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Bendroji dalis
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka), įgyvendindama strateginį tikslą „Didinti
bibliotekos veiklos efektyvumą, puoselėti tradicinių ir skaitmeninių kultūros ir informacijos paslaugų
įvairovę ir prieinamumą“, 2015 metais siekė gerinti Bibliotekos paslaugų kokybę ir įvairovę, pasiekti visas
Marijampolės savivaldybės gyventojų amžiaus ir socialines grupes.
Pagrindiniai Bibliotekos uždaviniai – formuoti, tvarkyti ir papildyti naujais leidiniais Bibliotekos
dokumentų fondus, didinti krašto fondo dokumentų prieinamumą ir vartojimą, teikti kokybiškas tradicines
ir informacines bibliotekines paslaugas, plėtoti Lietuvos integralią informacijos sistemą ( toliau – LIBIS),
skatinti skaitymą ir vaikų veiklas bibliotekoje, organizuoti ir koordinuoti padalinių darbą. Šalia tradicinių
Bibliotekos paslaugų, ataskaitiniais metais itin svarbios buvo Bibliotekos kultūrinės, edukacinės ir socialinės
paslaugos (informacinio raštingumo mokymai, edukaciniai užsiėmimai) socialiai jautriems ar pasižymintiems
savitumu bendruomenės sluoksniams: benamiams, senjorams, neįgaliesiems, jaunimui, šeimoms ir kitiems.
Veikla, nukreipta šių grupių integravimui į bendruomenę, kūrybiškumo ugdymui ir mokymui, įtvirtina
Biblioteką, kaip socialinę ir ugdymo įstaigą, skatina partnerystę su savivaldybės socialinėmis, švietimo,
visuomeninėmis įstaigomis ir verslo organizacijomis. Interneto, elektroninės informacijos, mobiliųjų
įrenginių ir informacijos kanalų įvairovė ir paplitimas skatina bendruomenės ir bibliotekų darbuotojų
kompetencijų plėtrą. Todėl šiandienos Biblioteka ugdo, padeda, moko, sudaro sąlygas turiningai leisti
laisvalaikį ir yra skirta bendruomenės poreikiams.
Analizuojant Bibliotekos darbą ir vertinant kaip pasiekti 2015 metų programos „Bendruomenės
informacinis ir kultūrinis aprūpinimas, vartotojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra ir viešųjų erdvių
įveiklinimas“ tikslai, buvo vertinama:
Kriterijus
Planas
Faktas
Gyventojų, besinaudojančių bibliotekų paslaugomis sutelkimas
18, 3
18, 9
Vidutinis lankomumas savivaldybės viešosiose bibliotekose (toliau SVB)
20, 3
20, 8
Vartotojų vaikų iki 14 metų vidutinis lankomumas
30, 5
32, 7
Vidutinis skaitomumas savivaldybės viešosiose bibliotekose
28, 9
29, 5
Vartotojų vaikų iki 14 metų vidutinis skaitomumas
25, 0
24, 6
Ataskaitiniais metais Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyveno 57306. Kiekvienais metais
Marijampolės savivaldybės gyventojų skaičius mažėja (per 2015 metus – 2, 4 %), dar spartesni gyventojų
vaikų mažėjimo tempai (9, 0 %). Stebimas vaikų žavėjimasis kompiuterinėmis technologijomis, nenoras
skaityti, tačiau pasiūlius vaikams ir jaunimui įdomias Bibliotekos veiklas ir paslaugas, vaikų lankytojų skaičius
didėja. Kinta ir vartotojų sudėtis, bet didžiausia grupė – vaikų iki 14 metų amžiaus SVB sudaro 22 procentus
visų vartotojų, o per dešimtmetį ši vartotojų grupė sumažėjo 27 procentais. Didžiausia vaikų grupė
Draugystės bibliotekoje (toliau - DB) – 32 procentai. Šios bibliotekos paslaugos, interjero dizainas, draugiška
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šeimai aplinka pritraukė rekordinį skaičių įvairiausių amžiaus grupių ir socialinės padėties vartotojų.
Draugystės biblioteka Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotiniame susirinkime,
apdovanotas už inovatyvią veiklą panaudojant IT technologijas, netradicinių paslaugų plėtrą ir jų dermę su
tradicinėmis bibliotekos paslaugomis
Vidutiniškai kaimo biblioteka (toliau - KB) aptarnavo 855 gyventojus. Vienai bibliotekai tenkančių
gyventojų skaičius padidėjo, nes sumažėjo paslaugas teikiančių kaimo bibliotekų skaičius savivaldybės
teritorijoje.
Bibliotekos veiklai vykdyti ypač svarbus yra Bibliotekos finansavimas. Nors 2015 metais gautas
finansavimas sumažėjo 25 procentais, nes 2014 m. baigėsi projektas „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką
šeimai“, Bibliotekos administracija taupiai ir racionaliai naudodama skirtas lėšas, sugebėjo savo biudžeto
lėšomis pradėti remontuoti centrinę pastato dalį. Remontuotose patalpose įsikurs Vaikų literatūros,
Komplektavimo ir dokumentų tvarkymo skyriai, administracija.
Bibliotekos darbuotojų veikla buvo įvertinta ir pastebėta respublikos mastu. Geriausio
bibliotekininko vardą ir Kultūros ministerijos premiją pelnė Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos vyriausioji
metodininkė Alma Stočkuvienė – už inovatyvių paslaugų šeimoms kūrimą. LR Seimo Informacinės
visuomenės plėtros komiteto Padėką už indėlį į bendruomenės informacinio raštingumo ugdymą ir
socialinės atskirties mažinimą gavo Viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėjas Vaidas Baranauskas.
Bibliotekos veikla ir aktyvi socialinė pozicija didina bibliotekos matomumą bendruomenėje.
Projektai, akcijos, renginiai skatina gyventojus lankytis Bibliotekoje – kas penktas Marijampolės
savivaldybės gyventojas naudojasi bibliotekos paslaugomis. Konkursas „Skaitanti bendruomenė“, akcija
„Būk bibliotekoje“, klubo „Obuolys nuo obels“ veikla, nestacionaraus aptarnavimo punktų įkūrimas, įdiegta
„Naujienlaiškių“ sistema, įdomūs renginiai ir edukaciniai užsiėmimai, krašto paveldo sklaida elektroninėje
erdvėje didino vartotojų skaičių Bibliotekoje ir statistinių rodiklių stabilumą.
Gerąja Bibliotekos patirtimi dalintasi tarptautiniame išvažiuojamajame viešųjų bibliotekų patirties
sklaidos forume Slovėnijoje „Atvira biblioteka“, Kauno apskrities viešosios bibliotekos konferencijoje „Kaip
kūrybiškai panaudoti skaitmenintą kultūros paveldą“, tarptautinėje konferencijoje „Biblioteka: informacija
ir žinios – kiekvienam“, Bibliotekos veikla pristatyta miesto bendruomenei. Bibliotekos darbuotojai aplankė
kolegas Anykščių bibliotekoje, susipažino su Aukštaitijos kultūriniu paveldu.

