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1. BENDROJI DALIS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir jos filialų veikla 2020
metais: vienas svarbiausių bibliotekos uždavinių – tenkinti nuolat kintančių visuomenės informacijos ir
žinių poreikį. Pasaulinės pandemijos metu kaip niekada išryškėja bibliotekų vaidmuo teikiant
informacines ir kultūrines paslaugas gyventojams. IFLA (The International Federation of Library
Associations and Institutions) interneto svetainėje https://www.ifla.org/ paviešintas kreipimąsis „COVID19 ir Pasaulio bibliotekos“, kuriuo palaikoma kiekviena biblioteka bei jose dirbantys specialistai. Tęsiantis
visuotiniam karantinui, šio kreipimosi tikslas buvo sutelkti bibliotekų darbuotojus teikiant informaciją ir
kultūrines paslaugas gyventojams. Susiklosčiusi situacija išmokė susitelkti ir suteikė progą daugumą
veiklų perkelti į internetinę erdvę, taip bibliotekos vartotojams pasiūlant naujų nuotolinių paslaugų.
Visomis portalo paslaugomis galėjo naudotis asmenys, prisijungę prie jo su LIBIS skaitytojo pažymėjimu.
Pagrindinės paslaugos:
dokumentų paieška: intelektuali (semantinė) ir personalizuota;
el. knygų skaitymas, rezervavimas, įvertinimas, komentavimas;
el. knygų skaityklės užsakymas arba rezervavimas pasirinktoje bibliotekoje;
dokumentų (knygų) užsakymas arba rezervavimas pasirinktoje bibliotekoje;
dokumento ar jo dalies skaitmeninės arba popierinės kopijos užsakymas;
naujienų apie bibliotekų veiklą, apie gautus naujus dokumentus prenumerata;
registracija portale arba pasirinktose bibliotekose, skaitytojo pažymėjimo užsakymas;
paslauga „Klausk bibliotekininko“.
Lietuvos Statistikos departamento duomenimis 2020 m. liepos 1 d. Klaipėdos rajone savo
gyvenamą vietą deklaravo 60124 gyventojai (2019-07-01 – 58439), tai yra 1685 gyventojais daugiau.
Gargždų mikrorajone – 16669 gyventojai, 40389 – kaimiškame mikrorajone, 3066 gyventojai
priskaičiuoti Priekulės filialo aptarnaujamame mikrorajone.
Klaipėdos rajono bibliotekose 2020 metais skaitė 10786 vartotojai, jiems išduoti 215340
dokumentai, iš viso rajono bibliotekose užregistruoti 151386 lankytojai. Sutelkta 1444 vartotojais mažiau
nei 2019 m. (2019 m. – 12230 vartotojai). Viešojoje bibliotekoje (Jono Lankučio) – 3305 vartotojai (2019
m. – 4176), Priekulės m. filiale – 625 vartotojai (2019 m. – 737) ir kaimo filialuose – 6856 vartotojai
(2019 m. – 7317). 2020 m. rajono J. Lankučio viešosios bibliotekų paslaugomis naudojosi 18 % rajono
gyventojų.
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Pasaulį užklupus COVID-19 pandemijai, daugelis įstaigų sustabdė savo veiklas. Nuo 2020
m. kovo 16 d. lankytojai rajono bibliotekų patalpose buvo neaptarnaujami, tačiau jų veikla nesustojo.
Bibliotekos perplanavo veiklas ir pradėjo teikti nuotolines, virtualias ir ekstensyvias (be kontakto su
lankytojais) paslaugas.
s vi
etinėjeir respubli
ki
nėjespaudojeapi
ebibli
oteką,
Bibliotekos veiklos viešinimas. 2020 metai
jos veiklą, darbuotojus buvo publi
kuoti327 strai
psni
ai
. Respubli
ki
nėjespaudoje: „Klai
pėda“ – 1, „Vakarų
Lietuva“ – 1, „Mūsų žodi
s“ – 2, „Vakarai
“ – 1, žurnale „Tarp knygų“ – 2, 33 strai
psniairajoni
ni
ame
lai
kraštyje „Banga“. Vi
rtuali
oje erdvėje apie bi
bliotekos vei
klą buvo rašyta 288 publi
kaci
jose. Spauda
informavo apie bibliotekose vykstančius renginius, projektus, naujas paslaugas, apie rajono bibliotekų
vykdomą veiklą.
Nuolatinė informacija buvo teikiama interneto svetainėse:
www.gargzdaivb.lt (21 publikacija);
www.gargzdai.lt (36 publikacijos);
www.gargzdaivb.lt/lt/vaikams-ir-jaunimui (16 publikacijos);
www.facebook.com/ZurnalasTarpKnygu/ (2 publikacija);
www.facebook.com/laikrastisbanga1/ (6 publikacijos);
www.facebook.com/J.LankucioVB (92 publikacijos);
www.mano-gargzdai.lt (18 publikacijos);
www.gargzdai.lt (21 publikacijos);
www.klaipedos-r.lt/ (2 publikacijos);
www.lietuvaskaito.lt/record/ (1 publikacija);
www.facebook.com/vaikaivb (40 publikacijos);
https://www.facebook.com/Misija-Knygne%C5%A1ys-655801685077076- (13publikacijų);
www.facebook.com/Сhildrens-fest-Еtnobook-2329280433964058/ (2 publikacijos);
www.facebook.com/Mano-Dovilai-1639288382960786/?ref=br_rs (39 publikacijos).
Metinėje 2020 metų ataskaitoje analizuojama visa bibliotekos veikla, prieinamumas, pateikiami
bibliotekos uždaviniai, jų vykdymo seka, vartotojų aptarnavimas, fondo būklė, kraštotyrinė-informacinė,
ūkinė-techninė, metodinė veikla, finansavimas, mokymai, bibliotekos teikiamos paslaugos, renginiai.
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2. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
SENIŪNIJOS

BIBLIOTEKOS

2. 1. Tinklo pokyčiai
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų
bibliotekų tinklas 2020 metais išliko
nepakitęs. Naujai atidarytų, uždarytų ar
sujungtų filialų nebuvo. Dėl netinkamų
patalpų Kalotės padalinys nedirba nuo
2015 rugsėjo 30 dienos.
Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešosios bibliotekos
veikla

grindžiama

Respublikos

Lietuvos

Konstitucija,

Lietuvos

Respublikos tarptautinėmis sutartimis,
Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Klaipėdos

rajono savivaldybės tarybos sprendimais bei

potvarkiais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 metų kovo 31 d. sprendimu Nr. T-11-88,
patvirtintais bibliotekos nuostatais, kitais teisės aktais.
Darbo tvarką bibliotekoje apibrėžia Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios
bibliotekos skyrių ir jos padalinių vidaus darbo tvarkos taisyklės. Tikslai, uždaviniai, funkcijos, teisės ir
pareigos, veiklos pobūdis įteisintos bibliotekos nuostatuose, darbuotojų teisės ir pareigos – pareiginiuose
nuostatuose. Nuostatai reglamentuoja ir bibliotekoje veikiančios darbo komisijos veiklą. Bibliotekos
vartotojų aptarnavimą reglamentuoja Skaitytojų aptarnavimo taisyklės ir LIBIS vieningo skaitytojo
pažymėjimo naudojimo taisyklės. Mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Dėl

biudžetinės

įstaigos

Jono

Lankučio

viešosios

bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo 2018 m. kovo 29 d. nr. T11-144,
patvirtintais įkainiais. Spaudiniai ir kiti dokumentai komplektuojami laikantis Klaipėdos

rajono

savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos fondo nuostatų. Biblioteka vykdo visus reikalavimus,
nustatytus galiojančiuose visų bibliotekų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose ir privalomuose
taikyti standartuose.
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2.2. Nestacionarus aptarnavimas
Nestacionarus aptarnavimas buvo ypač reikalingas vyresnio amžiaus bei turintiems negalią
žmonėms, kurie neturi galimybių savarankiškai nuvykti į juos aptarnaujantį filialą, miesto biblioteką.
Tolimesnėse gyvenvietėse ar vienkiemiuose įsikūrusiems, ypač pagyvenusiems ir neįgaliesiems
žmonėms, knygas nuneša moksleiviai, patys bibliotekininkai, giminaičiai.
Šalyje paskelbus karantiną rajono bibliotekų klientų aptarnavimas organizuojamas nuotoliniu
būdu arba daliniu nuotoliniu būdu. Skaitytojai galėjo saugiai atsiimti iš anksto užsakytus arba rezervuotus
leidinius ir juos grąžinti. Nuo gruodžio mėnesio Jono Lankučio bibliotekos skaitytojai jau turėjo galimybę
pasinaudoti prie bibliotekos įėjimo esančia knygų grąžinimo dėže.

2. 3. Bibliotekų struktūra, skaičius ir tinklas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO LANKUČIO VIEŠOJI
BIBLIOTEKA
ADMINISTRACIJA

DIREKTORIUS

VYRIAUSIASIS
BUHALTERIS
VYRESNYSIS
BUHALTERIS

VYRIAUSIASIS
BIBLIOTEKINIŲ
PROCESŲ
AUTOMATIZAVIMO
INŽINIERIUS

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SKYRIAI

DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJA

SKAITYTOJŲ
APTARNAVIMO SKYRIUS

KOMPLEKTAVIMO
SKYRIUS

SKYRIAUS VEDĖJA

SKYRIAUS VEDĖJA
2 VYRESNIOSIOS
BIBLIOTEKININKĖS

VYRIAUSIASIS
BIBLIOTEKININKAS
PERSONALUI

INFORMACINIS SKYRIUS

3 VYRESN.BIBLIOTEKININKĖS
VYRESN. BIBLIOGRAFĖ
KRAŠTOTYRAI

SKYRIAUS VEDĖJA
VYRESN. BIBLIOTEKININKĖ
PROJEKTINEI VEIKLAI
VYRESN. BIBLIOGRAFĖ
INFORMACIJAI
IT IR RYŠIŲ SPECIALISTAS

METODINIS
SKYRIUS SKYRIAUS
VEDĖJA
VYRESNIOJI
BIBLIOTEKININKĖ
BIBLIOTEKININKĖ
KNYGRIŠĖ

ŪKINIS TECHNINIS
PERSONALAS
VAIKŲ LITERATŪROS
SKYRIUS

ŪKVEDYS , 3 VALYTOJOS,
DARBININKAS(SEZONINIS)
VALYTOJAS PRIEKULĖS FILIALE
DARBININKAS-APLINKOS TVARKYTOJAS
ŽADEIKIŲ FILIALE

SKYRIAUS VEDĖJA
PAVADUOTOJA INFORMACIJAI IR
EDUKACIJAI
2 VYRESN. BIBLIOTEKININKĖS
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO LANKUČIO VIEŠOJI
BIBLIOTEKA
24 KAIMO FILIALAI

AGLUONĖNŲ
FILIALAS
AGLUONĖNŲ
SENIŪNIJA

PRIEKULĖS MIESTO BIBLIOTEKA

ENDRIEJAVO FILIALAS
ŽADEIKIŲ FILIALAS
ENDRIEJAVO SENIŪNIJA

DOVILŲ FILIALAS

JUDRĖNŲ FILIALAS

DOVILŲ SENIŪNIJA

JUDRĖNŲ SENIŪNIJA

GIRKALIŲ FILIALAS
KRETINGALĖS
FILIALAS
PLIKIŲ FILIALAS

JAKŲ FILIALAS
KALOTĖS FILIALAS

KRETINGALĖS
SENIŪNIJA

SENDVARIO SENIŪNIJA

DITUVOS FILIALAS
DREVERNOS
FILIALAS
VENCKŲ FILIALAS

DAUKŠAIČIŲ FILIALAS
PĖŽAIČIŲ FILIALAS
ŠALPĖNŲ FILIALAS
VEIVIRŽĖNŲ FILIALAS

PRIEKULĖS SENIŪNIJA

NEDIRBA NUO 2015.09.30

SLENGIŲ FILIALAS

VEIVIRŽĖNŲ SENIŪNIJA

GIRININKŲ FILIALAS
LAPIŲ FILIALAS
TILVIKŲ FILIALAS
VĖŽAIČIŲ FILIALAS

DAUPARŲ FILIALAS
KVIETINIŲ FILIALAS
DAUPARŲ-KVIETINIŲ
SENIŪNIJA

VĖŽAIČIŲ SENIŪNIJA

Bibliotekos struktūrą sudaro: administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotoja, personalo
specialistas, vyriausioji buhalterė, buhalterė, informacinių technologijų sistemos eksploatavimo
inžinierius).

Jono Lankučio bibliotekos padaliniai: Kultūrinės veiklos (fondo komplektavimo ir

tvarkymo) padalinys (padalinio vadovas, vyr. bibliotekininkai gaunamų leidinių tvarkymui (2)).
Kultūrinės veiklos (skaitytojų aptarnavimo) padalinys (padalinio vadovas, vyr. bibliotekininkai (3), vyr.
bibliotekininkė kraštotyrai). Kultūrinės veiklos (informacinis) padalinys (padalinio vadovas,
informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas, vyresnioji bibliografė, vyr. bibliotekininkė).
Kultūrinės veiklos (metodinis) padalinys (padalinio vadovas, vyresn. bibliotekininkė, bibliotekininkėknygrišė). Kultūrinės veiklos (vaikų literatūros) padalinys (padalinio vadovas, padalinio vadovo
pavaduotoja, vyr. bibliotekininkai(2)). Ūkinis techninis personalas (ūkvedys, valytojos(3), pagalbinis
darbininkas. Padaliniai-filialai: (vyr. bibliotekininkas (2), bibliotekininkai (24), valytojas (1), aplinkos
tvarkytojas (0,5)): Priekulės miesto, Agluonėnų, Daukšaičių, Dauparų, Dituvos, Dovilų, Drevernos,
Endriejavo, Girininkų, Girkalių, Jakų, Judrėnų, Kretingalės, Kvietinių, Lapių, Pėžaičių, Plikių, Slengių,
Šalpėnų, Tilvikų, Veiviržėnų, Venckų, Vėžaičių, Žadeikių.

7
Naudojami sutrumpinimai: RVB – rajono viešoji biblioteka; SVB – savivaldybės viešoji biblioteka;
KFB – kaimo filialų bibliotekos; PMB – Priekulės niesto biblioteka;
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema;
TBA - Tarpbibliotekinis abonementas.

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

3. FONDO FORMAVIMAS
3.1. Fondo būklė
2020 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos fonde iš viso
buvo 242687 fiz. vnt. (2019 m. – 246226 fiz. vnt.) dokumentų, 43357 pavadinimai:

Dokumentas

2018 m.
fiz. vnt.
23994

Knygos

2019 m. 2020 m.
fiz. vnt
fiz. vnt.
232292 229649

12321
Serialiniai leidiniai
13461
13228
204
Garsiniai dokumentai
185
196
140
Regimieji dokumentai
110
113
2
Mišrieji garsiniai regimieji dok.
1
1
39
Vaizdiniai dokumentai
39
39
23
Kartografiniai dokumentai
23
24
222
Spausdintiniai natų dokumentai
246
246
84
Elektroniniai dokumentai
83
84
3
Kiti dokumentai
3
3
Viso
248145
246226
242687
Klaipėdos rajono viešosios bibliotekos fondą daugiausia sudaro kaimo filialų dokumentai.

Viešosios bibliotekos kaimo filialų dokumentų fondai sudaro 67,60 % (2019 m. – 67,51 %) bendro
centralizuotos sistemos fondo, atitinkamai viešosios bibliotekos (centro) dokumentai sudaro 25,09 %
(2019 m. – 25,23 %), Priekulės miesto filialo fondas 7,32 % (2019 m. – 7,26 %) bendro centralizuotos
sistemos fondo.
Fondo dydis

RVB sistemoje
SVB
PMB
KFB

Grožinė literatūra

Įvairių mokslo šakų Periodiniai
literatūra
leidiniai

Fiz.vnt.

Pavad.

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

242687

43357

163294

67,29

67842

27,95

11551

4,76

60881
17754
164052

37932
14228
18934

35951
11160
116183

59,05
62,86
70,82

22933
6048
38861

37,67
34,07
23,69

1997
546
9008

3,28
3,07
5,49

Didžiąją dalį bibliotekos fondo sudaro grožinė literatūra, ji skaitomiausia tarp rajono vartotojų.
Gerokai mažiau yra įvairių mokslo šakų literatūros. Ši literatūra sudaro 27,95 % (2019 m. – 29,07 %)
visos centralizuotos sistemos fondo (be periodinių leidinių). Įvairių mokslo šakų literatūra naudojasi
studijuojantis jaunimas, besimokantis neakivaizdžiai, moksleiviai. Ši literatūra netenkina vartotojų
poreikių, nes didžioji dalis yra pasenusio turinio. Naujausia ir reikalingiausia moksline literatūra
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stengiamasi aprūpinti centrinę biblioteką ir didžiuosius rajono filialus. Viešosios bibliotekos įvairių
mokslo šakų literatūra sudaro 37,67 % (2019 m. – 38,30 %) visos literatūros (be periodinių leidinių).
Lyginant su praėjusiais metais bibliotekos centralizuotoje sistemoje fondas sumažėjo 3539 fiz. vnt.
3.2. Aprūpinimas dokumentais
Vienam rajono gyventojui tenka dokumentų:
Pavadinimas
RVB
(sistemoje)
SVB
PMB
KFB

2016 metais
4,71 fiz. vnt.

2017 metais
4,60 fiz. vnt

2018 metais
4,42 fiz. vnt.

2019 metais
4,21 fiz. vnt.

2020 metais
4,04 fiz. vnt.

3,71 fiz. vnt.
5,65 fiz. vnt.
5,12 fiz. vnt.

3,66 fiz. vnt.
5,73 fiz. vnt.
4,95 fiz. vnt.

3,69 fiz. vnt.
5,87 fiz. vnt.
4,64 fiz. vnt.

3,73 fiz. vnt.
5,85 fiz. vnt.
4,29fiz. vnt.

3,65 fiz. vnt
5,79 fiz. vnt.
4,06 viz. Vnt.

Vienam rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:
Pavadinimas
RVB
(sistemoje)
SVB
PMB
KFP

2016 metais
0,27 fiz. vnt.

2017 metais
0,27 fiz. vnt.

2018 metais
0,27 fiz. vnt.

2019 metais
0,24 fiz. vnt.

2020 metais
0,34 fiz. vnt.

0,14 fiz. vnt.
0,28 fiz. vnt.
0,34 fiz. vnt.

0,14 fiz. vnt.
0,25 fiz. vnt.
0,33 fiz. vnt.

0,13 fiz. vnt.
0,25 fiz. vnt.
0,33 fiz. vnt.

0,13 fiz. vnt.
0,24 fiz. vnt.
0,29 fiz. vnt.

0,14 fiz. vnt.
0,34 fiz. vnt.
0,42 fiz. vnt.

Vienam bibliotekos vartotojui tenka dokumentų:
Pavadinimas
RVB
(sistemoje)
SVB
PMB
KFB

2016 metais
22,40 fiz.vnt.

2017 metais
22,16 fiz.vnt.

2018 metais
21,09 fiz.vnt.

2019 metais
20,13 fiz. vnt.

2020 metais
22,50 fiz. vnt.

17,44 fiz.vnt.
23,89 fiz.vnt.
24,74 fiz.vnt.

16,65 fiz.vnt.
24,20 fiz.vnt.
24,84 fiz.vnt.

15,54 fiz.vnt.
24,69 fiz.vnt.
23,82 fiz.vnt.

14,88 fiz. vnt.
24,25 fiz. vnt.
22,72 fiz. vnt.

18,42 fiz. vnt.
28,41 fiz. vnt.
23,93 fiz. vnt.

3.3. Dokumentų gavimas
Pateikiami analizei penkių metų duomenys apie naujų dokumentų įsigijimą: rajono bibliotekose
(RVB), J. Lankučio bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB), kaimo filialuose (KFB).
Didėjantis rajono gyventojų skaičius įtakoja gaunamų lėšų dokumentams įsigyti. Lėšos naujų dokumentų
įsigijimui kas metai didėja. 2020 metais gegužės pradžioje Kultūros ministerija visos šalies bibliotekoms
papildomai skyrė beveik du milijonus eurų knygoms ir dokumentams įsigyti. Jono Lankučio viešoji
biblioteka, gavusi daugiau nei 40 tūkstančius eurų papildomai, gausiai papildė rajono bibliotekų fondus.
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Dokumentų gavimas egz.
14447
11381

14421
11351
2261855

15133
12136

2287779

13906
11058

2230767

20197
16794
23681035

2102746

RVB
KFB

2016m
14421
11351

2017m
14447
11381

2018m
15133
12136

2019m
13906
11058

2020m
20197
16794

SVB
PMB

2261
855

2287
779

2230
767

2102
746

2368
1035

Dokumentų gavimas 2020 metais
Gauta iš viso

RVB sistemoje

Grožinė
literatūra
(be periodikos)
Fiz.vnt.
%

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

Fiz.vnt

Pavad.

