterinio raštingumo ugdymas ir kt. Todėl vis didesne spraga
tampa elektroninių duomenų bazių trūkumas, kurios smarkiai praplėstų informacijos tiekimo
galimybes, vartotojų užklausų kokybės gerinimą.
Bibliotekoms trūksta kokybiškų elektroninių informacijos priemonių. Įsigijus kompiuterius
ir kitas technologijos naujoves, atsirastų galimybė teikti daugiau mokamų paslaugų, geriau
tenkintume bibliotekos lankytojų poreikius, propaguotume informacinę visuomenę. J. Lankučio
viešosios bibliotekos plėtros tikslai:
 Didinti bibliotekos darbuotojų kompiuterinį raštingumą bei technologijų įgūdžius.
 Organizuoti efektyvų darbą rajono bibliotekų sistemoje.
 Sudaryti sąlygas ir skatinti rajono bendruomenės užimtumą, mokymąsi visą gyvenimą
iniciatyvas, ugdyti europinę savimonę.
 Sudaryti vartotojams kuo palankesnes sąlygas nevaržomai naudotis sukauptais informacijos
ištekliais.
 Gerinti paslaugų kokybę, atnaujinti materialinę bazę ir pritaikyti šiuolaikinei visuomenei.
Kaimo bendruomenei būtini informacijos centrai, kuriais tūrėtų tapti bibliotekos. Juose
gyventojai būtų mokomi dirbti kompiuteriu, susirasti reikiamą informaciją, įgyti žinių, būti aktualių
globalinių įvykių apsupty. Gausesnio lankomumo ir vartotojų sutelkimo neskatina knygų fondų
senėjimas, lėšų stoka įvairių dokumentų įsigijimui.
Remiantis direktoriaus ruoštais raštais
ir įsakymais, bei kaimo filialų veiklos
tekstinėmis ataskaitomis darbą paruošė
metodinio skyriaus vedėja
vyresnioji bibliotekininkė metodiniam darbui

Laima Damulienė
Aurelija Eitkevičiūtė

Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2006 metų tekstinė veiklos ataskaita aptarta ir patvirtinta 2006 metų kovo 21
dienos įvykusiame rajono bibliotekininkų metodiniame pasitarime.

Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorius

Juozas Gutauskas
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