Bibliotekų prieinamumas
Bibliotekų skaičius ir struktūros pokyčiai
2015 metais pakito Marijampolės savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklas. Vadovaujantis
Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2014-12-17 raštu Nr. SD – 14 – 2017 „Dėl Petro Kriaučiūno
viešosios bibliotekos filialų“ dviejų padalinių veikla – Narto ir Kūlokų bibliotekų buvo sustabdyta, padalinius
leista išimti iš LIBIS Statistikos modulio.
2015 metų sausio 1 d. metų pabaigoje savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklą sudarė Petro
Kriaučiūno viešoji biblioteka ir 24 jos padaliniai: Draugystės biblioteka mieste ir 23 kaimo bibliotekos
(toliau - KB), iš kurių Šventragio bibliotekai laikinai veiklos nevykdė.
Ataskaitiniais metais esminių bibliotekų tinklo pokyčių nebuvo, Viešosios bibliotekos struktūra
pakito nežymiai: direktoriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. P – 49 „Dėl Petro Kriaučiūno viešosios
bibliotekos struktūros pakeitimo“, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinieriaus pareigybė priskirta
Informacijos skyriui.
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Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos struktūra:

8 kaimo bibliotekos (Baraginės, Daukšių, Igliškėlių, Gavaltuvos, Gudelių, Netičkampio, Šunskų,
Valavičių), 1992 – 1993 m. buvo sujungtos su pagrindinių mokyklų bibliotekomis. 2015 m. tik Gudelių,
Igliškėlių, Šunskų kaimuose buvo likusios pagrindinės mokyklos, pagrindinių mokyklų pradinio ugdymo
skyriai veikė Daukšių, Gavaltuvos kaimuose, panaikintos mokyklos buvo Netičkampio, Valavičių, Baraginės
(2010 - 2013 m.) kaimuose.