20197

1372

11508

56,98

3449

Periodiniai
leidiniai
Fiz.vnt.

%

17,08

5240

25,94

SVB

2368

1139

1407

59,42

433

18,29

528

22,29

PMB

1035

740

561

54,20

212

20,48

262

25,32

KFB

16794

59,22

2399

14,28

4450

26,50

1160

9945

2020 m. gauta 20197 fiz. vnt. dokumentų (1372 naujų pavadinimų) už 121409,06 Eur (su
prenumeruojama spauda). Lyginant su 2019 m. gauta 6291 fiz. vnt. daugiau. Iš jų inventorintų dokumentų
gauta 14957 fiz. vnt. (2019 m. – 8911 fiz. vnt.) su 1370 naujais pavadinimais už 106440,84 Eur. Lyginant
su 2019 m. inventorintų dokumentų gavome 6046 fiz. vnt. daugiau. Tokį žymų dokumentų įsigijimo
padidėjimą lėmė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos papildomai skirtos lėšos bibliotekos
dokumentams įsigyti. Papildomai skirta – 42379,00 Eur. Formuojant bibliotekos fondus atsižvelgiama į
vartotojų poreikius, stengiamės nupirkti kuo įvairesnės literatūros.
Prenumeruojamų periodinių leidinių 2020 m. gauta 5240 fiz. vnt. (2019 m. – 4995 fiz. vnt.), 245
fiz. vnt. daugiau negu 2019 m. Spaudos prenumeratai 2020 m. išleista 14968,22 Eur (2019 m. – 14980,86
Eur), kuriuos skyrė Klaipėdos rajono savivaldybė. Iš viso užprenumeruota 57 pavadinimų periodinių
leidinių (50 žurnalų ir 7 laikraščių pavadinimai). Dėka spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ir kitų
rėmėjų biblioteka gavo 62 pavadinimus periodinių leidinių – 9 laikraščių ir 53 žurnalų pavadinimus.
Dovanoti periodiniai leidiniai buvo padalinti viešosios bibliotekos skyriams ir filialams. 2020 m. iš viso
gavome 122 pavadinimus periodinių leidinių (16 laikraščių ir 106 žurnalų pavadinimus).
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Naujai gautų dokumentų (su prenumeruota periodika) procentas visame rajono fonde sudaro 8,32
% - palyginimui 2019 m. 5,65 %, 2018 m. – 6,09 %, 2017 m. – 5,76 % , viešosios bibliotekos (centro)
3,89 % (2019 m. 3,38 %, 2018 m. 3,63 %, 2017 m. 3,75 %) , Priekulės miesto filialo 5,83 % (2019 m.
4,17 %, 2018 m. 4,26 % , 2017 m. 4,43 %), kaimo filialų – 10,24 % (2019 m. 6,65 %, 2018 m. 7,19 %,
2017 m. 6,61 %).
Dokumentams įsigyti biblioteka buvo sudariusi dokumentų pirkimo-pardavimo sutartis su UAB
„Jotema“, UAB „VIP supply“ (Obuolio leidyklos dokumentams įsigyti), UAB „Alma littera sprendimai“,
UAB „Tyto alba“, UAB „Nieko Rimto“, UAB „Baltų lankų“ leidyba, UAB „Sofoklis“, Lietuvos rašytojų
sąjungos leidyklomis ir pirko leidinius tiesiogiai iš leidėjų. Biblioteka, darydama atranką tarp leidyklų,
atkreipia dėmesį į leidinių aktualumą, įsigijimo kainą, pristatymo operatyvumą. Iš šių leidyklų
dokumentai buvo perkami iš Lietuvos respublikos Kultūros ministerijos skirtų lėšų.
2020 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 57482,00 eurų.
Už šias lėšas nupirkta 7389 fiz. vnt. spaudinių (750 nauji pavadinimai). 2020 metais bibliotekai buvo
skirta papildomai 42379,00 eurų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų dokumentams įsigyti. Iš viso
nupirkta nupirkta 12560 fiz. vnt. įvairių dokumentų.
Vidutinė vieno spaudinio kaina 7,95 eurai.
Paramos būdu 2020 m. gauta 839 fiz. vnt. dokumentų už 1525,61 Eur. Paramą knygomis
gavome iš labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ – 486 fiz. vnt. už 498,96 Eur, Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla“ 143 fiz. vnt. už 429,28 Eur, UAB Leidykla „Sofoklis“ – 210 fiz. vnt. už 597,37 Eur.
2020 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka gavo ir dovanų iš skaitytojų, knygų autorių, įvairių
įstaigų, organizacijų, leidyklų, spaustuvių ir kitų įvairių tiekėjų. Fizinių ir juridinių asmenų dovanos yra
nepastovios, neprognozuojamas, bet vienas iš svarbiausių papildomo komplektavimo šaltinių. 2020 m. iš
viso padovanota ir neatlygintinai gauta 1364 fiz. vnt. spaudinių už 4290,53 Eur.
Akcijos „Knygų kalėdos“ metu Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešajai bibliotekai
padovanota 496 fiz. vnt. Skaitytojai per metus padovanojo 220 fiz. vnt., Vilniaus apskrities Adomo
Mickevičiaus viešoji biblioteka – 107 fiz. vnt., knygų autoriai – 54 fiz. vnt. ir t.t. Metų bėgyje buvo
išleistos rajono knygos E. Barauskienės „Gyvasis lietuvybės kraujas“ ir Aldonos Martinkienės
„Truobalė ont laukū“. Po vieną egzempliorių gavo visi bibliotekos skyriai ir filialai - 56 fiz. vnt. už
344,00 Eur. Vietoj skaitytojų pamestų gauta 138 fiz. vnt. už 419,70 Eur
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Vienam rajono gyventojui tenka lėšų leidinių (be periodikos) įsigijimui:

Visos lėšos
Kultūros
ministerijos lėšos
Kitų šaltinių lėšos

2020 m.
lėšos
1
gyventojui
1,77 Eur
1,66 Eur

2019
m.
lėšos
1
gyventojui
0,93 Eur
0,81 Eur

2018 m.
lėšos
1
gyventojui
0,94 Eur
0,81 Eur

2017 m.
lėšos
1
gyventojui
0,89 Eur
0,75 Eur

2019
m.
skirtos lėšos
Eur
54376,46
47551,00

2020
m.
skirtos lėšos
Eur
106440
99861

0,11 Eur

0,12 Eur

0,13 Eur

0,14 Eur

6825,46

6579

3.4. Dokumentų nurašymas
2020 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje nurašyti 23736 fiz. vnt. dokumentų
448 pavadinimai (2019 m. 15825 fiz. vnt., 2018 m. – 18501 fiz. vnt., 2017 m. – 14911 fiz. vnt.).
Inventorintų dokumentų nurašyta 17974 fiz. vnt., o aktualumą praradusių periodinių leidinių – 5762 fiz.
vnt. Savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje (centre) 2020 m. nurašyta 3612 fiz. vnt. leidinių.
Iš jų 646 fiz. vnt. – aktualumą praradę periodiniai leidiniai. Priekulės miesto filialas 2020 m. nurašė 1155
fiz. vnt., kaimo filialai nurašė 18969 fiz. vnt. dokumentų. Iš jų 4847 fiz. vnt. – aktualumą praradę
periodiniai leidiniai.

2020 metais tiek visoje sistemoje, tiek centrinėje bibliotekoje, Priekulės miesto

filiale, kaimo filialuose

dokumentų nurašytą daugiau negu 2019 metais, nes

pandemijos metu

neaptarnaujant skaitytojų, darbuotojai galėjo skirti daugiau laiko fondų atrankai ir tvarkymui. Nurašyta
dokumentų neturinčių jokios išliekamosios vertės bei daugelį metų neskaitomų knygų, taip siekiant
pagerinti fondų kokybę. Visos sistemos nurašymo priežastys ir kokį procentą jos sudaro visų nurašytų
dokumentų atžvilgiu atsispindi žemiau pateiktoje lentelėje.

Nurašymo priežastys
Susidėvėję dokumentai
Praradę aktualumą dokumentai

Fiz.vnt.
15911
6927

%
67,04
29,18

Vartotojų prarasti dokumentai

69

0,29

829

3,49

5762
17974

24,28
75,72

Kitos priežastys
Periodiniai leidiniai
Inventorinti dokumentai
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3.5. Fondo panaudojimas
Metai
RVB
SVB
PMB

2020 m.
1,13
1,33
1,14

2019 m.
1,2
1,1
1,1

2018 m.
1,2
1,13
1,1

2017 m.
1,2
1,36
1,1

2016 m.
1,2
1,35
1,05

KFB

1,07

1,25

1,25

1,1

1,16

Bibliotekos saugyklos fondas - bendrosios apskaitos knygoje 2020 metų pradžiai yra 1424 fiz.
vnt. už 3389 Eur 53 ct.

4. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir jos filialų vartotojai
aptarnaujami įsigijus elektroninį LIBIS ar lokalų skaitytojo bilietą. Keletos metų laiko tėkmėje bus
atsisakoma lokalių vartotojų bilietų. Šalyje paskelbus karantiną, didžiąją metų dalį klientų aptarnavimas
organizuojamas nuotoliniu būdu arba daliniu nuotoliniu būdu. Skaitytojai galėjo saugiai atsiimti iš anksto
užsakytus arba rezervuotus leidinius ir juos grąžinti. Rajono ir miesto gyventojai aptarnaujami laikantis
bibliotekos nustatytų „Naudojimosi biblioteka taisyklių“.
4.1. Vartotojų telkimas. Vartotojų skaičius
Kas metai didėjantis rajono gyventojų skaičius, skatina bibliotekų darbuotus telkti naujus
vartotojus. 2020 metų pavasarį Pasaulį užklupus COVID-19 pandemijai, bibliotekos tapo uždarytos
fiziniams lankytojams. Rajono bibliotekos pirmojo karantino laikotarpiu neaptarnavo fizinių lankytojų,
persiorientavo kurti ir teikti paslaugas nuotoliniu būdu. Didžiausiais iššūkiais bibliotekoms karantino
laikotarpiu tapo fizinės prieigos ir kontaktų su vartotojais ir lankytojais eliminavimas. Negalėjimas teikti
pagrindinės bibliotekų paslaugas, skolinti fizinių knygų visuomenei, nors karantino laikotarpiu šis
poreikis itin išaugo. Vyko darbo veiklų perorganizavimas, naujų veiklų ir veiklos formų paieška.
Lietuvos Statistikos departamento duomenimis 2020 m. liepos 1 d.

Klaipėdos rajone

deklaruojama 60124 (58439 – 2019 m. 07.01) gyventojas, tai yra 1685 gyventojais daugiau nei deklaruota
2019 metais. 16669 gyventojai Gargždų miesto aptarnaujame mikrorajone, 3066 gyventojai Priekulės
miesto padalinio aptarnaujamame mikrorajone. Kaimuose deklaruota 40389 (38720 – 2019 m.)
gyventojas, tai yra 1669 gyventojais daugiau nei deklaruota 2019 metais. Gyventojų padidėjo Sendvario
seniūnijoje, Priekulės seniūnijos Dituvos soduose, nežymiai Kretingalės, Dovilų, Vėžaičių seniūnijose.
Kaimiškų vietovių gyventojai sudaro 67 % visų rajone gyvenančių gyventojų. Lentelėje pateikiama 20192020 metais sutelktų vartotojų skaičius rajono bibliotekose bei gyventojų sutelkimo procentas nuo
bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono gyventojų skaičiaus.
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Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:
Bibliotekos

Gyventojų
skaičius
2016 m.
1 bibliotekai
rajone
16662
SVB
3078
PMB
1405
KFB

Gyventojų
skaičius
2017 m.

Gyventojų
skaičius
2018 m.

Gyventojų
skaičius
2019 m.

Gyventojų
skaičius
2020 m.

16662
3068
1454

16662
3068
1517

16659
3060
1613

16669
3066
1683

Rajono bibliotekų 2019 m., 2020 m. vartotojai ir vartotojų susitelkimas %
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

2019 m.
12230
4176
737
7317
413
175
341
618
454
311
375
230
176
155
303
0
359
316
319
303
340
398
183
138
487
189
480
254

2019 m. %
21
25
24
19
23
28
20
19
10
30
27
24
15
7
30
0
19
21
30
30
29
18
30
36
23
18
16
31
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2020 m.
10786
3305
625
6856
370
153
325
582
379
305
312
212
177
115
302
0
359
308
309
298
343
388
163
131
384
209
478
254

2020 m. %
21
25
24
19
21
25
19
17
8
30
23
22
15
5
30
0
19
20
29
29
29
15
27
34
18
20
16
31

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Pandemijos iššūkiai pakoregavo vartotojų sutelkimą. Lyginant 2020 metais sutelkta 1444
vartotojais mažiau nei 2019 metais. Jono Lankučio bibliotekoje 871 vartotoju mažiau, Priekulės miesto
filiale – 112, kaimo filialų bibliotekose – 461 vartotoju mažiau. Visuose filialuose vartotojų skaičius
sumažėjo. Skaitytojų telkimui buvo rekomenduojamas organizuoti: pirmuoju etapu buvo neteikiamos
aptarnavimo paslaugos, antruoju – užtikrinant 10 m2 plotas patalpose, tenkantis vienam lankytojui, ir ne
mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų. Buvo rekomenduojama ir reikalaujama iš anksto ir viešai
paskelbti vartotojų aptarnavimą, su numatytais laiko intervalais.
Vartotojų skaičius Lentelėje pateikiama penkių metų vartotojų telkimo tendencijos. 2020 metais
Klaipėdos rajono bibliotekose vartotojų buvo 10786 (2019 m. buvo 12230 vartotojų). Jono Lankučio
viešojoje bibliotekoje sutelkta 3305 vartotojai (2019 m. buvo 4176 vartotojai), KFB sutelkta 6856
vartotojai (2019 m. – 7317 vartotojai). Priekulės miesto padalinyje sutelkta 625 vartotojai (2019 m. – 737
vartotojai). Analizuojant registruotų vartotojų skaičių Klaipėdos rajono bibliotekose, vartotojų skaičius
bibliotekose turėjo tendenciją didėti kas metai. Tačiau 2020 metai koreguoja bibliotekų rodiklius.

Vartotojų skaičius
6979

3951

3665

722

10786

7317

7085

6960

3547

12230

11765

11352

11248

4176

729

727

6856
737

3305
625

RVB

2016m
11248

2017m
11352

2018m
11765

2019 m
12230

2020 m
10786

KFB
SVB

6979
3547

6960
3665

7085
3951

7317
4176

6856
3305

PMB

722

727

729

737

625
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4.2. Apsilankymų skaičius
Pateikiami analizavimui penkių metų duomenys apie bibliotekų lankytojų lankomumą: rajono
bibliotekose (RVB), Jono Lankučio bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB), kaimo
filialų bibliotekose (KFB).

281102
254711

235204

226806

157082

64683
13439

172920

168105

151066

72179

62012

14427

13728

151386

92675
15507

109108
31992
10286

RVB

2016m
235204

2017m
226806

2018m
254711

2019m
281102

2020m
151386

KFB
SVB

157082
64683

151066
62012

168105
72179

172920
92675

109108
31992

PMB

13439

13728

14427

15507

10286

2020 metais vartotojai Klaipėdos rajono bibliotekose lankėsi 151386 kartus, vidutiniškai
vienas bibliotekos lankytojas apsilankė bibliotekoje 12-14 kartų per metus. Lyginant su 2019 metų
rodikliais vartotojų lankomumas sumažėjo 129716 karto. (2019 m. – 281102 kartais). Jono Lankučio
bibliotekoje lankytojų skaičius 31992 kartais (2019 m. – 92675 kartais) sumažėjo – 60683, Priekulės
miesto padalinyje lankytojų buvo 10286 kartai (2019 m. – 15507 kartai) sumažėjo – 5221 karto, kaimo
filialo bibliotekose – 109108 kartai (2019 m. – 172920 kartų) sumažėjo – 63812 karto.
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Rajono bibliotekų 2019 m., 2020 m. lankytojai, lankomumas
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

2019 m.
281102
92675
15507
172920
5766
4496
7910
13390
9043
6629
13175
3226
3286
5836
4775
0
9161
8511
6338
5158
9926
10645
3239
2500
19179
7149
9120
4462

Kartų
23
22
21
24
14
25
23
22
20
21
35
14
19
37
16
0
25
27
20
17
29
27
17
18
39
38
19
17

2020 m.
151386
31992
10286
109108
3099
1947
6491
8242
6400
4002
7035
2174
2724
1728
2911
5149
5285
4622
2886
7442
7302
1928
1993
13113
4192
5482
2961

Kartų
14
10
16
16
8
13
20
14
17
13
22
10
15
15
10
0
14
17
15
10
22
19
12
15
34
20
11
12

Lankytojų rodiklių mažėjimą įtakojo tos pačios pandemijos apribojimų priežastys. Rajono
bibliotekos ieškojo naujų darbo aptarnavimo formų, tad didelis lankytojų telkimas jautėsė nuotolinėse
veiklose: virtualių parodų, transliacijų, edukacinių užsiėmimų ir renginių, viktorinų ir kt. užsiėmimų
organizavimas. Virtualų lankomumo didėjimą skatino organizuojami nuotoliniai mokymai pagal projektą
„Prisijungusi Lietuva“. Lankytojai per 2020 metus rajono bibliotekose lankėsi sutrumpintą laikotarpį ir
lankymasis buvo apribotas laiku. Buvo rekomenduojama užsisakyti paslaugas iš anksto, kas įtakojo
virtualų lankomumą. Virtualių apsilankymų skaičius:

rajono bibliotekose 29275, Jono Lankučio

bibliotekoje 17800, Priekulės miestelio bibliotekoje 332, kaimo filialų bibliotekose 11143.
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4.3. Dokumentų išduotis
Dokumentų išduoties mažėjimą įtakojo užklupus COVID-19 pandemijai, nors rajono bibliotekų
darbuotojai stengėsi pagal galimybes aptarnauti savo mikrorajono skaitytojus namuose, pristatydami
knygų pakėtėlius ir „Kalėdines staigmenas“ į namus.
Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

2019 m.
296660
68619
19728
208313
14732
6602
9747
10843
11041
8267
12532
4785
6980
8580
10126
0
12300
10233
9753
10650
4877
8750
6271
4516
11535
5593
13355
6245

2020 m.
215340
45831
15583
153926
11214
4469
8102
10282
7890
5532
8243
4586
6004
3412
6392
0
7589
6065
8609
6954
4395
6658
4826
4024
10572
2780
10970
4358

Skirtumas
81320
22788
4145
54387
3518
2133
1645
561
3151
2735
4289
199
976
5168
3734
4711
4168
1144
3696
482
2092
1445
492
963
2813
2385
1887

2020 m. dokumentų išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose buvo 215340 fiz. vnt. Lyginant su
2019 metais (296660 fiz. vnt.), sumažėjo 81320 fiz. vnt., J. Lankučio bibliotekoje sumažėjo – 22788 fiz.
vnt., kaimo padaliniuose dokumentų išdavimas sumažėjo – 54387 fiz. vnt., Priekulės miesto padalinyje
sumažėjo išduotis 4145 fiz. vnt. Pateikiami analizavimui penkių metų duomenys apie bibliotekų
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dokumentų išduotį: rajono bibliotekose (RVB), J. Lankučio bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio
bibliotekoje (PMB), kaimo filialuose (KFB).
303283

300602

294987

200926

296660

211607

192296

215340

208313

153926
83910

83609

69685

19082

18447

45831
15583

19728

19310

RVB

2016m
303283

2017m
294987

2018m
300602

2019m
296660

2020m
215340

KFB
SVB

200926
83910

192296
83609

211607
69685

208313
68619

153926
45831

PMB

18447

19082

19310

19728

15583

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)

RVB
SVB
PMB
KFB

68619

Fiz. Vnt.

%

164022
39460
11268
113294

76
86
72
74

Išduota dokumentų vietoje(fiz. vnt.)

RVB
SVB
PMB
KFB

Fiz. Vnt.

%

51318
6371
4315
40632

24
14
28
26

Vidutiniškai per dieną 2020 metais rajono bibliotekų paslaugomis buvo pasinaudota bei
išduodama 20 fiz. vnt. dokumentų, viešojoje bibliotekoje – 14 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale – 25 fiz.
vnt., kaimų filialuose – 22 fiz. vnt.