Nestacionarinis aptarnavimas
Ataskaitiniais metais, siekiant pagerinti bibliotekų prieinamumą ir gyventojų aprūpinimą leidiniais,
buvo įkurti 6 nestacionaraus aptarnavimo punktai:

3 mieste (Marijampolės savivaldybės administracijoje, UAB „Ugira“, Socialinės pagalbos
centro nakvynės namuose);

3 kaime (Narto, Varnupių ir Dambavos kaimuose).
Nestacionaraus aptarnavimo punktuose aptarnauta 102 vartotojai, jiems išduota 749
egzemplioriai leidinių.
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SVB buvo pasitelkta 127 (2014 m. - 118) knygnešiai. Jie aptarnavo – 187 skaitytojus.

Draugystės bibliotekoje buvo 14 knygnešiai;

Kaimo bibliotekose – 113 knygnešių.
Daugiausiai knygnešių turėjo Padovinio (15), Puskelnių (14), Igliaukos, Daukšių (po 10), Želsvos (8)
bibliotekos.

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių aptarnavimas
Viešosios bibliotekos ir jos padalinių paslaugomis 2015 m. naudojosi 1672 (2014 m. – 1378)
pažeidžiamų bendruomenės grupių atstovai (15,5 0 % visų vartotojų), iš jų:

199 žmonės su negalia;

1473 senyvo amžiaus gyventojai (vyresni kaip 60 metų vartotojai).
Ataskaitiniais metais Viešojoje bibliotekoje lankėsi:

57 neįgalieji;

561 senyvo amžiaus vartotojai
Viešosios bibliotekos padaliniuose lankėsi:

142 neįgalieji (118 vartotojų lankėsi kaimo padaliniuose, 24 – Draugystės bibliotekoje);

912 senyvo amžiaus vartotojų (671 kaimo padaliniuose ir 241 – Draugystės bibliotekoje).
2009 m. Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus viešosios prieigos kompiuteriuose
įdiegta JAWS ir MAGIC programine įranga nebuvo populiari, dauguma regos negalią turinčių žmonių yra
senyvo amžiaus ir nesinaudoja kompiuteriais.

Dokumentų fondas
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos dokumentų apskaitą, dokumentų fondų gavimą, nurašymą
ir tvarkymą organizavo Komplektavimo ir dokumentų tvarkymo skyrius, kuriame dirba 4 darbuotojai.
Skyriaus vedėja vykdo naujų dokumentų viešuosius pirkimus supaprastintos apklausos būdu – buvo atliktos
7 tiekėjų apklausos ir sudarytos 15 dokumentų pirkimo sutartys. Skyriaus darbuotojai paruošė 456
dokumentų siuntas: 93 siuntas Viešajai bibliotekai ir 363 – padaliniams. Darbuotojai rūpinosi dokumentų
fondų tvarkymu ir kokybe – buvo įsisavinamos LIBIS PĮ naujovės (kompiuterizuota dokumentų fondų
apskaita, visuminės apskaitos knygos formuojamos LIBIS komplektavimo posistemyje), Bibliotekos
elektroniniame kataloge peršifruoti UDK antro skyriaus dokumentų bibliografiniai įrašai, atlikti dokumentų
fondų patikrinimai Skaitytojų aptarnavimo skyriaus abonemente, Baraginės, Želsvos, Daukšių, Mokolų,
Smilgių padaliniuose.
Vadovaujantis Viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V – 11 „Dėl
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos mainų fondo“ buvo likviduotas mainų fondas, kaip neaktualus ir
nenaudojamas.

Fondo būklė
Bibliotekos dokumentų fondą sudarė 7 Viešosios bibliotekos skyrių, Draugystės bibliotekos ir 23
kaimo bibliotekų dokumentų fondai.
Lentelė Nr. 1. Dokumentų fondo dydis

Viešoji biblioteka
Draugystės
biblioteka
Kaimo bibliotekos
SVB

Fondo dydis
2015-01-01
64424
14366

%
33,24
7,41

Gauta per
metus
3946
1764

Nurašyta per
metus
5891
989

Fondo dydis
2016-01-01
62479
15141

115005
193795

%
32,12
7,78

59,34
100

12477
18187

10597
17477

116885
194505

60,09
100
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Lentelė Nr. 2. Dokumentų fondo sudėtis