Grožinės, šakinės literatūros leidinių išduotis: Pateikiami lyginamoji lentelė 2019 m. ir 2020
m. grožinės ir šakinės literatūros leidinių ir dokumentų išduočiai : rajono bibliotekose (RVB), J. Lankučio
bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB), kaimo filialuose (KFB).
Grožinė literatūra

Šakinė literatūra

2020 metai

RVB
128366

SVB
33357

PMB
7180

KFB
87829

RVB
86974

SVB
12474

PMB
8403

KFB
66097

2019 metai

154865

42666

6856

105343

141795

25953

12872

102970

Skirtumas

-26499

-9309

+324

-17514

-54821

-13479

-4469

-36873
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2020 metais rajono bibliotekos skaitytojai didžiąją dalį buvo aptarnaujami nuotoliniu ar dalinai
nuotoliniu, tad didesnį pranašumą turėjo knygų išduotis ir paklausi buvo grožinės literatūros išduotis.
Moksleivių ir studentų mokymasis nuotoliniu turėjo įtakos šakinės literatūros skaitymui ir išduočiai.
Šakinės literatūros išduotis 2020 m. rajono bibliotekose sudarė 40 % išduota 86974 fiz. vnt. (2019 m. –
48 % išduota 141795 fiz. vnt.). Grožinės literatūros išduota 128366 fiz. vnt. – 60 % (2019 m. grožinės
literatūros 154865 fiz. vnt. -52 %).
Knygų, periodinių leidinių išduotis:

2020 m.

Periodiniai leidiniai
RVB
SVB
PMB
78672
7566
7236

KFB
63870

RVB
136639

Knygos
SVB
PMB
38239
8347

KFB
90053

Kt.dok.
RVB
29

2019 m.

135058

20424

12029

102605

161568

48161

7699

105708

34

Skirtuma
s

-56386

-12858

-4793

-38735

-24929

-9922

+648

-15655

-5

Klaipėdos rajono bibliotekose periodinių leidinių išduota 78672 fiz. vnt., knygų išduotis –
136639 fiz. vnt. Kadangi skaitytojai buvo aptarnaujami dalinai nuotoliniu būdu, didesnio populiarumo
sulaukė knygų išduotis. Knygų išduotis buvo skatinama su suruoštais knygų paketais. Lyginant 2019 m.,
periodinės spaudos išduotį su 2020 m. sumažėjo 56386 fiz. vnt. Knygų išduoties populiarumo kartelė
buvo paklausi šiuo sudėtingu laikotarpiu. Gautas papildomas finansavimas knygų įsigijimui, kas skatino
bibliotekų skaitytojų skaitomumą. 2020 metais periodinių leidinių išduotį sudaro 36 %, išduota 78672 fiz.
vnt. (2019 m. – 46 %, išduota 135058 fiz. vnt.) nuo visos išduoties. Knygų išduotį sudaro 64 %. (2019 m.
– 54 %, išduota 161568 fiz. vnt.) nuo visos išduoties. Kitų dokumentų išduota 29 fiz.vnt.: garsinių – 29
fiz. vnt.
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Rajono bibliotekų 2019 m., 2020 m. dokumentų išduotis, skaitomumas
Pavadinimas

2019 m.

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

296660
68619
19728
208313
14732
6602
9747
10843
11041
8267
12532
4785
6980
8580
10126
0
12300
10233
9753
10650
4877
8750
6271
4516
11535
5593
13355
6245

Saitomu
mas
24
16
27
28
36
38
23
18
24
27
33
21
39
55
33
0
34
32
31
35
14
22
34
33
24
29
28
24

2020 m.
215340
45831
15583
153926
11214
4469
8102
10282
7890
5532
8243
4586
6004
3412
6392
0
7589
6065
8609
6954
4395
6658
4826
4024
10572
2780
10970
4358

Skaitomu
mas
20
14
25
22
30
29
25
18
21
18
26
22
34
30
21
0
21
20
28
23
13
17
30
31
28
13
23
17

Vidutiniškai 1 rajono skaitytojas per metus perskaitė 14-30 dokumentų. Vidutiniškai 1
savivaldybės J. Lankučio bibliotekos vartotojas perskaitė – 14 dokumentų. Priekulės miesto filialo
vartotojas perskaitė 25 dokumentus, kaimo filialo skaitytojas perskaitė – 22 dokumentus. Galima
pasidžiaugti, jog sunkiu laikotarpiu skaitytojai nepamiršo bibliotekos ir knygos. Sumažėjus dokumentų
išduočiai, mažėja ir skaitomumo rodikliai.
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4.4. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius. Techninis aprūpinimas, internetas
2020 metais Klaipėdos rajono bibliotekose buvo 378 (2019 m. – 394) vartotojams skirtos darbo
vietos. Savivaldybės viešojoje išliko 92 vartotojams skirtos darbo vietos, Priekulės miesto filiale - 20
darbo vietų, kaimo filialuose - 266 (2019 m. – 282). Darbo vietos skaitytojams sumažėjo, dėl renovuojamų
Plikių filialo patalpų bei užsitęsusios Endriejavo bibliotekos statybos.
Visos rajono bibliotekos kompiuterizuotos. Viso kompiuterizuotų vietų 2020 m. – 206:
vartotojams – 118 darbo vietų, darbuotojams – 79. 2020 metais buvo atnaujinta kompiuterinė įranga
Daukšaičių, Dauparų, Dovilų, Endriejavo, Judrėnų, Lapių bibliotekose.

Iš viso kompiuter. darb. viet.
2020 m.
RVB
SVB
PMB
KFB

206
70
8
128

2019 m.
198
70
8
120

2018 m.
187
68
7
112

Vartotojams
Iš
viso
127
28
6
93

Internetas
118
28
6
84

Darbuotojams
Iš viso Internetas
79
42
2
35

Kopijavim
o aparatai

74
38
2
34

32
6
3
23

Pagal vartotojų registracijos ir statistikos sistemos (VRSS) duomenis:
Unikalių viešosios interneto prieigos vartotojų skaičius iki 2020 m. gruodžio 31d. – 9076
vartotojai, Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje – 1667 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje –
1528 vartotojai, Priekulės miesto filiale – 979 vartotojai, kaimų filialuose – 4902 vartotojai;
per 2020 m. – naujai užregistruoti 208 unikalūs viešosios interneto prieigos vartotojai. Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje užregistruoti 102 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje – 20
vartotojų, Priekulės miesto filiale – 12 vartotojų, kaimų filialuose naujai užregistruoti 74
vartotojai;
interneto seansų skaičius rajono bibliotekose – 8058, Jono Lankučio bibliotekoje – 1058, Vaikų
literatūros skyriuje – 1203, Priekulės miesto filiale – 1030, kaimų filialuose – 4767.
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4.8. Vartotojų orientavimas ir mokymas
Toliau tęsiasi projektas „Prisijungusi Lietuva“, kurio tikslas – paskatinti ir padėti gyventojams
išmokti efektyviai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu bei jo teikiamomis galimybėmis. 2020 metais
dėl karantino sustabdžius ugdymo procesą, nebevyko ir įvairūs suaugusiesiems skirti tobulinimosi kursai.
Tačiau poreikis įgyti žinių niekur nedingo, todėl daug mokymų
persikėlė į internetinę erdvę, kur jų naudą pastebėjo laiką
namuose leidžiantys žmonės. Ypač populiarūs buvo mokymai,
susiję su

praktiniu

interneto

naudojimu

–

apsipirkimu

elektroninėse parduotuvėse, internetine bankininkyste, mokesčių
mokėjimu. Karantino metu buvome raginami likti namuose, tačiau mokėti už įvairias paslaugas ar pirkti
būtinus pirkinius buvo būtinybė. Nelikus galimybei susitikti su draugais ir artimaisiais naudojosi
internetinių pokalbių programomis ar elektroniniu paštu. Nuotolinių mokymų metu, pažengusiųjų
mokymų dalyviai gilinosi, kaip saugiai naršyti internete, naudotis el. paslaugomis, dalintis asmeniniais
dokumentais, redaguoti nuotraukas, rengti prezentacijas, naudotis debesų kompiuterija.
Bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono švietimu centru bibliotekoje buvo organizuojami
renginiai, skirti Suaugusiųjų mokymosi savaitei „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“, visi susitikimai
buvo perkelti į virtualią erdvę. Taip pat Klaipėdos rajono Trečiojo amžiaus universiteto studentai
dalyvavo akcijose „Senjorų dienos internete 2020“, „Saugesnio interneto savaitė 2020“, bibliotekos ir
projekto „Prisijungusi Lietuva“ organizuojamuose skaitmeninio raštingumo kursuose.
Bendradarbiaujant su Gargždų atviru jaunimo centru, Klaipėdos rajono jaunimo
organizacijomis, Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose savanoriavo daug šaunių jaunuolių,
kurie susipažino su bibliotekos veikla, padėjo organizuoti/dalyvavo renginiuose, kūrė įvairų turinį:
virtualias viktorinas, apklausas, filmukus – sveikinimus įvairiomis progomis, kalbino savo bendraamžius
ir suaugusius, kokias knygas mėgsta skaityti ir kt.
Apmokyti rajono bendruomenei suburta lektorių komanda, į
kurios veiklą įsijungė 2 Jono lankučio viešosios bibliotekos
specialistės ir 5 filialų bibliotekininkės. Metodinio skyriaus vyresn.
bibliotekininkė D. Bijeikė apmokė 139 dalyvius, abonemento
skyriaus vyresn. bibliotekininkė N. Birbalienė – 260, Dituvos filialo
bibliotekininkė J. Butkė – 91, Dovilų filialo bibliotekininkė E.
Žukauskienė 41, Priekulės miesto filialo bibliotekininkė L. Vaičiulytė – 68, Endriejavo filialo
bibliotekininkė R. Žadeikytė – 32, Kvietinių filialo bibliotekininkė V. Vaičekauskaitė – 10.
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Viso 2020 metais apmokyta 641 rajono bendruomenės dalyvis, mokymų trukmė 432 valandos.
Tiesioginių mokymų metu apmokyta 417 dalyvių, mokymų trukmė 306 val. Internetu, nuotoliniu būdu 224 dalyviai, mokymų trukmė 126 val. Dituvoje apmokyta 79 dalyviai, Doviluose – 41, Drevernoje – 12,
Girininkuose – 19, Girkaliuose – 10, Lapiuose – 10, Priekulėje – 68, Vėžaičiuose – 12, Žadeikiuose – 20,
Jono Lankučio bibliotekoje – 146.
Vartotojams pagal galimybės buvo teikiamos konsultacijos telefonų, informacinių paruoštukų,
skrajučių pagalba. Akcentuojama, kad niekada nepamiršk, kad gali: „Klaust bibliotekininko“. Per 2020
m. įvairioms konsultacijoms ir mini mokymams bibliotekų lankytojams skirta 5452 valandos: Jono
Lankučio bibliotekoje – 1758 val., Priekulės miesto filiale – 648 val., kaimų filialuose – 3046 val.

5. PRIEIGA IR SĄLYGOS

5.1. Darbo dienos ir valandos
Nenuspėjamais 2020-aisiais, kai rajono bibliotekų veiklą palietė pandemija, dalis darbuotojų
dirbo virtualiai. Buvo efektyviai išnaudota susidariusi situacija. Pagal iš anksto numatytą planą bibliotekų
vartotojai buvo aptarnaujami nuotoliniu bei bekontaktiniu būdu. Visa informacija apie vartotojų
aptarnavimą buvo talpinama socialiniuose tinkluose bei informaciniuose stenduose.
Informaciją apie rajono bibliotekų darbo laiką pateikta http://www.gargzdaivb.lt/lt/struktura-irkontaktai, http://www.gargzdaivb.lt/lt/filialai.
5.2. TBA
2020 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų vartotojai nesinaudojo Tarptautiniu
skolinimosi šalies viduje.
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5.3. RENGINIAI
2020 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka, siekdama
pritraukti įvairių socialinių grupių lankytojus, plėtė savo paslaugų spektrą ir veiklos sritis. Tradicinius
paslaugų paketus (pvz., knygų, periodinių leidinių skolinimas į namus, leidinių užsakymas ir rezervavimas
internetu, bibliografinių užklausų vykdymas, konsultacijos, kompiuterinio raštingumo mokymai ir kt.),
biblioteka papildė ir komercinėmis paslaugomis (pvz., leidinių, skrajučių, vizitinių kortelių maketavimas
ir gamyba, dokumentų laminavimo ir įrišimo, skenavimo paslaugos, specializuotų ženkliukų gamyba, 3D
pieštukų edukacija, mobilios studijos su įranga nuoma, renginio filmavimas, vedimas ir kt.) bei kvietė
susipažinti, eksperimentuoti su robotikos rinkiniais, inžineriniais konstruktoriais, programine vaizdų ir
video apdorojimo įranga, grafine planšete dizainui, 3D spausdintuvu ir kt. Lietuvoje paskelbus karantiną
ir apribojimus dėl Covid-19 pandemijos, bibliotekos vartotojus aptarnavome tik bekontakčiu būdu, tad
ženkliai sumažėjo bibliotekos lankytojų bei vartotojų, norinčių/galinčių naudotis skaitykla, naujausiomis
paslaugomis ir įranga. Jono Lankučio viešoji biblioteka įsijungė į Nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos kvietimą ir 3D spausdintuvu gamino apsauginius skydelius, kuriuos išdalijo medicinos
darbuotojams, savanoriams, pareigūnams, darbuotojams.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka 2020-aisiais

metais

aktyviai viešino savo veiklą ne tik įprastomis priemonėmis (regioninė, respublikinė spauda, lankstinukai,
informaciniai plakatai, ženkliukai), bet ir virtualioje erdvėje (bibliotekos svetainė, socialiniai tinklai, žinių
portalai), taip pat Lietuvos radijo laidose. Bibliotekos modernėja, tobulėja, plečiasi, todėl turi būti
pasiekiamos įvairiais kanalais. Prie teigiamo bibliotekos įvaizdžio kūrimo visuomenei nemažai prisidėjo
jau 6 metus vykdomos nuotolinės transliacijos ir talpinami įrašai bibliotekos YouTube kanale. Tai
inovatyvi paslauga, ugdanti kompetencijas, kurios skatina bendruomeniškumą, padeda prisitaikyti prie
besikeičiančios informacinės visuomenės, taip prisidedant prie Klaipėdos rajono gyventojų socialinės
atskirties mažinimo bei mokymosi visą gyvenimą skatinimo. Šis komunikacinis tinklas, skirtas
suaugusiems, senjorams, vaikams, jaunimui, nenaudojant didelių finansinių išteklių pasiekia ne tik
nutolusius kaimiškųjų vietovių bendruomenės narius, bet ir užsienyje gyvenančius tautiečius ir užtikrina
kokybišką informacijos pasiekiamumą bei sklaidą.
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Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka šiemet vykdė didelio
susidomėjimo ir plataus atgarsio bendruomenėse sulaukusį
projektą „MISIJA KNYGNEŠYS Klaipėdos rajono bibliotekose“.
Jį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Klaipėdos rajono
savivaldybė. Šis projektas – gerosios patirties sklaida ir tąsa. 20172019 m. buvo inicijuotas Lietuvos bibliotekininkų draugijos, o
praėjusiais metais atkeliavo į Klaipėdos rajoną. Projekto tikslas –
skatinti domėjimąsi Lietuvos kūrėjais, jų indėlių į mūsų krašto
kultūrą, mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo kultūrinio supratimo bei užtikrinti kūrybinių raiškų įvairovę.
Projekto metu, Klaipėdos rajono bendruomenės susitiko su nusipelniusiais įvairių meno sričių kūrėjais,
susipažino su jų kūryba ir dalyvavo kūrybiniuose mokymuose. Susitikimai buvo filmuojami, sukurti 12os

dokumentinių laidų vaizdo įrašai turi išliekamąją vertę, kadangi juose užfiksuota kraštotyrinė

medžiaga, Klaipėdos rajono žinomos vietovės, svarbūs žmonės.
Metu pradžioje dar neprasidėjus karantininiams apribojimams ar atlaisvinus apribojimus ir
suvaržymus, buvo galimybė organizuoti renginius bibliotekos patalpose.
Sausyje vyko Mindaugo Milinio knygos „Partizanas“ II dalies pristatymas.
M. Milinis - Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendininkas,
žurnalistas, rašytojas ir redaktorius, išleidęs fotoalbumą „Neringai 45“, knygą
„Paskutinieji Kuršių Nerijos betonuotojai“, parašęs publicistines knygas
„Afganistano kariai“, „Afganistano mėsmalė“, istorinį romaną „Partizanas“.
Istorinis

romanas

„Partizanas

II“

apie

partizaninį

pasipriešinimą,

nesibaigiančias negandas po karo Mėmelyje ir meilę, galinčią nuvesti
pražūtin... Autorius pristatė knygą susirinkusiems klausytojams, atsakė į
daugybę klausimų, kaip kilo idėja parašyti knygą, kaip sudėtinga buvo rinkti medžiagą ir ją patikrinti.
Prasmingai buvo paminėta Kovo 11-osios 30 metų sukaktis, čia kovo 4 d. buvo pristatoma
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo išleista knyga apie mūsų kraštietį, signatarą Algimantą
Vincą Ulbą. Knyga nekomercinė, todėl jos nusipirkti knygyne negalima, norint ją perskaityti teks lankytis
bibliotekoje, renginio viešnia, buvusi A. V. Ulbos kolegė Birutė
Valionytė patikino, kad ši dokumentinė knyga, kaip ir kiti šios
serijos leidiniai apie jau išėjusiuosius Amžinybėn Kovo 11-osios
Akto signatarus, netrukus pasieks visas mokyklas ir didžiąsias
bibliotekas. Kovo 11-osios akto signataras Algimantas Vincas
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Ulba – buvęs ilgametis Klaipėdos rajono vyriausiasis agronomas, Priekulės paukštininkystės ūkio
direktorius, Palangos meras. Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų klubo prezidentė B. Valionytė
pasakojo, kad Gargždamas signataro atminimas svarbus, ne tik dėl to, kad jis kraštietis – Gargžduose A.
V. Ulba įkūrė žaliuosius, nes ekologija pajūryje jam atrodė ypatingai svarbus dalykas, kai tuo metu tam
nebuvo skiriama visiškai jokio dėmesio Signataro darbai turi įtakos šiandieninei Klaipėdai ir Gargždams.
Knygos autorė, žurnalistė Ramunė Visockytė taip pat iš Gargždų ir tai knygoje jaučiasi, nes ji viską čia
pažysta, jos tekstas labai šiltas ir jaukus
Balandžio 23–29 d. jubiliejinė Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė visiškai netradiciškai
atkeliavo į bibliotekininkų ir skaitytojų kompiuterius ir telefonus. Šiemet šventė
nuotolinė – kvietėme visuomenę prisijungti prie tiesioginių transliacijų, vaizdo
įrašų, dalyvauti viktorinose, edukacijose, dalintis, komentuoti ir smagiai leisti
laiką iš namų. 20-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės šūkis „Kaip
pasikeitėme per 20 metų?“ Per 20 metų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešoji biblioteka keitėsi tiek savo erdvėmis, tiek paslaugomis. Apie
tai sukūrėme vaizdo įrašą, kurį galite pamatyti Lankučio VB YouTube kanale
https://www.youtube.com/watch?v=HeOwZc3UuTY. Daug skaitytojų dėmesio
sulaukė tiesioginės transliacijos. „Kūrybinės haiku dirbtuvės“ su poetu,
dramaturgu, aktoriumi Mindaugu Valiuku, kur buvo galima ne tik susipažinti su geriausiais pasaulio
haiku, bet ir pačiam jį sukurti, bei E-susitikimas tiesiogiai iš Kanados su žurnaliste, knygos „Lituanica.
Nematoma pusė“ autore Gražina K. Sviderskyte. Besibaigiant Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei
pakvietėme keliauti – Literatūrinis kelionių gidas „Kelionė aplink pasaulį per 20 metų“ supažindino su
knygomis apie šalis ir keliones literatūroje, išleistomis per 20 metų. Dalyvavome Jaunųjų bibliotekininkų
konkurse „O kaip pasikeisime per ateinančius 20 metų“ ir, komisijos nuomone, mūsų bibliotekos sukurta
ateities vizija tapo laimėtoja.
Liepos mėnesį rajono bibliotekose ir Priekulės miesto filiale svečiavosi labai talentinga, jau
aštuonerių romanų autorė – Jolita Herlyn. Surinkusieji įdėmiai klausėsi rašytojos smagių pasakojimų apie
savo asmeninio gyvenimo peripetijas (o kaipgi be šito – juk smalsu), taip pat sužinojo, kad ji –
įvairiapusiška asmenybė, išbandžiusi ne vieną profesiją: buvo filosofijos ir logikos dėstytoja, TV laidų
vedėja, valstybės tarnautoja, rašytoja.
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Rugpjūčio mėnesį vyko knygos „Kalinio riba“ pristatymas. Susirinkusieji įdėmiai klausėsi
knygos kūrėjų Pauliaus Saudargo ir Godos Krukauskienės
pasakojimų, žiūrėjo trumpametražį dokumentinį filmą, kuris
iliustruoja knygą. Knygos ir filmo autoriai apžvelgė knygos turinį,
idėją bei pateikė įdomių, sukrečiančių ir knygoje nepapasakotų
faktų.

Knygoje „Kalinio riba“ susijungia daugybė autentiškų

Gulagą išgyvenusių žmonių istorijų su šiuolaikinio mokslo
įžvalgomis. Remiantis liudijimais, istoriniais faktais ir moksliniais
tyrinėjimais nagrinėjamos.
Rugsėjį Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje pristatyta
Didžiosios ir Mažosios Lietuvos kultūros saugotojos bei puoselėtojos Editos Barauskienės išleista jau
devintoji knyga „Gyvasis lietuvybės kraujas“.
Rašytoja žinoma ir vertinama už ankstesnius reikšmingus darbus: už knygą „Vyžeikių karalienė“
rašytoja apdovanota Klaipėdos apskrities administracijos
įsteigta Ievos Simonaitytės literatūrine premija, už knygą
„Mažas miestelis prie didelio kelio“, kaip jos sudarytojai ir
didesnės dalies straipsnių autorei, buvo paskirta Ievos
Simonaitytės

premija,

kurią

įkūrė

Klaipėdos

rajono

Agluonėnų seniūnija, Martyno Jankaus premija – už knygą
„Žodi, nekrisk ant akmens“, už romaną „Amžinasis keleivis
Abraomas iš Kulvos“ jai paskirta Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Lietuvos tūkstantmečio jubiliejaus
minėjimo premija, o už romaną „Karūna žalčių karaliui“ – Jono Marcinkevičiaus premija.
Spalio mėnesį Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje pristatyta
neseniai išleista Aldonos Martinkienės poezijos knyga „Truobalė ont laukū“, skirta Žemaitijos metams.
Kiek anksčiau knygelė pristatyta Klaipėdos apskrities
viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje, Knygų mugės
metu. Tai pirmoji A. Martinkienės knygelė, joje eilėraščiai
parašyti ir žemaičių dūnininkų tarme, ir literatūrine kalba –
gražiai

sudėliotas

gyvenimas,

pilnas

paprastumo

ir

nuoširdumo. Taip pat spalį įvyko dar prieš karantiną
planuotas, ilgai lauktas Magdalenos Zeniauskaitės-Razbadauskienės kūrybos rinktinės „Nebaigti
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jausmai“ pristatymas. Autorė – Klaipėdos rajono Ketvergių pagrindinės mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja, Klaipėdos rajono literatų klubo „Potekstė“ narė.

2020-2019 metais rajono bibliotekos organizuojami renginiai
Renginių
skaičius
2020m.

RVB
SVB
PMB
KFB

Renginių
skaičius
2019m.

1152
168
68
916

1530
299
78
1153

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

786
78
36
672

366
90
32
244

Translia
cijos

Virtualių
apsilankymų
skaičius

Lankytojų
skaičius
renginiuose,
transliacijose

83
83
28
12-24

15353
9615
796
9678

29275
17800
332
11143

Pandemija ir karantinas atnešė bibliotekoms ne tik iššūkius, bet ir galimybes šiuo sunkiu
laikotarpiu būti įdomiems ir naudingiems savo skaitytojams. Naujos edukacinės priemonės įgavo virtualų
pavidalą, taip suteikdamos galimybę suasmeninti tarpusavio ryšį tarp bibliotekininko ir skaitytojo.
Facebook paskyroje nuolat buvo dalijamasi informacija apie pandemijos metu laisvai prieinamas
skaitmenines, garso knygas, interaktyvias bibliotekas. Taip pat reguliariai dalinamasi nuorodomis į
nemenką įvairių edukacinių paskaitų, renginių, knygų pristatymų ir kt. vaizdo įrašų archyvą J. Lankučio
VB YouTube kanale. Bibliotekoms karantinas buvo nuostabi ir unikali galimybė kurti virtualią
informacinę ir kultūrinę bibliotekos erdvę.
1530

Renginiai 2016-2020 m.

1307

1057

1023

75

199

1152
916

830

789

209

1153

1056

69

165

299
78

61

168

RVB
KFB

2016m
1307
1023

2017m
1057
789

2018m
1056
830

2019m
1530
1153

2020m
1152
916

SVB
PMB

209
75

199
69

165
61

299
78

168
68

68

Pateikiama grafinė lentelė penkių metų organizuojamų renginių: rajono bibliotekose (RVB), J.
Lankučio bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB), kaimo filialuose (KFB).
2020 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka vykdė transliacijų organizavimą. Gargždiškiai,
miesto svečiai bei visi rajono gyventojai, rajono bibliotekose turėjo galimybę ir toliau stebėti tiesiogines,
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edukacines transliacijas, paskaitas įvairia tematika. Bibliotekos modernėja, tobulėja, plečiasi, todėl turi
būti pasiekiamos įvairiais kanalais.
Visi renginiai su aprašymais ir iliustracijomis bus išleisti atskiru priedu „2020 metų Klaipėdos
rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių renginiai“.

5.4. DARBAS SU VAIKAIS
Vaikai raginami skaityti, ugdomi jų informaciniai, kūrybiniai gabumai. Rajono bibliotekose vyko
edukacinės popietės, veikė kūrybinės dirbtuvėlės, buvo organizuojamos vasaros užimtumo programos,
rengiamos interaktyvios viktorinos. Moksleiviai galėjo mokytis ir varžytis žaisdami virtualius edukacinius
žaidimus, dalyvauti įvairiose nuotolinėse užduočių viktorinose. Renginiai vaikams organizuojami, kurie
įdomūs, patrauklūs, kūrybingi ir labai reikalingi.
Į renginius dalyvauti pakviečiama įvairių profesijų svečiai: Gargždų parapijos klebonas
kanauninkas Jonas Paulauskas, Vaikų gydytoja Valdemara Jasmontaitė, kosmetikė Reda Stankevičienė ir
kt. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis: rajono mokyklomis,
Gargždų krašto muziejumi ir jo filialais, Klaipėdos rajono turizmo informacijos centru, Dovilų etninės
kultūros centru, Gargždų muzikos mokykla ir Veiviržėnų miestelio filialu, Gargždų vaikų ir jaunimo
laisvalaikio centru, Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla, VšĮ „Robotikos studija“, miesto ir rajono
lopšeliais-darželiais, Gargždų socialinio paslaugų centru ir kt..
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius ir
24 bibliotekos filialai skirtinguose Klaipėdos rajono kampeliuose kvietė skaitytojus pasinerti į virtualias
edukacijas „Šiaurės šalys ir Pasaulis“. Lapkričio pabaigoje, visą savaitę skaitytojai buvo kviečiami
išbandyti Šiaurės šalių receptus: „Hjemmelavede fiskefrikadeller“ (Daniški naminiai žuvies kotletai),
„Ugnspannkaka“ (Švediškas orkaitėje keptas blynas), „Skonsur“ (Islandiškos bandelės) ir kt. Didelio
susidomėjome sulaukė skandinavų rašytojų kūriniai, kuriuos „rekomendavo“ specialiai iš Norvegijos
atvykęs elniukas Bjørnar. Jo knygomis susidomėjo ne tik Lietuvos bibliotekų skaitytojai, bet ir Romoje,
Londone ar Osle gyvenantys lietuviai. Smagu, jog į šią edukaciją aktyviai įsitraukė rajono darželiai ir
mokyklos, tėvai ir seneliai, o bibliotekos pasiūlytas „10 užduočių iššūkis“ tapo puikia laisvalaikio
praleidimo priemone ir kitų miestų mokykloms, pvz.: Kauno „Vyturio“ gimnazijos 1B klasės moksleiviai
kartu su mokytoja Jolanta Šturmiene ir 4C klasės moksleiviai kartu su bibliotekos vedėja Onute
Kazakevičiene ir bibliotekininke Audrone Jokubauskiene taip pat dalyvavo nuotolinėje edukacijoje.
Šiaurės šalių literatūros savaitė džiugino gyventojus specialiai nufilmuotomis dviem edukacijomis.
Dvikalbiu Jakobo Wegeliaus knygos ištraukos „Žudiko beždžionė“ garsiniu skaitymu (Lietuvių kalba
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ištrauką skaitė Vaikų literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkė Rasa Dambrauskienė, daniškai - Gargždų
krašto

muziejaus

kuratorė

Anita

Špakauskė)

ir

kūrybinėmis

skandinaviškos

dekoracijos

„SUGRÖRSMOBIL“ dirbtuvėmis (edukaciją vedė Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro Dizaino
studijos vadovė Rasa Buivydienė, jai talkino savanorės Ugnė Labokaitė ir Jazmina Preibytė). Šie įrašai
tapo labai populiarūs ir sulaukė net 265 nuotolinių peržiūrų.
Vaikų literatūros skyriaus pasiūlyta virtuali edukacija - viktorina apie Šiaurės šalių tradicijas, gamtos
stebuklus, rašytojos ir kt. - sulaukė didelio susidomėjimo (virtualioje viktorinoje dalyvavo 474 dalyviai).
Džiugu, jog bibliotekos ir filialų skaitytojai aktyviai dalyvavo ir dalinosi savo receptų, skaitymų,
kūrybinių dirbtuvių nuotraukomis, artimas ryšis užsimezgė tarp bibliotekininkų ir bendruomenės narių.
2020 metais darbe su vaikais buvo siekiama:
Skatinti kasdieninį skaitymą, siūlyti kalbėti apie skaitomą literatūrą;
Nuolat priminti, kad skaitymas – būdas bendrauti, suprasti pasaulį ir save;
Raginti vaiką klausti ir klausti patiems;
Raginti vaikus papasakoti perskaitytą istoriją, sekti, kurti pasakas, piešti. Vystyti kalbos įgūdžius,
gebėjimą suprasti tekstus, lavinti vaikų gebėjimą sutelkti dėmesį;
Skatinti vaikus skaityti, padėti jiems orientuotis knygų pasaulyje, vystyti mąstymo įgūdžius,
gebėjimą samprotauti ir mąstyti kritiškai, ugdyti atvirumą naujoms situacijoms ir naujiems
žmonėms.
5.4.1. Skaitytojų vaikų aptarnavimo rodikliai

Metai
SVB
vaikų
skyrius
PMB
KFB
RVB

Vaikų skaičius
(mikrorajone)
2020m 2019m
2855
2742

Vaikų
vartotojų
2020m 2019m
1578
1684

Sutelkimo
%
2020 2019
55
61

2020m
12360

2019m
20518

Lankytojų
skaičius
2020m
2019m
14992
32397

652
6505
10012

278
2184
4040

43
34
40

3134
50059
65553

4255
74603
99376

4721
44889
64602

644
5760
9146

367
2382
4436

57
41
48

Išduotis

7724
75906
116027

Rajono bibliotekose per 2020 m. sutelkta 40 % rajono vaikų. Klaipėdos rajone bibliotekų
paslaugomis naudojosi 4040 vaikų (2019 m. – 4436 vaikai), sutelkta 396 vaikais mažiau nei 2019 metais.
Jiems išduoti 65553 dokumentai (2019 m. – 99376 dokumentai) 33823 fiz. vnt. mažiau nei 2019 metais.
Susiklosčiusi situacija dar labiau išryškino nenorą skaitymui. Kiek aktyviau buvo dalyvaujama
nuotoliniuose užsiėmimuose. Skaitytojai vaikai per 2020 metus bibliotekose lankėsi 64602 kartus (2019
m. – 116027 kartus) 51425 kartus mažiau nei 2019 metais.
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Pateikiama grafinė skalė penkių metų organizuojamų renginių: rajono bibliotekų vaikų
skaitytojai (RVB), J. Lankučio vaikų literatūros skyriuje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PMB),
kaimo filialuose (KFB).

Vaikų vartotojų skaičius
2316
1298
321

4433

4336

4018

3935

2344
1329
345

2388
1596

4040

2382
1684

2184
1578

367

352

278

RVB

2016m
3935

2017m
4018

2018m
4336

2019m
4433

2020m
4040

KFB
SVB

2316
1298

2344
1329

2388
1596

2382
1684

2184
1578

PMB

321

345

352

367

278

Per 2020 metus vaikų literatūros skyriuje sutelkta:
Pagal dienoraščio registraciją sutelkta 1578 vaikų skaitytojų;
180 ikimokyklinio amžiaus vaikai;
739

1-4 klasių mokiniai;

659

5-8 klasių mokiniai.

2020 metais didelis dėmesys sutelktas į internetinius tinklalapius www.facebook/vakaivb.lt,
www.facebook/infotakas.lt, kuriuose sudetingu pandemijos laikotarpiu buvo teikiama visa reikiama
informacija. Į virtualią erdvę persikėlė organizuojami renginiai, naujų knygų eksponavimas,
pageidaujamos literatūros užsakymai, organizuojamos įvairios akcijos, konkursai, viktorinos, transliacijos
ir kt informaciniai renginiai.
Per 2019 metus Priekulės miesto bibliotekoje sutelkta vaikų:
Pagal dienoraščio registraciją 280 skaitytojai vaikai;
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ikimokyklinio amžiaus vaikai;

137 1-4 klasių mokiniai;
112 5-8 klasių mokiniai.
Per 2019 metus kaimo bibliotekose sutelkta vaikų:
Pagal dienoraščio registraciją 1668 skaitytojai vaikai;
271

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

772 1-4 klasių mokiniai;
625

5-8 klasių mokiniai.
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Per 2019 metus rajono bibliotekose sutelkta vaikų:
Pagal dienoraščio registraciją 3526 suaugę skaitytojai;
482

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

1648 1-4 klasių mokiniai;
1396

5-8 klasių mokiniai.

5.4.2. Renginiai vaikams
Renginiai vaikams
rajono bibliotekose
2020/2019 metais

Renginių
Skaičius
2020
261

2019
414

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

2020
139

2020
122

2019
254

2019
160

Lankytojų
skaičius
renginiuose
2020
2019
9475
16832

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko 67 renginiai:
31 žodinis renginys;
36 vaizdiniai renginiai;
Renginiuose dalyvavo 4879 lankytojai.
Priekulės miesto filiale vyko 16 renginiai:
11 žodinių renginių;
5 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 2;
Renginiuose dalyvavo 299 lankytojai.
Kaimo filialuose suorganizuota 178 renginiai:
92 žodiniai renginiai;
86 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 6;
Renginiuose dalyvavo 4297 lankytojai.
2020 m. užklupusi COVID-19 pandemija stipriai paveikė kiekvieno iš mūsų gyvenimą.
Pastangos sustabdyti pandemijos protrūkį lėmė priverstinį perėjimą prie darbo iš namų, mokymosi
internetu ar kasdienės veiklos organizavimo nuotoliniu būdu. Vaikams rajono bibliotekose 2020 metais
teko galimybė tobulėti, lavintis kūrybiškai, tenkinti skaitymo poreikį, turiningai leisti laisvalaikį didžiąją
dalį metų nuotoliniu ar bekontakčiu būdu.
Visi renginiai su aprašymais ir iliustracijomis bus išleisti atskiru priedu „2020 metų Klaipėdos
rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių renginiai“.
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5.5 Mokamos paslaugos
2020 m. Klaipėdos rajono J. Lankučio viešojoje bibliotekoje mokamos paslaugos buvo
teikiamos vadovaujantis patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Dėl biudžetinės
įstaigos Jono Lankučio bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo 2018 m. kovo 29 d.
Nr. T11-144. Informaciją apie Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos
teikiamų

mokamų

paslaugų

kainas

galima

rasti

bibliotekos

internetinėje

svetainėje

http://www.gargzdaivb.lt/lt/bibliotekos-paslaugos.
2020 metais rajono bibliotekose vartotojams padarytos 212985 leidinių fragmentų kopijos:
viešojoje bibliotekoje padaryta 208786 fragmentų kopijų, Priekulės miesto filiale – 2330 kaimo filialuose
– 1869. Už mokamas paslaugas rajono bibliotekose per 2020 m. surinkta 1447,00 eurai, Savivaldybės
viešojoje bibliotekoje surinkta 1245,00 eurai, Priekulės miesto filiale surinkti 202,00 eurai, Kaimo
filialuose surinkta 0,00 eurų.

5.6. Bibliotekos įvaizdžio formavimas, ryšiai su visuomene

Virtualūs renginiai ir virtualūs apsilankymai. Prie teigiamo bibliotekos įvaizdžio kūrimo
visuomenei nemažai prisidėjo jau 6 metus vykdomos

nuotolinės transliacijos ir talpinami įrašai

bibliotekos YouTube kanale. Tai inovatyvi paslauga, ugdanti kompetencijas, kurios skatina
bendruomeniškumą, padeda prisitaikyti prie besikeičiančios informacinės visuomenės. 2020-aisiais
metais, vyriausybei paskelbus karantiną ir apribojus žmonių lankymąsi įstaigose, renginiuose, įvykdyta
mažiau tiesioginių transliacijų, tačiau sulaukta labai daug naujausių ir senesnių įrašų peržiūrų Jono
Lankučio YouTube kanale.
2020 metais stebėtos 84 transliacijos, iš jų transliuotos iš Jono Lankučio viešosios bibliotekos
mobilios studijos – 9. Kontaktinėse ir nuotolinėse paskaitose dalyvavo 1722 bibliotekos lankytojai. Iš viso
J. Lankučio viešosios bibliotekos YouTube kanale 2020 metais įkeltas 31 vaizdo įrašas, peržiūrėta įrašų
– 30390 kartų, naujų prenumeratorių – 191. Iš viso vaizdo įrašų ir transliacijų minutinių peržiūrų per
2020 metus – 9826, įkeltų įrašų tik 2020 m. – 1750. Įrašus žiūrėjo ne tik Lietuvoje, bet ir svečiose šalyse:
Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Airijoje, Nyderlanduose ir kt. Daugiausiai peržiūrų - balandžio,
lapkričio, gruodžio mėnesiais. Daugiausia įrašų žiūrėjo moterys – 96 %, vyrų – 4 %. Gausiausia žiūrovų
amžiaus grupė 45-54 metai (32 %).
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Iš 2020 m. įkeltų įrašų daugiausia peržiūrų surinko:
projekto

„Misija

bibliotekose“

Knygnešys

Klaipėdos

Priekulės

Agluonėnų,

rajono

(Venckai,

Lankupiai) seniūnijose, tarptautinė patirties dalijimosi
konferencija

„Šiuolaikinė

biblioteka:

galimybės

bendruomenei“, Šiaurės šalių literatūros savaitei skirta
edukacija „Kūrybinės dirbtuvės – skandinaviška
kalėdinė dekoracija „SUGRÖRSMOBIL“.
2020 metais daugiausiai kontaktinių ir nuotolinių lankytojų (156) sulaukė bibliotekos partnerio
– Klaipėdos rajono policijos komisariato veiklos rezultatų pristatymas. Jau penktus metus tiesioginės
transliacijos metu policijos pareigūnai ne tik pristatė savo nuveiktus darbus, bet ir tiesiogiai atsakinėjo į
klausytojų užduotus klausimus. https://www.youtube.com/watch?v=B-47v5jcO8g
Per 2020 m. surinktų peržiūrų rekordininkė – lektorės, švietimo ir verslo konsultantės,
nepriklausomos žurnalistės L. Laurinčiukienės paskaita „Kaip pergudrauti stresą. Stresinių situacijų
valdymas“. Peržiūrų - 8388 (minutinių peržiūrų – 3439) Įdomu – šis įrašas patalpintas dar 2016 m. ir
kasmet patenka tarp populiariausių įrašų J. Lankučio YouTube kanale, daugiausia peržiūrų – balandžio
mėnesį, per pirmąjį karantiną https://www.youtube.com/watch?v=QUsNaXWBiXs&t=2751s
Bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono savivaldybe, naudojant mobilią studiją su įranga iš
Gargždų „Minijos“ kino teatro tiesiogiai buvo transliuojamas susitikimas-diskusija „Aktualiausi turizmo
verslo aplinkos klausimai“. Organizatoriai: Klaipėdos rajono savivaldybė, Ekonomikos ir inovacijų
ministerija,

Nacionalinė

turizmo

skatinimo

agentūra

„Keliauk

Lietuvoje“.

https://www.youtube.com/watch?v=-MkRxf655fg
Rugsėjo 30-ąją Kretingos Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje vyko tarptautinė
konferencija „Šiuolaikinė biblioteka: galimybės bendruomenei“ Joje pranešimų klausėsi ir atstovai iš
Klaipėdos

rajono

savivaldybės

Jono

Lankučio

viešosios

bibliotekos.