Viešoji biblioteka
Miesto padalinys
Kaimo padaliniai
SVB

Iš viso fonde
Fiz. vnt.
Pavadinimai
62479
34125
15141
3435
116885
17493
194505

Iš jų
Grožinė literatūra
Fiz. vnt.
%
31599
50,58
9896
65,36
61688
52,78
103183
53,05

Šakinė literatūra
Fiz. vnt.
%
30880
49,42
5245
34,64
55197
47,22
91322
46,95

Lentelė Nr. 3. Periodinių leidinių fondas
Viso
dokumentų
Viešoji biblioteka
Miesto padalinys
Kaimo padaliniai
SVB

Iš jų
periodinių
leidinių
5988
2287
30313
38588

62479
15141
116885
194505

Iš jų
Žurnalų
Fiz. vnt.
5658
2259
29897
37814

Laikraščių
Fiz. vnt.
330
28
416
774

%
9,05
14,92
25,58
19,44

%
0,53
0,18
0,36
0,40

Aprūpinimas dokumentais
Marijampolės savivaldybėje 1 gyventojui tenka:
Dokumentų – 3, 40, iš jų miesto bibliotekose – 2, 06, kaimo bibliotekose – 5, 99;
Naujai gautų dokumentų – 0, 31, iš jų miesto bibliotekose – 0, 15, kaimo bibliotekose – 0, 63;
Garsinių ir regimųjų dokumentų – 0, 04, iš jų miesto bibliotekose – 0, 05, kaimo bibliotekose –
0,018;
Elektroninių dokumentų – 0, 006, iš jų miesto bibliotekose – 0, 006, kaimo bibliotekose – 0, 006;
1 vartotojui tenka dokumentų – 18, 0, iš jų miesto bibliotekose – 12,4, kaimo bibliotekose – 25, 8,;

Dokumentų įsigijimas
2015 metai Marijampolės savivaldybės viešosios bibliotekose gauta 157 dokumentais daugiau,
negu 2014 m. Dokumentų gavimas padidėjo kaimo bibliotekose (+986) ir sumažėjo Viešojoje (- 418) ir
Draugystės bibliotekose (- 411).
Lentelė Nr. 4. Dokumentų įsigijimas

Viešoji biblioteka
Miesto padalinys
Kaimo padaliniai
SVB

Iš viso įsigyta
Fiz. vnt. Pavadinimai

Iš viso
Grožinė literatūra
Fiz. vnt. Pavadinimai

3946
1764
12477
18187

2206
963
4500
7669

1451
981
794
1743

1003

%
55,90
54,59
36,06
42,17

Šakinė literatūra
Fiz. vnt.
Pavadinimai.
1740
801
7977
10518

740

%
44,1
45,41
63,94
57,83

Per metus vidutiniškai gauta:
Viešojoje bibliotekoje – 563 fiziniai vienetai (iš jų: 315 – grožinės, 248 – įvairių mokslo šakų
literatūros);
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Draugystės bibliotekoje – 1764 fiziniai vienetai (iš jų: 963 – grožinės, 801 – įvairių mokslo šakų
literatūros);
Kaimo bibliotekose – 542 fiziniai vienetai (iš jų: 195 grožinės, 346 įvairių mokslo šakų literatūros).
2015 m. Viešoji biblioteka ir padaliniai gavo 9073 fizinius vienetus 143 pavadinimus periodinių
leidinių (2014 m. atitinkamai – 9135 fizinius vienetus ir 131 pavadinimus). Jie sudarė 49 % visų gautų
dokumentų. Prenumeratos būdu įsigyta 6884 fiziniai vienetai ir 75 pavadinimai dokumentų, iš kitų šaltinių –
2189 periodinius leidinius.
Vidutiniškai per metus gauta periodinių leidinių:
Viešojoje bibliotekoje – 457 fiziniai vienetai ir 54 pavadinimai;
Draugystės bibliotekoje – 588 fiziniai vienetai ir 63 pavadinimai;
Kaimo bibliotekose – 329 fiziniai vienetai ir 28 pavadinimai.
Naujai gautų dokumentų procentas fonduose:
SVB – 9, 4 (2014 m. – 9, 3)
Viešojoje bibliotekoje – 6, 3 % (2014 m. – 6,8 %);
Draugystės bibliotekoje – 11, 7 (2014 m. –15, 1 %);
Kaimo bibliotekose – 10, 7 (2014 m. – 10, 0 %)