Naudojant mobilią studiją su įranga ir bibliotekos IT specialistų – Stasio Sodeikio ir Osvaldo Girčio dėka
konferenciją buvo galima stebėti tiesiogiai. https://www.youtube.com/watch?v=Po6vAAhgZ6w
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Daug dėmesio sulaukė naujovė - per bibliotekos Facebook puslapį tiesiogiai transliuoti esusitikimai:

„Kūrybinės haiku dirbtuvės“ su poetu,

dramaturgu, aktoriumi Mindaugu Valiuku (peržiūrų –
101). Susitikimo metu kūrėjas supažindino su haiku
atsiradimo istorija, geriausiais pasaulio haiku, mokė, kaip
pačiam jį sukurti bei rašė pastabas naujai „iškeptiems“
poetams. Tiesiogiai iš Kanados žurnalistė, knygos
„Lituanica. Nematoma pusė“ autorė Gražina K. Sviderskytė (peržiūrų – 187). atskleidė daug įdomių,
nežinomų ir dokumentais pagrįstų faktų apie „Lituanicos“ skrydį, pasiruošimą jam, lakūnų žūties
aplinkybes.
Didesnio populiarumo sulaukia virtualūs renginiai ir virtualūs lankytojai. 2020 m. bibliotekos
interneto svetainėje (pagal Google analytics sistemą) apsilankė 3428 lankytojai (naujų – 3058),
apsilankymų – 6644. Remiantis Facebook įžvalgų sistema, per metus J. Lankučio viešosios bibliotekos
puslapis sulaukė 235 paspaudimų „patinka“. Populiariausi įrašai – Akimirkos iš Boso dienos, įtraukimai
– 521, Klaipėdos rajono policijos komisariato ataskaita, įtraukimai – 481, Akimirkos iš G. Bružienės
knygos „Ir ateis ta diena. Pasakojimai apie žoleles“ sutiktuvės, įtraukimai – 390, projekto „Misija
Knygnešys Klaipėdos rajono bibliotekose“ aprašymas iš Priekulės (Priekulė) seniūnijos, įtraukimai – 363.
Padidėjo Jono Lankučio bibliotekos ir filialų virtualių lankytojų skaičius, padaugėjo naujų
prenumeratorių ir projekto veiklų peržiūrų Jono Lankučio viešosios bibliotekos, „Misija Knygnešys“
Facebook puslapiuose ir J. Lankucio VB YouTube kanale. Pagal statistinius duomenis 2020 metais
virtualių lankytojų skaičius rajono bibliotekose buvo 29275, Jono Lankučio bibliotekoje – 17800,
Priekulės miesto bibliotekoje – 332, ir kaimo filialuose – 11143.
Tiesiogiai internetu transliuotame LieDM asociacijos ataskaitiniame Tarybos posėdyje per
metinės veiklos ir finansinės ataskaitos svarstymą buvo pristatytos Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešosios bibliotekos veiklos, nuotolinės transliacijos, renginiai. Pasidžiaugta, kad paskaitų,
renginių, edukacijų tiesioginės transliacijos ir įrašai J. Lankučio viešosios bibliotekos YouTube kanale
naudingi, gausiai žiūrimi, pasiekia ne tik Klaipėdos rajone atokesnėse gyvenvietėse gyvenančius žmones,
bet ir visoje Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius tautiečius.
Jono Lankučio viešoji biblioteka įsijungė į „Lietuva skaito!“ – tai gegužės 7-ąją, Lietuvai
minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, vykstantis visuomeninis renginys, kviečiantis dalintis
skaitymo virusu ir laužyti su skaitymu susijusius stereotipus. Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) ir
Lietuvos spaustuvininkų asociacijos (LISPA) inicijuojama skaitymo skatinimo akcija vyksta kasmet, nuo
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2015 m. Sukurtas video filmukas, kuriame bibliotekos bendruomenė skaito Butkų Juzės kūrybą.
https://youtu.be/7X5P89q1YwI.
Europos dienos šventė, į kurią kasmet susirenka daug miestelėnų ir svečių, paminėta kitaip –
Jono Lankučio viešosios bibliotekos Informacinio skyriaus darbuotojai sukūrė filmuką, kuriame sudėtos
nuotraukos iš visų Europos dienos švenčių, vykusių Gargžduose nuo 2004 m.
Bibliotekos bendruomenė noriai prisideda prie įvairių iniciatyvų, švenčių. Kasmet dalyvauja
Vilniaus, Klaipėdos knygų mugėse, kitose įvairių organizacijų, įstaigų rengiamose šventėse. Klaipėdos
knygų mugėje „Pasiduok traukai“, Jono Lankučio viešosios bibliotekos dėka 3 kūrėjai iš Klaipėdos rajono
pristatė savo išleistas knygas.: Aldonos Martinkienės „Truobalė ont laukū“, Editos Barauskienės knygą
„Gyvasis lietuvybės kraujas. Paprūsės kronikos ir pasakojimai“ (I dalis)“, Algimanto Vaškio „Noriu –
skaitau, noriu – ne“.

6. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA
6.1. LIBIS PĮ diegimas, katalogų ir kartotekų sistema
LIBIS PĮ diegimas J. Lankučio viešojoje bibliotekoje pradėtas 2003 m. Nuo 2008 m. Viešoji
biblioteka pradėjo dirbti SAP – vieningoje skaitytojų aptarnavimo ir registracijos sistemoje, pradėti išduoti
elektroniniai LIBIS skaitytojų pažymėjimai. LIBIS sistemoje dirba beveik visi Viešosios bibliotekos
filialai. 2020 m. pradėjo sistemoje dirbti Slengių filialas, liko tik vienas – Girkalių filialas. 2020 m. buvo
atnaujinta bibliotekos LIBIS versija (LIBIS pakeitimai v4.43.0). Atnaujinimai suteikia geresnį bibliotekos
elektroninio katalogo prieinamumą, greitesnę nuotolinę prieigą darbui su LIBIS programomis visuose
viešosios bibliotekos padaliniuose ir filialuose. LIBIS problemos beveik visos buvo susiję su interneto
sparta.
Bibliotekos elektroniniame kataloge 2020 m. gale iš viso buvo 197255 įrašai, o per metus
parengti 6317 įrašai. Nacionalinei bibliografijos duomenų bazei rengiami bibliografiniai aprašai iš
rajoninio laikraščio „Banga“. 2020 m. sukurtas 881 bibliografinis aprašas iš rajoninio laikraščio „Banga“.
Naujai aprašyti straipsniai eksportuojami į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB).
Darbuotojams pristatomos LIBIS naujovės, atnaujinamos žinios, vedami mokymai ir
konsultacijos. Vis populiaresni tampa knygų užsakymai ir rezervavimai. Gruodžio mėnesį Jono Lankučio
viešoji biblioteka įsigijo Knygų grąžinimo dėžę.
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6.2. Informacinis fondas, bibliografinis, informacinis vartotojų aptarnavimas
Jono Lankučio viešosios bibliotekos tikslas – saugoti informaciją ir suteikti galimybę ja
pasinaudoti. Greita informacinių technologijų plėtra skatina naujų paslaugų galimybes. Skaityklos fonde
komplektuojami įvairių mokslo šakų leidiniai. Praėjusiais metais skaityklos fondas pasipildė 84
dokumentais, nurašyti 720 egz. informacinio fondo dokumentai. 2021 m. pradžiai fonde 7415 egz.
dokumentų. Fondas pildomas leidiniais, kurie reikalingi studijuojantiems, dirbantiems, besidomintiems
verslo idėjomis. Fondas papildomas žodynais, žinynais, enciklopedijos, kitais informaciniais leidiniais.
Interneto skaitykloje yra 10 kompiuterizuotų darbo vietų. Periodikos skaitykloje – 5 kompiuterizuotos
darbo vietos su prieiga prie interneto.
Vartotojams teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos. 2020 m. vartotojams suteiktos 42
individualios konsultacijos įvairiomis temomis. Pageidaujant informacija įrašoma į skaitmenines
laikmenas, kopijuojama, skenuojama. Atrankinė ir individuali informacija buvo teikiama 5 vartotojams –
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai,

Klaipėdos rajono policijos komisariatui, Gargždų

„Vaivorykštės“, „Kranto“, „Minijos“ mokykloms. Jono lankučio skaitykloje atsakyta į 270 užklausų,
vaikų literatūros skyriuje – 187, Priekulės miesto padalinyje – 91, kaimo bibliotekose – 4553.

Informacinės užklausos:
Informacinės
užklausos
Skirtumas

RVB
2020m 2019m

SVB
2020m 2019m

PMB
2020m 2019m

KFB
2020m 2019m

5101

457

91

4553

4337
+764

651
-194

116
-25

3570
+983

Paieška buvo vykdoma LIBIS elektroniniame kataloge, NBDB (Nacionalinės bibliografijos
duomenų bankas), INFOLEX (teisės aktų paieška), EBSCO, eLABa (Lietuvos akademinė virtuali
biblioteka) duomenų bazėse. Informacijos paieškai vis didesnio populiarumo susilaukia internetinė
svetainė „Google Mokslinčius“ 2020 metais INFOLEX duomenų bazėje Klaipėdos rajono Jono Lankučio
bibliotekos atliktų operacijų skaičius 112.
2020 metais rajono skaitytojai galėjo skolintis elektroninius leidinius, prieinamus Lietuvos
nacionalinėje Martyno Mažvydo ir visose Lietuvos viešosiose LIBIS bibliotekose, interneto svetainėje
www.ibiblioteka.lt . El. leidinius galima skaityti naudojantis įvairiais įrenginiais: išmaniaisiais telefonais,
asmeniniais ar planšetiniais kompiuteriais, skaityklėmis. El. leidinius galima skolintis, atlikti jų paiešką;
galima gauti informaciją apie el. leidinius, planuojamus išleisti ateityje. Visi bibliotekų lankytojai buvo
kviečiami naudotis prenumeruojamomis Lietuvos ir užsienio duomenų bazėmis. Informacija pateikta
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lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir kitomis kalbomis. Prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurios
prieinamos tik bibliotekoje skaitytojai buvo kviečiami naudotis skaitykloje.
2020 metais rekomenduojamos naudotis prenumeruojamos duomenų bazės:
•

EBSCO Publishing pateikiami įvairias mokslo sritis apimantys viso teksto moksliniai žurnalai.

•

NAXOS Music Library – tai išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami klasikinės, džiazo,
pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai. Duomenų bazėje rasite
kompozitorių ir atlikėjų biografijas, muzikos terminų žodynų ir kitą informaciją.
Informacinių leidinių pristatymui rengiamos parodos. 2020 metais jų paruošta Jono Lankučio

bibliotekoje – 6, Priekulės miesto bibliotekoje – 1, kaimo bibliotekose – 18. Informacinės parodos: „Ką
ir kaip kalba menas“ (SVB), „Vietovardžiai kūryboje ir gyvenime“ (SVB), „Dvasinė terapija“ (SVB),
„Kūrybos vieškeliu“ (Girkalių biblioteka), ,,Įvykių horizontas“ (Dituvos biblioteka), ,, Gimtosios kalbos
gražumas” (Venckų biblioteka), „ Mūsų krašto rašytojai “ (Agluonėnų biblioteka), „Natūralaus grožio
receptai“ (Priekulės biblioteka), „Pasaulis pilnas paslapčių“ (Dauparų biblioteka), „Biblioteka po 30
metų“ (Kvietinių biblioteka), „Kalbos šluota“ (Vėžaičių biblioteka) ir kt.
Skelbimų lentoje rajono bibliotekų lankytojai informuojami apie naujai gautą grožinę ir šakinę
literatūrą, organizuojamus renginius, akcijas. Bibliotekininkai nuolat vartotojams teikia konsultacijas
įvairiausiais informaciniais klausimais. Paruošiamas „Įžymių datų ir jubiliejų kalendorius“ ir „Klaipėdos
rajono datų ir žymių krašto žmonių kalendorius“.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir kaimo filialų informacinių leidinių fonduose kaupiama
universali ir įvairių mokslo sričių literatūra: enciklopedijos, žodynai, žinynai, oficialieji dokumentai,
teisės aktai ir kt. Informacinės literatūros fondai 2020 metais pasipildė, nes nemažai jos užsakyta iš
papildomo dokumentų finansavimo. Atsisakoma senos ir nepaklausios.

6.3. Kraštotyros veikla

Jono Lankučio biblioteka tęsia dalyvavimą Kultūros ministerijos Skaitmeninto kultūros paveldo
sklaidos projekte, kuriuo siekiama sukurti nacionalinę skaitmeninio kultūros paveldo ilgalaikio
išsaugojimo sistemą. Jono Lankučio viešoji biblioteka yra Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės bibliotekos
vykdomo projekto „Virtuali elektroninio paveldo informacinė sistema (VEPIS)“ partnerė.
Klaipėdos rajono bibliotekose buvo komplektuojamos kraštiečių, vietinių poetų, rašytojų knygos,
knygos su autografais, viskas, kas susiję su rajonu, įžymiomis rajono vietomis, kaupiami ir smulkieji
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spaudiniai (lankstinukai, bukletai, reprodukuoti dokumentai, kopijos, fotografijos). Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos kraštotyros darbo kryptys 2020 metais nesikeitė:
kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida,
gimtojo krašto pažinimas, jo tradicijų populiarinimas,
kraštiečių jubiliejų paminėjimas,
Klaipėdos rajono literatų jubiliejų paminėjimas,
kraštotyros fondo ir kraštotyros darbų pildymas.
2020 metais kraštotyros fondas papildytas 18 egz. spaudinių. Šiuo metu fonde yra 703 egz. knygų
ir kitų dokumentų, įtrauktų į bendrosios apskaitos knygą. 2020 metais fondas papildytas šiais vertingais
leidiniais: E. Barauskienė „Gyvasis lietuvybės kraujas“, A. V. Ulba, R. Visockytė „Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatarai“, A. Vitkus, Ch. Bargmanas „Holokaustas Žemaitijoje“ ir kt.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje surengta šviesi, jautri
šventė akademiko Jono Lankučio 95-osioms gimimo metinėms paminėti. Atsiminimų vakaru „Prie
didžiojo knygos kelio: akademikui Jonui Lankučiui – 95“
prasidėjo renginių ciklas, kurio tikslas apžvelgti žymaus
lietuvių literatūrologo gyvenimą, kūrybą, darbus. Šis
renginių ciklas bus tęsiamas 2021 metais, nes dėl
pandemijos kol kas įvyko tik vienas renginys. J. Lankučiui
atminti numatytas Margaritos Lankutytės-Dautartienės
pranešimas

„Literatų

šeimos:

kultūros

paveldo

puoselėtojai“ ir renginys „Nacionalinės dramaturgijos puoselėtojai: nuo akademiko Jono Lankučio studijų
link režisieriaus Juliaus Dautarto darbų“.
Šis atsiminimų vakaras – išskirtinė galimybė susitikti su Jono Lankučio artimaisiais bei
kolegomis – renginyje dalyvavo akademiko dukra M. Lankutytė-Dautartienė, vaikaičiai Jonas bei Juozas
bei kiti giminaičiai, kurie itin vertina ir saugo žymaus lietuvių literatūrologo atminimą, džiaugiasi, kad
Jonas Lankutis jiems įskiepijo dvasines vertybes, kurios ir šiandien perduodamos jaunajai kartai. Šventėje
dalyvavo buvusios J. Lankučio kolegės iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, mokslininkės prof.
Dr. A. Martišiūtė-Linartienė, dr. J. Sprindytė, dr. D. Mitaitė. Jonas Lankutis beveik 10 metų vadovavo
Mokslų Akademijos Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui (1984-1993) ir iki šiol prisimenamas tik
gerais žodžiais. Akademikas buvo nepaprastai geras, taurus, teisingas žmogus, didis mokslininkas ir
literatūrologijos autoritetas, pieš kurį sutrikdavo net sovietiniai ideologai. Neretai imdavo vaizdingai, su
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visomis smulkmenomis pasakoti apie savo gimtąjį Gargždų miestelį, apie prieškarį, vardindavo Gargždų
amatininkus, batsiuvius, siuvėjus, krautuvininkus.
Šiais metais „Vasaros skaitymai“ buvo šiek tiek išskirtinesni – tai dalis naujo Lietuvos kultūros
tarybos laimėto projekto „Misija knygnešys Klaipėdos rajono
bibliotekose“. Suplanuotos kūrybinės dirbtuvės vyko įvairiose
Klaipėdos rajono vietose – dalyvavo ir vietiniai, ir kviestiniai
svečiai. „Mes stengiamės, kad projektai papildytų vienas kitą.
Kultūriniai reiškiniai turės išliekamąją vertę, nes viskas bus
filmuojama, įrašoma. Juk ir knyga, šokis, muzika turi
draugauti – svarbu, kad tai pajustų bendruomenė“, – minėjo
D. Ciparienė.
Spalį išrinkta nauja Klaipėdos rajono literatų klubo „Potekstė“ pirmininkė. Beveik 15 metų
klubui vadovavusį Egidijų Žiedą pakeitė poetė Gerda JankevičiūtėPetraitienė. Literatų klubas, globojamas Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešosios bibliotekos, gyvuoja nuo 2006 m.; naujoji
vadovė sakė, kad klubo siekiai nesikeis – ji ir toliau stengsis suburti
rašančius rajono literatus, skatins juos kurti, organizuos klubo narių
kūrinių leidybą, bendradarbiaus su kitų rajonų bei miestų literatais. Gerda
viliasi, kad į klubo veiklą įsitrauks daugiau jaunųjų literatų.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka kartu su literatų klubu
„Potekstė“ organizuoja tradicinius „Vasaros skaitymus“, padeda autoriams išleisti savo knygeles, išleido
Klaipėdos rajono literatų kūrybos rinktines „Iš minčių ir akimirkų“ bei „Laikas eina žingsniais atsargiais“.
Literatų kūryba spausdinama Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ skiltyje „Literatūrinė banga“ – tai
Klaipėdos rajono savivaldybės finansuojamas projektas, kuriuo biblioteka siekia, kad mūsų krašte
neišsektų kūrybinės versmės, kurias palaiko žinomi rajono literatai.
2020 m. kraštotyros darbų pildymas, renginiai
rinkta medžiaga, pildyti aplankai apie Gargždų miesto garbės piliečius, rajono tautodailininkus,
kūrėjų klubo „Potekstė“ narius ir jų kūrybą, „Biblioteka spaudoje“ ir kt.;
papildyta medžiaga aplanke „Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatai“;
papildyti aplankalai: „Kraštiečiai“;
parengtas 2021 m. Klaipėdos rajono įžymių žmonių bei atmintinų datų kalendorius.
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2020 m. kraštotyrinė veikla J. Lankučio viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose.
Kraštotyrinė veikla suteikia galimybę daugiau sužinoti apie tautos, regioninės vietovės vertybes, istorinius
įvykius. Bibliotekų darbuotojai ir skaitytojai gali ieškoti, atrasti, atskleisti rašytinio, kalbinio, daiktinio
paveldo svarbą ir jo saugojimą ateinančioms kartoms. 2020 metais siekta:
Paminėti ir pristatyti Klaipėdos krašto rašytojus, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjus,
buities ir išskirtinių lietuvninkų likimų vaizduotojus;
Susipažinti su tautos istorinės praeities objektais;
Susipažinti tautos, krašto tradicijomis, papročiais ir siekti jų tęstinumo;
Dalyvauti kultūriniuose ir pažintiniuose projektuose;
Organizuoti ir dalyvauti kalendorinėse šventėse, vakaronėse, pažintinėse kelionėse ir kt.
Visi kraštotyriniai renginiai su aprašymais ir iliustracijomis bus išleisti atskiru priedu „2020
metų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių renginiai“.

7. METODINĖ VEIKLA
Metodinė veikla: kryptys ir uždaviniai
2020 metų Metodinio skyriaus uždaviniai ir darbo kryptys buvo:
pranešimų rengimas ir pristatymas bibliotekos darbuotojų seminarų, metodinių pasitarimų metu.
Aktualijų rengimas iš bibliotekinės veiklos, profesinės literatūros;
išvažiuojamieji metodiniai patikrinimai kaimo bibliotekose;
stažuočių, mokymų sąrašų sudarymas filialų darbuotojams. Naujai priimtų darbuotojų mokymai,
konsultacijos;
informacinės medžiagos kaupimas apie Klaipėdos rajono bibliotekų veiklą;
pasiūlymų ir konsultacijų teikimas darbuotojams bibliotekinėje veikloje;
įvairių renginių, parodų inicijavimas, dalyvavimas bibliotekų organizuojamuose renginiuose bei
projektuose;
filialų darbuotojų konsultavimas projektų ir programų ruošime. Dalyvauti J. Lankučio VB
organizuojamuose renginiuose, programose, projektuose;
metinės darbo apskaitos žiniaraščių pildymas ir atostogų grafiko sudarymas kaimo bibliotekų
darbuotojams;
metinės rajono bibliotekų veiklos žodinės ir statistinės ataskaitos rengimas, metinės veiklos
programos rengimas;
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dalyvauti Nacionalinės M. Mažvydo ir Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos
vykdomuose tyrimuose;
meninis, estetinis ir kultūrinis bibliotekų įvaizdžio kūrimas. Rajono bibliotekų fondų tvarkymas,
apipavidalinimas. Rajono bibliotekų fondų dokumentų tvarkynas, priežiūra ir sauga;
Projektų įgyvendinimas, metodinės rekomendacijos, praktinės pagalbos teikimas
Nenuspėjamais 2020-aisiais, kai rajono bibliotekų veiklą palietė pandemija, dalis darbuotojų
persikėlė dirbti virtualiai. Buvo efektyviai išnaudota susidariusi situacija. Pagal iš anksto numatytą planą
bibliotekų vartotojai buvo aptarnaujami nuotoliniu bei nekontaktiniu būdu. Visa informacija buvo
talpinama socialiniuose bei informaciniuose stenduose. Didžioji dalis darbuotojų metodinių pasitarimų
vyko nuotoliniu būdu. Ne pandeminiu laikotarpiu suorganizuoti 5 metodiniai pasitarimai ir 8 virtualūs.
Metodinio skyriuas veiklos 2020 metais:
sausio, vasario, kovo, balandžio mėn.: 2019 metų statistinių duomenų apskaita; penkių metų
statistinių duomenų analizė; 2020 metų tekstinės ataskaitos rengimas ir pristatymas;
2020 m. gruodžio mėn. parengta ir pristatyta Veiklos programa 2021 metams;
sausis-gruodis projekto „Gerumo knyga“ pristatymas ir įgyvendinimas;
kovas-gruodis projekto „BibliotE-K-Os“ pristatymas ir įgyvendinimas;
gegužės mėn. Daukšaičių bibliotekos fondo atranka nurašymui; biržėlio mėn. Endriejavo
bibliotekos fondo atranka nurašymui; liepos mėn. Plikių bibliotekos fondo atranka nurašymui;
rugpjūčio mėn. Venckų ir Plikių darbuotojoms parengtos metodinės nuorodos bibliotekinės
veiklos pagrindams: fondo klasifikacijai, apskaitos tvarkymui, LIBIS ir kt.
2020 m. rugsėjo mėn. parengta ir pristatyta „2019-2020 m. rugsėjo mėn. statistiniai duomenys:
vartotojai, išduotis, lankytojai“;
2020 m. rugsėjo mėn. organizuotas projektinis seminaras rajono bibliotekų darbuotojams
„Metraščiai pasakoja istorijas“;
parengtos ir pristatytos mini etikos, bendravimo, kompiuterinio raštingumo informacinės
skaidrės (4);
2020 m. sausis-gruodis „Prisijungusi Lietuva“ mokymų organizavimas ir dėstymas rajono
žmonėms ir bibliotekų darbuotojams pradedantiesiems ir pažengusiems dalyviams;
Dokumentų tvarkymas ir lentynų apipavidalinimas J. Lankučio viešojoje bibliotekoje ir
padaliniuose.
Metodinis skyrius inicijavo naujos gaunamos literatūros, skaitomos ir minint įžymias datas
pristatymus internetinėje www.facebook.com/J.LankučioVB paskiroje. Inicijavo filialų bibliotekų fondų
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atranką: sudėvėjusių, neaktualių dokumentų, periodinės spaudos. Atlikta ir pateikta statistinė ir tekstinė
ataskaita už 2019 metus elektronine ir rašytine forma M. Mažvydo nacionalinės bibliotekos Bibliotekų
vadybos skyriui ir I. Simonaitytės apskrities viešosios bibliotekos Bibliotekų ir kultūros vadybos skyriui,
Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros skyriui, bibliotekos administracijai. Parengta 2021 metų rajono
bibliotekų veiklos programa.

8. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
Projektas „Misija Knygnešys“ 2017 - 2019 m. buvo inicijuojamas Lietuvos bibliotekininkų
draugijos (LBD), o 2020 m. atkeliavo į Klaipėdos rajoną. Renginių ciklas, „MISIJA KNYGNEŠYS
Klaipėdos rajono bibliotekose“, kurio metuįvairių meno sričių kūrėjaisusiti
ko suKlaipėdos rajono kaimų
ir miestelių bendruomenės žmonėmis. Vietos bendruomenės pristatė esantį kultūros paveldą – unikalią,
kultūrinę aplinką ir vietos kūrybą. Aktoriai, kultūros žmonės, rašytojai, menininkai, Klaipėdos rajono
miestelių bibliotekose, supažindino su savo kūryba, pravedė kūrybinius mokymus: kaip pasisemti
įkvėpimo iš savo aplinkos; kaip parašyti knygą; kurti eiliuotą tekstą; parašyti haiku; sukurti šokį.
Susitikimų

bibliotekose

metu

buvo

dalijamasi

unikaliomis savo krašto istorijomis, krašto kalba ir
kultūra. Projektu buvo siekiama pabrėžti regioninės
kultūros vaidmenį, sudaryti kultūros prieinamumo ir
sklaidos sąlygas, skatinti domėjimąsi regionų kūrėjais,
jų indėliu į mūsų kultūrą ir krašto savitumą, pristatant
unikalias regionų kultūrines patirtis, supažindinant su
naujausia lietuvių literatūra. Projektu buvo siekiama
skatinti domėjimąsi savita Klaipėdos krašto kultūra ir
kūrybinių raiškų įvairove bei palaikyti vietos
gyventojų kūrybines iniciatyvas. Visi apsilankymai buvo filmuojami, sukurtos dokumentinės laidos
YouTube kanale. Surengta ir nufilmuota dvylika (12) susitikimų su profesionaliais įvairių meno sričių
kūrėjais – projekto knygnešiais (rašytojais, kultūros, šokio, muzikos, dramos atstovais) bei sukurtos
dokumentinės laidos.
Liepos mėnesį, tradiciniuose Jono Lankučio viešosios bibliotekos organizuojamuose „Vasaros
skaitymuose“ startavo pirmoji renginių ciklo „MISIJA KNYGNEŠYS Klaipėdos rajono bibliotekose“
laida Agluonėnų seniūnijoje. Šios laidos herojė – istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, dviejų I.
Simonaitytės vardo premijų laureatė Silva Pocytė. Gargždų knygnešė – šiuolaikinio šokio kūrėja, Šeiko
šokio teatro vadovė Agnija Šeiko, Venckuose ir Lankupiuose lankėsi rašytoja Sondra Simana, Judrėnuose
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– poetė, vydūnietė Irena Stražinskaitė-Glinskienė, Veiviržėnų knygnešys – poetas, dramaturgas, dainų
autorius ir atlikėjas Mindaugas Valiukas, Kvietinių – prozininkė ir poetė, vertėja Nijolė Kepenienė,
Vėžaičių knygnešė – kanklininkė ir kompozicijų kūrėja Žemyna Trinkūnaitė, Kretingalės – aktorė,
režisierė, „Knygos teatro“ vadovė Redita Dominaitytė, Dovilų herojus – poetas ir filologas Danielius
Milašauskas, Endriejavo seniūnijoje (Žadeikiuose ir Endriejave) – Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos išteklių departamento direktorė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė bei
viena iš pirmųjų projekto „Misija Knygnešys“ laidų iniciatorių ir organizatorių Jolita Steponaitienė.
Paskutinis projekto „MISIJA KNYGNEŠYS Klaipėdos
rajono bibliotekose“ susitikimas su muzikiniu šėlsmu
užsibaigė Priekulėje, kartu su knygnešiu Regimantu
Šilinsku – skrabalininku, dainų autoriumi ir atlikėju.
Išleistas lankstinukas. Galime pasidžiaugti ir
didžiuotis projekto įgyvendinimo komanda: projekto
iniciatorė ir vadovė Jono Lankučio viešosios bibliotekos
l. e. p. direktorė Diana Ciparienė (projekto eigoje ją
pakeitė informacinio skyriaus vedėja Živilė Markutė-Armalienė), režisierius Linas Augutis, redaktorė
Jūratė Stongvilienė, operatorius Valdas Jarutis, veiklų koordinatoriai – vyresn. bibliotekininkė Neringa
Birbalienė, IT ir ryšių specialistas Osvaldas Girtys ir rajono filialų darbuotojai.
Lietuvos Respublikos kultūros tarybos finansuotas projektas „MISIJA KNYGNEŠYS
Klaipėdos rajono bibliotekose“ vykdymui skyrė 4 700 Eur.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija iš strateginio veiklos plano projektui „MISIJA
KNYGNEŠYS Klaipėdos rajono bibliotekose“ skyrė 1 410 Eur.
Viso: 6110 Eur.
Informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo programa:
12 projektų, bendras biudžetas 8 770 €
„Gyvasis Lietuvybės kraujas. Paprūsės kronikos ir pasakojimai“( 545€)
Rajono kūrėjai vaikams (leidyba) (3861 €)
Akademikas Jonas Lankutis mūsų atmintyje (75 €)
Vasaros skaitymai (tęstinis) (429,51 €)+
„Netradicinės knygos leidyba bibliotekoje“ (tęstinis) (300 €)
„Metraščiai pasakoja istorijas“ (300 €)
„Bibliotekos paslaugų ir įvaizdžio populiarinimas“ (1911,49 €)
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„Žodžio ir simbolio galia žmogaus sąmonėje: etninių mažumų specifika ir savitumas“ (398€)
„Aš patikėjau popieriui kaip draugui…“ (tęstinis):
Pirmas susitikimas su rašytoja , prozininke, filosofe Jolita Herling (330 €)
Antras renginys Aldonos Martinkienės knygos pristatymas „Truobalė ont laukū“ (200 €)
„Gerumo knyga“ (100 €)
„BibliotEKOs“ (150 €)
„NLBS: Noriu labai Bibliotekoje Skaityti“ (170 €)

Esame partneriais šiuose projektuose:
Projektas „Prisijungusi Lietuva“, kurį koordinuoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas.
Jono Lankučio viešoji biblioteka, kaip projekto partneris, prisideda prie pagrindinio projekto
tikslo - padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis ir
ryšių technologijomis, internetu ir jo teikiamomis galimybėmis – įgyvendinimo.
Jono Lankučio bibliotekoje įgyvendinama Jaunimo savanoriškos tarnybos programa. Tai
savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m. Galimybė ne tik atrasti patinkančią
veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą
savimi. Per

2020

metus

Mūsų

rajono

bibliotekose

savanoriavo

9

savanoriai.

https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/po-akreditacija
Projektas „Atrask kultūros lobius su Krašto gidu“, kurį įgyvendina Klaipėdos apskrities viešoji I.
Simonaitytės biblioteka. Sukurti du maršrutai: „Buvo visko: Ėvės takais“
http://www.krastogidas.lt/marsrutai/48-buvo-visko-eves-takais ir „Iš praeities – į nūdieną ir
ateitį. Pažintis su Klaipėdos rajono piliakalniais“ http://www.krastogidas.lt/marsrutai/53-is-praeities-inudiena-ir-ateiti-pazintis-su-klaipedos-rajono-piliakalniais
Projektas „Virtuali elektroninio paveldo informacinė sistema (VEPIS)“, kur Jono Lankučio
viešoji biblioteka yra Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės bibliotekos vykdomo projekto partnerė.
Suskaitmeninti dokumentai bus talpinami tinklapyje www.epaveldas.lt.
Visi projektiniai renginiai su aprašymais ir iliustracijomis bus išleisti atskiru priedu „2020 metų
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių renginiai“
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8.1 Bendradarbiavimo partneriai
2020 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių bendradarbiavimas su kitomis
įstaigomis organizacijomis. Bendradarbiavimo partneriai:
Bendradarbiauta su Gargždų miesto ir kaimo bendruomenėmis, seniūnijomis, NVO,
mokyklomis, draugijomis ir kitomis įstaigomis, institucijomis, vykdant ir
organizuojant renginius, projektus;
Bendradarbiauta su Nacionalinės Martyno Mažvydo bei Klaipėdos apskrities Ievos
Simonaitytės bibliotekomis, vykdant ir rengiant renginius, projektus;
Bendradarbiauti su Klaipėdos universitetu ir kitomis mokymo įstaigomis;
Plėtoti bendradarbiavimo ryšius su Kaliningrado srities Zelenogrado miesto viešąja
biblioteka;
Plėtoti bibliotekinius bendradarbiavimo ryšius su Lenkijos respublikos Ilavos miesto
viešąja biblioteka, rengiant ir įgyvendinat bendrus projektus;
Plėtoti bendradarbiavimo programą su Estijos respublikos Maardu miesto biblioteka;
Plėtoti partnerystės ryšius su Lvovo (Ukraina) apskrities vaikų biblioteka;
Plėtoti partnerystės ryšius su Kuldigos pagrindine biblioteka (Latvija).

9. PERSONALAS
2020 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos
filialuose dirbo 57 darbuotojai, iš viso 56 etatai. Bibliotekininkų etatų yra 43,5 ir dirba 44 bibliotekininkai.
Savivaldybės viešojoje iš viso etatų – 30,5 darbuotojų – 30, profesionalių bibliotekininkų etatų – 19 ir
dirba 19 bibliotekos darbuotojų. Priekulės miesto filiale profesionalių bibliotekininkų etatų – 2,
bibliotekininkų – 2 ir techninis darbuotojas 1 etatas. Visi dirba pilną darbo dieną. Kaimo filialuose 22,5
etatai, dirba 24 darbuotojai. Iš jų 7,25 etato turintys profesionalų bibliotekininkystės išsilavinimą ir 14,75
etato įgiję profesinius įgūdžius dirbdami bibliotekoje. Kaimo filialuose dirba 23 bibliotekininkai, iš jų 8
bibliotekininkai dirbo ne pilną darbo dieną ir 15 dirbo visą darbo dieną. Nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio
Kalotės padalinys nedirba.
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J. Lankučio bibliotekos ir padalinių darbuotojai, etatai, profesionalūs bibliotekininkai,
darbo laikas

Metai
RVB
SVB
PMB
KFB

Darbuotojų
skaičius

Etatų skaičius

Profesionalūs
bibliotekininkai

Visą darbo laiką

Ne visą darbo
laiką

2020

2020

2020

2019

2020

2020

44
19
2
23

45
19
2
24

36
19
2
15

57
30
3
24

2019
58
30
3
25

56
30,5
3
22,5

2019
56
30,5
3
22,5

2019
36
19
2
15

8
0
0
8

2019
9
0
0
9

9.1. Kvalifikacijos kėlimas. Padėkos, apdovanojimai, pasiekimai

2020 metai buvo permainingi, pilni iššūkių, tačiau atsakingas, nuoširdus darbas ir bendravimas
su skaitytojais, bibliotekos lankytojais, gebėjimas prisitaikyti prie permainų, dalyvavimas socialinėse
iniciatyvose, bendradarbiavimas su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis pasiteisino, nes Klaipėdos
rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka, jos filialai sulaukė įvertinimų ir padėkų.
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu, Jono Lankučio viešajai bibliotekai įteikta
Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos nominacija – „Išminties marės“.
Biblioteka nominaciją pelnė už geriausius sudėtingus strateginius sprendimus, naujos paslaugos sukūrimą
ir senos atnaujinimą, taikant modernius metodus, kūrybinę ir tiriamąją mokslinę veiklą, tarptautinio
bendradarbiavimo veiklos rezultatus, sėkmingą komunikaciją.
Sausio mėnesį Jono Lankučio viešosios bibliotekos kolektyvas gavo padėką už indėlį ugdant
regiono gyventojų skaitmeninį raštingumą ir sėkmingą 2019 m. dalyvavimą projekte „Prisijungusi
Lietuva“.
Vasario mėnesį Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka ir Skuodo
žemaičių draugijos pirmininkas Jonas Grušas Jono Lankučio viešajai bibliotekai ir jos filialams įteikė
padėką už aktyvų dalyvavimą žemaičių kalbos diktanto rašyme.
Vasarį biblioteka iš „Prisijungusi Lietuva“ bei „Langas į ateitį“ organizacijų sulaukė padėkos
už bendradarbiavimą organizuojant Saugesnio interneto savaitės veiklas ir taip prisidedant prie geresnio
interneto kūrimo.
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Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu dalyvavome Jaunųjų bibliotekininkų konkurse
„O kaip pasikeisime per ateinančius 20 metų“ ir, komisijos nuomone, mūsų bibliotekos sukurta ateities
vizija tapo laimėtoja.
Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“ dėkojo Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio
viešajai bibliotekai už apsauginius skydelius, kuriuos padovanojo ne tik šauliams, medikams, bet ir
vairuotojams, vežantiems įtariamus ligonius į Covid-19 patikros punktą.
Rugsėjo 11-ąją, per savivaldybių kalbos tvarkytojų susitikimą – konferenciją Drevernoje,
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos l. e. p. direktorei Dianai Ciparienei
buvo įteikta padėka už dėmesį kalbos aktualijoms ir problemoms, taisyklingos, raiškios ir vaizdingos
kalbos puoselėjimą bibliotekos renginiuose. Padėką pasirašė ir įteikė Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis.
Jono Lankučio viešoji biblioteka dalyvavo akcijoje „Senjorų dienos internete 2020“. Dovilų
filialo bibliotekininkė Eligija Žukauskienė tapo viena iš šios akcijos viešosios erdvės ambasadore.
Birželio mėnesį Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Veiviržėnų
filiale lankėsi „Langas į ateitį“ atstovai, kurie pristatė projekto „Prisijungusi Lietuva“ rezultatus, kvietė
sukti „Išmanų laimės ratą“ bei pasitikrinti skaitmeninio raštingumo žinias bibliotekininkus ir miestelėnus;
taip pat įteikė padėką ilgamečiui bibliotekos direktoriui bei nuoširdžiam „Langas į ateitį“ draugui
direktoriui Juozui Gutauskui.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų skaitytojai visą
vasarą itin aktyviai dalyvavo „Vasara su knyga“ surengtose „Skaitymo iššūkio“ varžytuvėse. Tai
turiningas ir smagus užsiėmimas, kurio tikslas - perskaityti 5 knygas. Klaipėdos knygų mugės metu,
Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekoje, „Skaitymo iššūkio“ koordinatorė Toma
Gergelienė pristatė rezultatus ir įteikė prizus bei padėkas dalyvavusios bibliotekoms. Jono Lankučio
viešoji biblioteka tarp Klaipėdos apskrities bibliotekų vėl užėmė 1-ąją vietą ir gavo prizų bei diplomų,
kuriuose teigiama, kad joje yra daugiausia „Skaitymo iššūkį“ įveikusių skaitytojų, perskaičiusių
daugiausia knygų; taip pat įteiktas diplomas koordinatorei Živilei Markutei-Armalienei už aktyvų
įsitraukimą ir varžytuvių sklaidą.
Pandemijai visame pasaulyje koreguojant ir kino premjerų bei festivalių planus, Jono
Lankučio viešoji biblioteka atsiliepė į tarptautinio žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalio
„Nepatogus kinas“ organizatorių pasiūlymą ir pakvietė į virtualią kino salę. Spalio 7-18 d. išsirinkę filmus
bibliotekos lankytojai juos žiūrėjo nemokamai. Jono Lankučio viešoji biblioteka
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direktoriaus Gedimino Andriukaičio pasirašytą padėkos raštą už bendradarbiavimą organizuojant
žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalio „Nepatogus kinas“ filmų rodymą bibliotekoje.
Klaipėdos knygų mugės organizatoriai Jono Lankučio viešajai bibliotekai įteikė padėką už
paramą organizuojant VIII Klaipėdos knygų mugę bei už mūsų bibliotekos indėlį – įkvepiantį
bendradarbiavimo pavyzdį, padėjusį sukurti išskirtinę knygos kultūros šventę.
Vykdant projektą rugsėjo mėnesį buvo suorganizuotas seminaras „Metraščiai pasakoja istorijas.
Sielos kopimo į kalną motyvas senuosiuose metraščiuose“. Seminaro metu bibliotekos bendruomenei
pranešimą skaitė ir su istorinių įvykių svarba bei metraščių unikaliu turiniu supažindino Klaipėdos
Universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, doc. dr.
Marius Ščavinskas. Seminaras prisidėjo prie pagarbos Lietuvos istorijai bei bibliotekininko profesijai,
ugdymo.

Vaizdo

įrašą

galima

rasti

Jono

Lankučio

VB

YouTube

kanale

(nuoroda:

https://youtu.be/ZKcQEJ5VXNs ).
Spalio mėnesį Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio bibliotekos kolektyvas vyko į
metodinę išvyką. Apsilankyta Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje,
kur bendraudami su kolegomis sėmėmės gerosios patirties bei dalinomės praktinėmis žiniomis.
Bibliotekos skaitykloje žiūrėjome režisieriaus Justino Lingio dokumentinį filmą iš ciklo „Vyrų šešėlyje“
apie Karoliną Praniauskaitę. Buvo suorganizuota ekskursijoje po Telšius su gide Aiste KorkadinovaiteŠiaudkuliene, kurisu geru žemaitišku ūpu parodė Telšių puošmenas, aprodė ir papasakojo apie Telšių
mažosios architektūros objektus. Darbuotojai turėjo galimybę viename seniausių Lietuvos teatrų – Telšių
Žemaitės dramos teatre pažiūrėti spektaklį „Vaižgantas“ pagal K. Ostrausko pjesę.
Tęsiamos išvykos į rajono bibliotekas ir dalijimasis gerąja patirtimi. Šiais metais bibliotekininkų
kolektyvas lankėsi Veiviržėnų bibliotekoje.

Rajono bibliotekos darbuotojų kėlė kvalifikaciją mokymuose 49 specialistai ir išklausė 1937
akademines valandas.
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J. Lankučio centrinės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pateikiamas lentelėje
Eil.
Nr.

Darbuotojas
Mokymai

1.

2.

3.

Direktorius

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Viešosios paslaugos
Juozas Gutauskas internetu kiekvienam“.
L. e. direktoriaus Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
pareigas
raštingumo
mokymai:
„Skaitmeninės
Diana Ciparienė
technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“,
„Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“,
„Sumaniau
apsipirkime
ir
atsiskaitykime
internetu“, „Būkime saugūs internete!“,
„Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su
kitais“,
„Efektyvus laiko planavimas ir
bendravimas“, „Inovatyvus savęs pristatymas“.

Vyriausiasis
bibliotekininkas
personalui
Alma Kybartienė

4.

Vyresnioji
buhalterė
Irena Lygutienė

Mokymų temos,
Akademinių
valandų
skaičius

1 tema
6 a/val.
7 temos
54 a/val.

Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Lyderystė krizinių situacijų metu“, „Saugyklų
skyriaus senųjų spaudinių, jų laikymo ir įrišimo
galimybės“ Klaipėdos apskrities viešosios I.
Simonaitytės biblioteka.

2 temos

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
„Skaitmeninės
technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“
„Skaičiuoklė darbui ir namams“, „Būk aktyvus,
unikalus ir verslus!“, „Pristatymų rengimas“,
„Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“
„Būkime saugūs internete!“
„Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus
dalijimasis“.

7 temos

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Dokumentų kūrimas
internete ir dalijimasis su kitais“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Viešojo sektoriaus subjektų finansinė veikla 2020
m. teisės aktų pakeitimai“.

51
Naudojami sutrumpinimai: RVB – rajono viešoji biblioteka; SVB – savivaldybės viešoji biblioteka;
KFB – kaimo filialų bibliotekos; PMB – Priekulės niesto biblioteka;
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema;
TBA - Tarpbibliotekinis abonementas.

4 a/val.

54 a/val.

1 tema
6 a/val.
1 tema
8a/val.

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

5.

6.

Buhalterė
Jolanta Kvėzlienė

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Skaičiuoklė darbui ir
namams“.

Aptarnavimo
skyriaus vedėja

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Ateik, sužinok, išmok“,
„Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“,
„Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su
kitais“, „Inovatyvus savęs pristatymas“, „Būkime
saugūs internete“, „Pristatymų rengimas“,
„Sumaniau
apsipirkime
ir
atsiskaitykime
internetu“, „Viešosios paslaugos internetu“,
„Planuokime laisvalaikį internetu“, „Skaičiuoklė
darbui ir namams“.

Marytė Jacikienė

1 tema
6 akad. val.
10 temų
60 akad. val.

Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
Kaip sudominti paauglį knyga?“, „Media 3“,
„Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir
kismo“, „KOMA – komunikacijos organizavimas
medijų amžiuje“.
„

7.

Vyresnioji
bibliotekininkė
Regina Žilienė

8.

Vyresnioji
bibliotekininkė
Rita Pakamorė

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Ateik, sužinok, išmok“,
„Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su
kitais“, „Bendrauk ir dalykis turiniu internete:
efektyvaus laiko planavimas ir bendravimas“.
Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Ateik, sužinok, išmok“,
„Pristatymų rengimas“, „Sumaniau apsipirkime ir
atsiskaitykime internetu“, „Planuokime laisvalaikį
internetu“, „Būk aktyvus, unikalus ir verslus“.

Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Biblioterapijos metodikos ir jų taikymas
bibliotekose“,
„Kaip
tapti draugiškesnėmis
turintiems
bibliotekomis
autizmo
spektrą
žmonėms“, „Regėjimo negalią turinčių žmonių
aptarnavimas bibliotekose“.
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Naudojami sutrumpinimai: RVB – rajono viešoji biblioteka; SVB – savivaldybės viešoji biblioteka;
KFB – kaimo filialų bibliotekos; PMB – Priekulės niesto biblioteka;
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema;
TBA - Tarpbibliotekinis abonementas.

4 temos
46 akad. val.

3 temos
18 akad. val.

4 temos
30 akad. val.

3 temos
12 akad. val.

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

9.

Vyresnioji
bibliotekininkė
Giedrė Ilginienė

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Skaičiuoklė darbui ir
namams“, „Ateik, sužinok, išmok“, „Efektyvus
laiko planavimas ir bendravimas“, „Dokumentų
kūrimas internete ir dalijimasis su kitais“,
„Inovatyvus savęs pristatymas“, „Būkime saugūs
internete“, „Pristatymų rengimas“, „Sumaniau
apsipirkime
ir
atsiskaitykime
internetu“,
„Viešosios paslaugos internetu“, „Planuokime
laisvalaikį internetu“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„

Kaip sudominti paauglį knyga?“, „Media 3“,

9 temos
60 akad. val.

5 temos
31 akad. val.

„Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir
kismo“, „Turinio skaitmeniniams ir metaduomenų
kūrimas“, „Ebsco training“.
10.

Vyresnioji
bibliotekininkė
Neringa
Birbalienė

11.

Informacinio
skyriaus vedėja
Živilė MarkutėArmalienė

Stažuotė: „Vartotojų aptarnavimas Bendrojoje,
informacijos, Interneto skaityklose, Saugyklų
poskyryje“.
Virtualūs mokymai: „Vaikų ir paauglių literatūra:
tarp stabilumo ir kismo“, „Projektinių paraiškų
rengimo, projektų valdymo klausimai“.

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Karjeros galimybės TAU:
inovatyvus savęs pristatymas“, „Būkime saugūs
internete“, „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir
dalykis turiniu internete: dokumentų kūrimas
internete ir dalijimasis su kitais“, „Skaičiuoklė
darbui ir namams“, „Sumaniau apsipirkime ir
atsiskaitykime internete“, „Bendradarbiavimas
TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete:
skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus
dalijimasis“
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Naudojami sutrumpinimai: RVB – rajono viešoji biblioteka; SVB – savivaldybės viešoji biblioteka;
KFB – kaimo filialų bibliotekos; PMB – Priekulės niesto biblioteka;
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema;
TBA - Tarpbibliotekinis abonementas.

1 tema
8 akad. val.
2 temos
16 akad. val.

6 temos
36 akad. val.

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

12.

Vyresnioji
bibliotekininkė
Jūratė Tilvikienė

13.

Vyresnioji
bibliografė
Marijona
Ilginienė

14

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Dokumentų kūrimas
internete ir dalijimasis su kitais“, „Būkime saugūs
internete“, „Pristatymų rengimas“, „Sumaniau
apsipirkime
ir
atsiskaitykime
internetu“,
„Viešosios paslaugos internetu“, „Skaičiuoklė
darbui ir namams“.
Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Ateik, sužinok, išmok“,
„Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su
kitais“, „Būkime saugūs internete“, „Pristatymų
rengimas“, „Viešosios paslaugos internetu“.

IT ir ryšių saugos Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Viešosios paslaugos
specialistas
internetu kiekvienam“, „Būkime saugūs internete“,
Osvaldas Girtys
„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis
turiniu internete: dokumentų kūrimas internete ir
dalijimasis su kitais“, „Pristatymų rengimas“,
„Karjeros galimybės TAU: inovatyvus savęs
pristatymas“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
EBSCO training. Klaipėdos Universitetas.
Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės
bibliotekos organizuojama stažuotė – mokymai
„3D modeliavimas ir spausdinimas“.

15.

Metodinio
skyriaus vedėja
Laima Damulienė

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Inovatyvus savęs
pristatymas“, „Efektyvus laiko planavimas ir
bendravimas“,
„Sumaniau
apsipirkime
ir
atsiskaitykime internetu“, „Pristatymų rengimas“,
„Skaičiuoklė darbui ir namams“, „Skaitmeninių
nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“,
„Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su
kitais“,
„Viešosios
paslaugos
internetu
kiekvienam“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijų
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Naudojami sutrumpinimai: RVB – rajono viešoji biblioteka; SVB – savivaldybės viešoji biblioteka;
KFB – kaimo filialų bibliotekos; PMB – Priekulės niesto biblioteka;
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema;
TBA - Tarpbibliotekinis abonementas.

6 temos
36 akad. val.

5 temos
30 akad. val.

5 temos
30 akad. val.

2 temos
16 akad. val.

8 temos
48 akad. val.

1 tema
6 akad. val.

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

tobulinimo ir metodinės pagalbos poreikiai“
Klaipėda.
16.

Vyresnioji
bibliotekininkė
Donata Bijeikė

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Asmens duomenų
tvarkymas: aktualus teisinis reguliavimas ir jo
taikymo praktikoje aspektai“, „Kaip tapti
draugiškesnėmis bibliotekomis autizmo spektrą
turintiems žmonėms“, „Darbas su vaikais,
turinčiais autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Media 3“, „Autorinių teisių ir vartotojų,

3 temos
28 akad. val.

4 temos
20 akad. val.

negalinčių skaityti įprasto teksto, informacinis
aprūpinimas“, Vilnos kambario edukatorių
mokymai.
17.

Bibliotekininkėknygrišė
Aldona
Bajorinienė

18.

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Viešosios paslaugos
internetu
kiekvienam“,
„Skaitmeninės
technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“,
„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis
turiniu internete: dokumentų kūrimas internete ir
dalijimasis su kitais“, „Būkime saugūs internete“.

Vaikų literatūros Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Sumaniau apsipirkime ir
skyriaus vedėja
atsiskaitykime internetu“, „Ateik, sužinok, išmok“,
Rūta Cirtautaitė
„Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus
dalijimasis“, „Viešosios paslaugos internetu“,
„Planuokime laisvalaikį internetu“, „Būk aktyvus,
unikalus ir verslus“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Kaip tapti draugiškesnėmis bibliotekomis autizmo
spektrą turintiems žmonėms“.

19.

Vedėjos
pavad. Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
informacijai
ir raštingumo mokymai: „Būk aktyvus, unikalus ir
verslus“, „Efektyvus laiko planavimas ir
edukacijai
bendradarbiavimas“.
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Naudojami sutrumpinimai: RVB – rajono viešoji biblioteka; SVB – savivaldybės viešoji biblioteka;
KFB – kaimo filialų bibliotekos; PMB – Priekulės niesto biblioteka;
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema;
TBA - Tarpbibliotekinis abonementas.

4 temos
36 akad. val.

6 temos
36 akad. val.

1 tema
3 akad. val.
2 temos
12 akad. val.

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Albina Ananjeva

20.

Vyresnioji
bibliotekininkė
Rasa
Dambrauskienė

Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Media 3“, „Biblioterapijos metodikos ir jų
taikymo technologijos“, Vaikų ir jaunimo
literatūros departamentas „Kaip sudominti paauglį
knyga, virtuali stažuotė KLAVB projektinių
paraiškų rengimo, projektų valdymo klausimais.
Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
„Būkime
saugūs
internete“, „Pristatymų rengimas“, „Skaičiuoklė
darbui ir namams“, „Inovatyvus
saves
pristatymas“, „Efektyvus laiko planavimas ir
bendradarbiavimas“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
Europos Komisijos konferencija „Kometa“, skirta
ES komunikacijai Vilnius, Mokymai dirbantiems
su savanoriais.

21.

Vyresnioji
bibliotekininkė
Daiva Ringienė

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Sumaniau apsipirkime ir
atsiskaitykime internetu“, „Inovatyvus
saves
pristatymas“, „Efektyvus laiko planavimas ir
bendradarbiavimas“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės
bibliotekos nuotoliniai mokymai „Kaip tapti
draugiškesnėmis bibliotekomis autizmo spektrą
turintiems žmonėms“.

22.

Komplektavimo
skyriaus vedėja
Nijolė
Prižgintienė

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Skaitmeninių nuotraukų
apdorojimas ir saugus dalijimasis“, „Dokumentų
kūrimas internete ir dalijimasis su kitais“, „Būkime
saugūs internete“, „Pristatymų rengimas“,
„Sumaniau
apsipirkime
ir
atsiskaitykime
internetu“, „Viešosios paslaugos internetu“,
„Planuokime laisvalaikį internetu“, „Būk aktyvus,
unikalus ir verslus!“, „Skaičiuoklė darbui ir
namams“.
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Naudojami sutrumpinimai: RVB – rajono viešoji biblioteka; SVB – savivaldybės viešoji biblioteka;
KFB – kaimo filialų bibliotekos; PMB – Priekulės niesto biblioteka;
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema;
TBA - Tarpbibliotekinis abonementas.

3 temos
18 akad. val.

5 temos
30 akad. val.

2 temos
14 akad. val.

3 temos
18 akad. val.

1 tema
3 akad. val.

9 temos
54 akad. val.

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

23.

Vyresnioji
bibliotekininkė
Lina Narvilienė

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Karjeros galimybės tau:
inovatyvus savęs pristatymas“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir
kismo“. Vilnius nacionalinė M. Mažvydo
biblioteka.

24

Vyresnioji
bibliotekininkė
Aldona
Miežetienė

25.

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio
raštingumo mokymai: „Skaitmeninių nuotraukų
apdorojimas ir saugus dalijimasis“, „Dokumentų
kūrimas internete ir dalijimasis su kitais“, „Būkime
saugūs internete“, „Pristatymų rengimas“,
„Sumaniau
apsipirkime
ir
atsiskaitykime
internetu“, „Viešosios paslaugos internetu“,
„Planuokime laisvalaikį internetu“, „Skaičiuoklė
darbui ir namams“.

1 tema
3 akad. val.
1 tema
6 akad. val.

8 temos
48 akad. val.

Vyresnioji
bibliotekininkė

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio

5 temos

raštingumo mokymai: „Skaitmeninių nuotraukų

30 akad. val.

Aldona
Andriūnienė

apdorojimas ir saugus dalijimasis“, „Dokumentų
kūrimas internete ir dalijimasis su kitais“, „Būkime
saugūs

internete“,

„Pristatymų

rengimas“,

„Viešosios paslaugos internetu“.
26.

Vaida
NagreckytėBorusienė

Nuotoliniai Prisijungusi Lietuva Skaitmeninio

1 tema

raštingumo mokymai: „Dokumentų kūrimas

6 akad. val.

internete ir dalijimasis su kitais“.

Valytoja

Iš viso kėlė kvalifikaciją mokymuose 25 viešosios bibliotekos specialistai ir vienas techninis
darbuotojas. Išklausyta 975 akademinės valandos.
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Naudojami sutrumpinimai: RVB – rajono viešoji biblioteka; SVB – savivaldybės viešoji biblioteka;
KFB – kaimo filialų bibliotekos; PMB – Priekulės niesto biblioteka;
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema;
TBA - Tarpbibliotekinis abonementas.

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

J. Lankučio viešosios bibliotekos filialų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pateikiamas
lentelėje
Eil.
Nr. Filialas
1.

Priekulės m.
Diana Karalienė

Mokymai
Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
„Skaitmeninės technologijos TAU: ateik,
sužinok, išmok“, „Planuokime laisvalaikį
internetu“, „Būkime saugūs internete“,
„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis
turiniu internete: efektyvaus laiko planavimas ir
bendravimas“, „E. bendruomenės TAU: būk
aktyvus,
unikalus
ir
verslus!“,
„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis
turiniu internete: skaitmeninių nuotraukų
apdorojimas ir saugus dalijimasis“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Kaip sudominti paauglį knyga?“.

2.

Priekulės m.
Lina Vaičiulytė

3.

Agluonėnai
Erika
Ramanauskienė

Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„3D modeliavimas ir spausdinimas“, „Kaip
sudominti paauglį knyga?“.
Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
„Karjeros galimybės Tau: inovatyvus savęs
pristatymas“, „Skaičiuoklė darbui ir namams“,
„E. bendruomenės Tau: būk aktyvus, unikalus ir
verslus!“,
„Sumaniau
apsipirkime
ir
atsiskaitykime
internetu“,
„Pristatymų
rengimas“, „Būkime saugus internete“.

Temos ir akad.
val. skaičius
6 temos
48 akad. val.

1 tema
6 akad. val.
2 temos
8 akad. val.
6 temos
36 akad. val.

Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:

1 tema

„Kaip sudominti paauglį knyga? LNMMB vaikų

6 akad. val.

ir jaunimo literatūros departamentas.
4.

Daukšaičiai

Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Kaip sudominti paauglį knyga“, „Vaikų ir
paauglių literatūra: tarp stabilumo ir kismo“,
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Naudojami sutrumpinimai: RVB – rajono viešoji biblioteka; SVB – savivaldybės viešoji biblioteka;
KFB – kaimo filialų bibliotekos; PMB – Priekulės niesto biblioteka;
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema;
TBA - Tarpbibliotekinis abonementas.

4 temos

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

5.

Zina Žąsytienė

„Renkuosi priimti kitokį. Biblioterapijos
mokymai“, „Kalba – tautos stiprybė ir gyvastis“.

16 akad. val.

Dauparai

Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
„Skaičiuoklė darbui ir namams“, „E.
bendruomenės TAU: būk aktyvus, unikalus ir
verslus“, „Pristatymų rengimas“, „Karjeros
galimybės Tau: inovatyvus savęs pristatymas“,
„Bendradarbiavimas TAU: bendrauk ir dalykis
turiniu internete: efektyvus laiko planavimas ir
bendravimas“, „Bendradarbiavimas TAU:
bendrauk ir dalykis turiniu internete: dokumentų
kūrimas internete ir dalijimasis sus kitais“.

6 temos

Ilona Vaitkutė

36 akad. val.

Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:

4 temos

„Autorinių teisių ir vartotojų, negalinčių skaityti

16 akad. val.

įprasto

teksto,

informacinis

aprūpinimas“,

„Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir
kismo“, „Bibliotekos paslaugų ir renginių
viešinimas“, „Kaip sudominti paauglį knyga“.
6.

Dituva
Jurgita Butkė

7.

Dovilai
Eligija Žukauskienė

Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
„Planuokime laisvalaikį internetu“, „Viešosios
paslaugos internetu kiekvienam“, „Pristatymų
rengimas“, „Būkime saugūs internete!“,
„Skaičiuoklė darbui ir namams“, „Dokumentų
kūrimas internete ir dalijimasis su kitais“,
„Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“,
„Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“,
„Būkime saugūs internete!“.
Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio raštingumo mokymai: „Senjorų
dienos internete 2020“, „Saugesnio interneto
savaitė 2020“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Kaip
sudominti
paauglį
knyga?“,
„Nusikaltimai viešojoje erdvėje ir jų
apsisaugojimo
būdai“,
Konferencija
biblioteka:
galimybės
„Šiuolaikinė
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Naudojami sutrumpinimai: RVB – rajono viešoji biblioteka; SVB – savivaldybės viešoji biblioteka;
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8.

Dreverna
Vilma Klipštienė

bendruomenėms“, „Vaikų ir paauglių literatūra:
tarp stabilumo ir kismo“, Vilnos kambario
edukatorių
mokymai,
Stažuotė
„3D
modeliavimas ir spausdinimas“.
Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
„Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime
internetu“, „E. bendruomenės Tau: būk aktyvus,
unikalus ir verslus”, ,,Skaičiuoklė darbui ir
namams”,
“Būkime
saugūs
internete“,
,,Karjeros galimybės Tau: inovatyvus savęs
pristatymas“,
,,Planuokime
laisvalaikį
internetu“, „Viešosios paslaugos internetu
kiekvienam“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir
kismo“, „Kaip sudominti paauglį knyga?“,
,,Pasaka: reikšmė, prasmė, aktualumas“

9.

Endriejavas
Rita Žadeikytė

10.

Girininkai
Janina Montrimaitė

Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio raštingumo mokymai: „Senjorų
dienos internete 2020“, „Saugesnio interneto
savaitė 2020“.
Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
,,Skaičiuoklė darbui ir namams“, ,,Planuokime
laisvalaikį internetu“,
„Bendradarbiavimas
TAU: bendrauk ir dalykis turiniu internete:
dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis sus
kitais“, „Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime
internetu“,
,,Karjeros
galimybės
Tau:
inovatyvus savęs pristatymas“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir
kismo“, „Kaip sudominti paauglį knyga?“.

11.

Girkaliai
Vilda Dorelienė

Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
,,Skaičiuoklė darbui ir namams“, ,,Planuokime
laisvalaikį internetu“,
„Bendradarbiavimas
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TAU: bendrauk ir dalykis turiniu internete:
dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis sus
kitais“, „Pristatymų rengimas“.
12.

13.

Jakai
Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Jurgita Jankauskienė Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
,,Skaičiuoklė darbui ir namams“, „Pristatymų
rengimas“,
„Karjeros
galimybės
Tau:
inovatyvus savęs pristatymas“, ,,Planuokime
laisvalaikį internetu“.
Judrėnai
Janina Jokšienė

14.

Kretingalė
Birutė Grybauskienė

Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
,,Skaičiuoklė darbui ir namams“, „E.
bendruomenės TAU: būk aktyvus, unikalus ir
verslus“,
„Sumaniau
apsipirkime
ir
atsiskaitykime
internetu“,
„Pristatymų
rengimas“, „Bendradarbiavimas TAU: bendrauk
ir dalykis turiniu internete: efektyvus laiko
planavimas
ir
bendravimas“,
„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis
turiniu internete: dokumentų kūrimas internete
ir dalijimasis su kitais“, ,,Karjeros galimybės
Tau: inovatyvus savęs pristatymas“, „Būkime
saugūs internete“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir
kismo“, ,,Kalba – tautos stiprybė ir gyvastis“.

Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
„Inovatyvus savęs pristatymas“, „Būkime
saugūs internete!“, „Efektyvus laiko planavimas
ir bendravimas“, „Skaičiuoklė darbui ir
namams“, „Būk aktyvus, unikalus ir verslus!“,
„Planuokime
laisvalaikį
internetu“,
„Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus
dalijimasis“, „Skaitmeninės technologijos TAU:
ateik, sužinok, išmok“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Kultūros vadybos ir politikos problemos, jų
sprendimo būdai“, „Lenkijos ir Lietuvos
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15.

Kvietiniai
Viktorija
Vaičekauskaitė

16.

Lapiai
Ona Žitkienė

bendradarbiavimas, kultūros ir aplinkos
saugojime“. Lietuvos nacionalinio kultūros
centro seminaras „Kultūros centrų vadovai ir
specialistai“.

44 akad. val.

Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
paketo
įrangos
praktinio
„Kūrybinio
panaudojimo galimybės“.

1 tema

Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
,,Planuokime laisvalaikį internetu“, ,,Pristatymų
rengimas“, ,,Efektyvus laiko planavimas ir
bendravimas“, ,,Inovatyvus savęs pristatymas“,
,,Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime
internetu“, „Skaičiuoklė darbui ir namams“,
,,Dokumentų kūrimas ir dalijimasis su kitais“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
,,Kaip sudominti paauglį knyga?“, ,,Bibliotekos
paslaugų ir renginių viešinimas“, ,,Autorių teisių
ir vartotojų, negalinčių skaityti įprasto teksto,
informacinis aprūpinimas“, „Vaikų ir paauglių
literatūra: tarp stabilumo ir kismo“, ,,Klaipėdos
apskrities
Regioninės
kultūros
tarybos
konferencija“, ,,Kaip pasikeitėme per 20
metų?“, ,,Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti
ir gydyti“, „Šiuolaikinė biblioteka: galimybės
bendruomenei“, „Besikeičianti skaitmeninio
amžiaus biblioteka. Iššūkiai darbuotojams,
naujos paslaugos vartotojams“, ,,Kalba-tautos
stiprybė ir gyvastis“.

17.

Pėžaičiai
Janina Greivienė

Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
„Planuokime laisvalaikį internetu“, „E.
bendruomenės Tau: būk aktyvus, unikalus ir
verslus“, ,,Skaičiuoklė darbui ir namams“,
„Būkime
saugūs
internete“,
„Bendradarbiavimas TAU: bendrauk ir dalykis
turiniu internete: efektyvus laiko planavimas ir
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bendravimas“, ,,Karjeros galimybės
inovatyvus savęs pristatymas“.

Tau:

Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir
kismo“.
18.

Plikiai
Rita Paročkienė

Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
„Planuokime
laisvalaikį
internetu“,
„Bendradarbiavimas Tau. Bendrauk ir dalykis
turiniu internete: skaitmeninių nuotraukų
apdorojimas
ir
saugus
dalijimasis“,
,,Skaičiuoklė darbui ir namams“, „Sumaniau
apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“,
„Būkime
saugūs
internete“,
„Bendradarbiavimas TAU: bendrauk ir dalykis
turiniu internete: efektyvus laiko planavimas ir
bendravimas“, ,,Karjeros galimybės Tau:
inovatyvus savęs pristatymas“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
Stažuotė Klaipėdos apskrities viešojoje I.
Simonaitytės
bibliotekoje
„Vartotojų
aptarnavimas
Bendrojoje,
Informacijos,
Interneto skaityklose, Saugyklų poskyryje“

19.

Slengiai
Rūta Znakovienė

Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
,,Planuokime laisvalaikį internetu“, ,,Pristatymų
rengimas“, ,,Efektyvus laiko planavimas ir
bendravimas“, ,,Ateik, sužinok, išmok“,
„Skaičiuoklė darbui ir namams“, ,,Būk aktyvus,
unikalus ir verslus“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Besikeičianti skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Iššūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“.

20.

Tilvikai

Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
„Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime
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Danguolė Jurevičienė internetu“, ,,Efektyvus laiko planavimas ir
bendravimas“, „Bendradarbiavimas TAU.
Bendrauk ir dalykis turiniu internete:
skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus
dalijimasis“.
21.

Venckai
Aušra Demenienė

Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
„Bendradarbiavimas TAU: bendrauk ir dalykis
turiniu internete: dokumentų kūrimas internete
ir dalijimasis sus kitais“, „Skaičiuoklė darbui ir
namams“, „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk
ir dalykis turiniu internete: skaitmeninių
nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“,
,,Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“,
„E. bendruomenės TAU: būk aktyvus, unikalus
ir verslus“, ,,Planuokime laisvalaikį internetu“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Kaip sudominti paauglį knyga?“, ,,Pasaka:
reikšmė, prasmė, aktualumas“, Stažuotė
Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės
bibliotekoje
„Vartotojų
aptarnavimas
Bendrojoje, Informacijos, Interneto skaityklose,
Saugyklų poskyryje“.

22.

Vėžaičiai
Irena Baltaragienė

Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
„Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime
internetu“, ,,Skaičiuoklė darbui ir namams“,
„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis
turiniu internete: skaitmeninių nuotraukų
apdorojimas ir saugus dalijimasis“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Besikeičianti skaitmeninio amžiaus biblioteka.
Iššūkiai darbuotojams, naujos paslaugos
vartotojams“, „Vaikų ir paauglių literatūra: tarp
stabilumo ir kismo“, „Saugyklų skyriaus senųjų
spaudinių, jų laikymo ir įrišimo galimybės“.

23.

Veiviržėnai

Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių
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24.

Valė Krauleidienė

kultūrų centro gerosios patirties sklaida ugdant
tolerantiškumą Klaipėdos krašto kitataučiams“,
„Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir
kismo“, „Senosios ir tradicinės amatininkystės
populiarinimas ir integravimas į kultūros
paveldo švietimo sritį“.

19 akad. val.

Žadeikiai

Nuotoliniai
Prisijungusi
Lietuva
Skaitmeninio
raštingumo
mokymai:
„Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime
internetu“, „Viešosios paslaugos internetu
kiekvienam“, ,,Skaičiuoklė darbui ir namams“,
„Pristatymų rengimas“, „Karjeros galimybės
Tau: inovatyvus savęs pristatymas“.
Kiti, kompetencijas tobulinantys, mokymai:
„Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir
kismo“, Vilnos kambario edukatorių mokymai.

5 temos

Vida Padleckienė

30 akad. val.

2 temos
8 akad. val.

Iš viso kėlė kvalifikaciją mokymuose 24 filialų bibliotekininkės. Išklausyta 962 akademines valandos.

9.2. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Praėjus tam tikram laikotarpiui, kiekvienas darbuotojas turi tobulinti savo žinias ir kelti
kvalifikaciją. Bibliotekų darbuotojams būtina siekti žinių ir kelti savo profesinį lygį. Administracija yra
suinteresuota geresniais darbo rezultatais ir geresne darbo kokybe. Mokymasis naudingas dėl to, kad
didina darbinės veiklos vertę ir darbo našumą, sustiprina darbuotojo pasitikėjimą savo jėgomis, sukuria
platesnes perspektyvas karjerai, formuoja geresnį organizacijos klimatą. Naujų komunikacijos priemonių
atsiradimas, įvairių projektų įgyvendinimas, renginių organizavimas ir kita veikla, reikalauja iš
bibliotekos darbuotojų atitinkamo išsilavinimo
2020 metais J. Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose iš viso profesionalių
bibliotekininkų buvo 44: su aukštuoju išsilavinimu dirbo 27 specialistai 66 % (2019 m. 27 darbuotojai 66 %) su aukštesniuoju išsilavinimu dirbo 15 specialistų 34 % (2019 m. 16 darbuotojų – 34 %), su kitu
išsilavinimu – 2 darbuotojai. Lyginant metinius rodiklius - išlieka stabilūs ir nežymiai kintantys.
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9.3. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui

RVB
SVB
PMB
KFB

2018 m.

2019 m.

2020 m.

267
207
365
308

271
219
368
304

245
173
312
298

Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui

RVB
SVB
PMB
KFB

2018 m.

2019 m.

2020 m.

5789
3799
7214
7309

6246
4877
7753
7205

3440
1683
5143
4744

Vieno bibliotekininko dokumentų išduotis
RVB
SVB
PMB
KFB

2018 m.
6832
3668
9655
9200

2019 m.
6592
3611
9864
8679

2020 m.
4894
2412
7792
6692

2020 metais darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai kito ir labai mažėjo, dėl sudėtingos
pandeminės padėties visoje šalyje.

10. MATERIALINĖ BAZĖ
Rajono bibliotekos labai priklauso nuo visuomeninės, politinės ir ekonominės aplinkos,
socialinių poreikių, jų veikla reaguoja į kintantį pasaulį. Kad būtų įgyvendinta svarbiausia bibliotekų
paskirtis visuomenėje – saugoti, tvarkyti, skleisti mintis, idėjas, žinias, informaciją ir patirtį, užfiksuotas
dokumentuose, būtinas ypatingas dėmesys. Visuomenė reikalauja iš bibliotekų užtikrinti prieigą ne tik
prie turimų šaltinių, bet ir prie nacionalinių ir pasaulio informacijos tinklų, duomenų bazių. Keičiasi
įprasta bibliotekų darbo technologija, bibliotekinis informacinis vartotojų aptarnavimas. Bibliotekų
pastatai ir patalpos neatitinka šiuolaikinės bibliotekos reikalavimų. Daug kur labai ankšta, reikalingos
atskiros erdvės kompiuteriams, renginiams, mokymams, mažajam ir jaunajam skaitytojui.
Patikslinus asignavimus 2020 m. viešosios bibliotekos ir jos filialų išlaikymui iš savivaldybės
biudžeto skirta 940 700 Eur. Iš jų prekių ir paslaugų įsigijimui – 88 976,41 Eur; ilgalaikio materialiojo
turto įsigijimui – 16 930 Eur. Ilgalaikiam turtui 2020 m. skirta 12 000 Eur. Plikių bibliotekai nupirkta
baldų už 11 028 Eur. Metų eigoje iš kitų straipsnių perkelta 4 930 Eur, iš jų ir likusių nuo baldų lėšų
įsigyta skaitmeninimo įranga ir viena kompiuterizuota darbo vieta. 2020 m. ilgalaikio turto įsigyta už
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16 930 Eur. Iš sutaupytų lėšų Judrėnų filiale nupirkti ir sumontuoti roletai langams, Pėžaičių ir Dauparų
filialuose įrengtas šildymas, Jono Lankučio bibliotekoje aptarnavimo skyriuje įrengtas sieninis oro
kondicionierius. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija iš savivaldybės valdymo ir pagrindinių
funkcijų vykdymo programos skyrė 15 000 eurų Venckų bibliotekos stogo remontui. Plikių filialas dar
talpinosi mokyklos patalpose. Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir kaimo filialų materialinė bazė
silpnoka, būtina kosmetiškai atnaujinti patalpas. Pasipildžius fondams gausiu skaičiumi leidiniais, būtinas
ir knygų lentynų atnaujinimas. Tačiau kasmet stengiamasi pagal galimybes gerinti materialinę ir techninę
bazę.
10.1. Patalpų plotas
Rajono bibliotekų patalpų plotai ir lentynų metrai 2020 metais. Bendras rajono bibliotekų
patalpų plotas – 3062 m² (2019 m. – 3017 m2). Naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 2403 m²
(2019 m. – 2362 m2 ). Kaimo filialų bendras patalpų plotas – 1853 m² (2019 m. – 1808 m² ), naudingas
plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 1503 m² (2019 m. – 1462 m² ). Priekulės padalinio – 100 m²,
naudingas plotas – 97 m². J. Lankučio viešosios bibliotekos – 1109 m², naudingas plotas – 803 m². Rajono
bibliotekų viso fondo lentynų metrų skaičius – 6214 m. Atviro fondo lentynų metrų skaičius – 5601 m.
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11. FINANSAVIMAS
Pajamos ir finansavimas (eurais ):
Gauta lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio 1057693,00
(eurais)
viešojoje bibliotekoje
Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos

1043909

Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą)

7637,00

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

4700,00
1447,00

Einamosios (paprastosios) išlaidos (eurais)
Einamųjų išlaidų Klaipėdos
Lankučio viešojoje bibliotekoje

rajono

savivaldybės

J. 1054972,00
(eurais)

Darbo užmokesčiui

790735,00

Komplektavimui (dokumentams įsigyti)

121409,00

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

įrangai;

jos

Kitos išlaidos

16930,00
0
125898,00

Lėšos dokumentų įsigijimui (eurais)
Lėšos dokumentų įsigijimui Klaipėdos rajono savivaldybės J. 121409,00
(eurais)
Lankučio viešojoje bibliotekoje
Savivaldybės lėšos

14968,00

Kultūros ministerijos

57482,00

Kultūros ministerijos papildomos lėšos, skirtos dokumentams
įsigyti
Parama Dovana ir kt. lėšos

42379,00
6580,00

Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 1,2% gyventojų pajamų mokesčio 1056 Eur. Iš jų
panaudota 420,18 eurų fotoalbumui. Kitos lėšos ir praėjusių metų likutis liko nepanaudotos 2721 Eur.
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IŠVADOS
Biblioteka – mūsų miesto vartai į mąstančią ir kūrybingą bendruomenę. Tai puiki galimybė ne
tik rasti mėgstamą knygą, bet ir susitikti su bendraminčiais, dalytis patirtimi ir įspūdžiais, pažinti pasaulį.
Vis labiau stiprėjantis Lietuvos viešųjų bibliotekų įvaizdis ir nuolat įgyvendinamos naujos veiklos, skatina
bibliotekas tapti moderniais ir šiuolaikiškais bendruomenės centrais. Šiandien biblioteka stengiasi
neatsilikti nuo besikeičiančių visuomenės poreikių, skatindama tiek vaikus, tiek suaugusius pamėgti
biblioteką ir joje praleisti savo laisvą laiką jaukiai ir naudingai. Modernių bibliotekų Lietuvoje išties
nemažai, tad stengiamasi atsinaujinti ir tapti patrauklia laisvalaikio ir mokymo erdve.

Biblioteka orientuota į vartotoją, paslaugi ir konsultuojanti, virtuali, lavinanti bendruomenę ir
kurianti jos narių poreikius atitinkančias kokybiškas paslaugas, bendradarbiaujanti ir bendraujanti, aktyvi,
ieškanti fondų ir papildomo finansavimo, nuolat besimokanti ir besikeičianti. Biblioteka, taikydama
šiuolaikiškas informacines priemones ir jas derindama su tradicinėmis bibliotekos paslaugomis kuria viso
gyvenimo mokymosi, kultūrinio tobulėjimo, bendravimo kultūros ugdymo sąlygas bendruomenės nariams
kartu su bibliotekų partneriais – švietimo ir kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis,
verslo, valdžios atstovais, savanoriais.

APLINKOS SSGG ANALIZĖ
STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

Knygų, spaudos ir kitų dokumentų fondas.
Demografiškai suformuotas bibliotekos tinklas.
Bibliotekos teikiamos nemokamos ir mokamos
paslaugos vartotojams.
Informacinių technologijų ir komunikacijų
infrastruktūra, mobili studija bei elektroninių
paslaugų plėtra, vartotojų mokymo programa.
Viešojoje bibliotekoje koordinuojamas ir
plečiamas paslaugų spektras atskirų socialinių
sričių vartotojams.
Sėkmingai naudojama elektroninė knygų
rezervavimo ir knygų užsakymo nuotolinė
sistema.
Didėjanti specialistų kompetencija, kasmet
atnaujinamos žinios.
Biblioteka pripažinta bendruomenėje.
Sukurta bibliotekos veiklos viešinimo sistema.
Aktyvūs rėmėjai ir bibliotekos lankytojai (2 %)

Riboti biudžetiniai asignavimai bibliotekos veiklai
ir projektinei veiklai vykdyti.
Neaktualių dokumentų nurašymo reglamentai bei
nurašytų dokumentų utilizavimas.
Nuolatinis knygų kainų didėjimas, suvaržymai
naujų dokumentų įsigijimui iš kitų šaltinių.
Technologijų atnaujinimas ir remontas reikalauja
didesnių finansinių investicijų.
Kvalifikuotų specialistų, savanorių darbas su
naujomis
informacinėmis
komunikacijos
priemonėmis ir paslaugomis
Prioritetinė kultūrinė, informacinė kraštotyrinė,
leidybinė veikla bibliotekoms skelbiamuose
projektuose, programose .
Netinkamos patalpos bibliotekos padaliniuose:
Endriejavo, Kalotės, Plikių, Pėžaičių filialuose.
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savo pajamų skiria bibliotekos veiklai remti.
Dalyvavimas projektuose, projektų rengimo ir
valdymo patirtis.
Susiformavę bendradarbiavimo ryšiai su
įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis.
Bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su
Kaliningrado apskrities Zelenogrado miesto
Jurijaus Kuranovo viešąja biblioteka, Lenkijos
respublikos Ilavos miesto viešąja biblioteka,
Estijos respublikos Maardu miesto viešąja
biblioteka, Lvovo (Ukraina) apskrities vaikų
biblioteka.

STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, REZULTATŲ KRITERIJAI
GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

LIBIS
diegimas
viešosios
bibliotekos
padaliniuose, rekataloguojant fondus ir kuriant
vieningą apskaitą.
Elektroninis vartotojo pažymėjimas suteikia
galimybę bibliotekos lankytojams naudotis
šalies bibliotekų, dirbančių LIBIS programa,
paslaugomis.
Teikti kokybiškas paslaugas vartotojams,
populiarinant bibliotekų informacinius resursus
ir paslaugas, naudoti nuotolines ir virtualias
aptarnavimo galimybes.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų
tarptautinių ir nacionalinių programų finansinės
paramos panaudojimas.
Partnerystės ryšiai su Lietuvos bibliotekomis,
vietos bendruomene, suteikia galimybę
bendruomenės nariams tobulėti kultūriškai ir
dvasiškai, suteikia komfortą ir vidinį
pasitenkinimą, atliekant kultūrines ir rekreacines
funkcijas bibliotekose.
Intensyvi bibliotekos išorinė ir virtuali reklama
vartotojus
supažindina
su
bibliotekos
galimybėmis ir veikla.
Žinių, informacinės visuomenės kūrimas, viso
gyvenimo mokymosi programos, formuoja
nuolatinį informacijos poreikį ir pritraukia į
bibliotekas vartotojus.
Nuolatinis bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas.

Nepakankamas
materialinei
bazei
gerinti
finansavimas.
Didėjant informacinių technologijų plėtrai ryškėja
vaikų, jaunimo ir senjorų skaitomumo problema.
Darbo krūvio didėjimas, aukšti kvalifikaciniai
reikalavimai.
Netinkamos erdvės: kai kuriuose bibliotekos
padaliniuose
patalpos
netinkamos
vystyti
kokybiškai bibliotekinei veiklai. Reikia steigti
kompiuterines skaityklas, atskiras zonas vaikų
literatūrai.
Skaitytojų mažėjimas kai kuriuose kaimiškose
padaliniuose, dėl susiklosčiusios demografinės
padėties.
Pagrindinių rodiklių mažėjimas dėl skelbiamo
visuotinio karantino ribojimų.
Šakinės literatūros stoka, knygų fondo senėjimas
bibliotekos padaliniuose.
Grėsmė netekti kvalifikuotų ir pagal specializaciją
dirbančių darbuotojų.
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Kokybiškos paslaugos vartotojams, plečiant jų
skaičių, populiarinant bibliotekų informacinius
resursus ir paslaugų rinkodaros plėtrą.
Gerinti visuomenės požiūrį ir didinti supratimą
apie kultūros paveldo reikšmę ir svarbą, siekiant
jį išsaugoti ir perduoti ateities kartoms bei didinti
kultūros paveldo ir kultūros paslaugų
prieinamumą regionuose.
Spartesnis ir kokybiškesnis informacijos
išteklių, kompiuterinės technikos atnaujinimas.
Galimybė tirti ir analizuoti įvairių bendruomenės
grupių skaitymo poreikius, pagal galimybes
siekti įsigyti naujų spaudinių, diegti naujas
paslaugas.

Remiantis direktoriaus ruoštais raštais ir įsakymais, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir
kaimų padalinių veiklos statistinėmis, tekstinėmis ataskaitomis. Metinę ataskaitą paruošė Metodinio skyriaus vedėja Laima
Damulienė. Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2020 metų tekstinė veiklos ataskaita aptarta ir patvirtinta 2021 metų kovo 12
dienos įvykusiame nuotoliniame rajono bibliotekininkų metodiniame pasitarime.

L. e. direktoriaus pareigas

Diana Ciparienė
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