Lėšos dokumentų įsigijimui
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka dokumentų įsigijimui panaudojo 50006, 16 Eur, įsigyta 12717
dokumentai, iš jų LR Kultūros ministerija skyrė - 39301 Eur, Marijampolės savivaldybė - 10254,94 Eur, kiti
šaltiniai - 450,22 Eur (projektų, valstybės ir ES lėšos).
2015 m. dokumentų fondų komplektavimui Kultūros ministerija skyrė 39301 Eur, t. y. 0,16 % lėšų
mažiau nei 2014 m. (39365 Eur). Už Kultūros ministerijos lėšas buvo įsigyta 5704 dokumentai:
Viešoji biblioteka įsigijo 1866 dokumentus;
Draugystės biblioteka – 637 dokumentus;
Kaimo bibliotekos – 3201 dokumentą.
Vidutinė 1 dokumento kaina buvo 6,89 (2014 m. – 6,88) Eur.
Marijampolės savivaldybė dokumentų įsigijimui skyrė - 10254,94 Eur. Iš jų :

Periodinių leidinių prenumeratai – 9704,73 Eur arba 4,25 % mažiau nei pernai (2014 m. –
10135 Eur). Isigyti 6884 periodiniai leidiniai.

Knygoms – 550, 21 Eur, įsigyti 79 dokumentai (projektai).
Kitos organizacijos perdavė bibliotekai dokumentų už 450,22 Eur. Iš jų 47 dokumentus už 400,97
Eur. valstybės biudžeto lėšų, ir 3 dokumentus už 49,25 Eur. ES lėšų.
Iš kitų šaltinių gauti 5470 dokumentai: Iš jų

Paramos būdu – 4635 dokumentai;

Gauti vietoje skaitytojų pamestų (Abonemente, Šunskų, Trakiškių padaliniuose) - 55
dokumentai;

Perduoti 780 dokumentai SVB sistemoje (Atsarginis fondo ir Metodikos skyriaus fondas
„Knyga laisvalaikiui“).
1 Marijampolės savivaldybės gyventojui dokumentų įsigijimui tenka – 0, 87 Eur (2014 m. – 0,
93), iš jų:

Kultūros ministerijos – 0, 68 €;

Savivaldybės – 0, 18 €;

Iš kitų šaltinių – 0, 008 €
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Dokumentų nurašymas
Lentelė Nr. 5. Dokumentų nurašymo priežastys
Nurašyti
dokumentai
pagal rūšis
Viso dokumentų
Knygos
Garsiniai
Regimieji
Mišrūs garsiniai
regimieji
Vaizdiniai
Kartografiniai
Natos
Rankraščiai
Elektroniniai
Grupuojamieji
Žurnalai
Laikraščiai
Tęstiniai

Viso SVB
2014 m.
24282
17783
7
2

2015 m.
17477
9207
9

Viešoji biblioteka

Draugystės
biblioteka

2014 m.
5403
4001
1

2014 m.
4712
4684

2015 m.
5891
4567
7

Kaimo bibliotekos
2015 m.
989
974

2014 m.
14167
9098
6
2

1
16
5
62

2015 m.
10597
3666
2
1

7
21

10
3
43

5
4
13

1

3

1

2

6121
133
152

8133
57
39

1208
37
99

1266
3
29

15

1
6

1
2
4

2
2

4913
96
45

6867
54
3

1

8

7

Didžiausią nurašytų dokumentų dalį SVB sudaro praradę aktualumą dokumentai – 57, 6 %, kiti –
36, 2 % - susidėvėję dokumentai, 4, 5 % - perduoti kitiems padaliniams, 0, 2 % - negrąžinti skaitytojų ir 1, 5
% nurašyti dėl kitų priežasčių. Viešojoje bibliotekoje daugiausia nurašyta susidėvėjusių dokumentų – 51, 1%,
Draugystės bibliotekoje ir kaimo bibliotekose – praradę aktualumą leidiniai (atitinkamai 99, 5 % ir 67, 1 %).

Fondo panaudojimas
Bendra fondo apyvarta padidėjo nežymiai – 0, 06 SVB ir 0, 05 Viešojoje bibliotekoje. 2015 m.
daugiausia fondo apyvarta didėjo Draugystės bibliotekoje – nuo 1, 34 iki 2, 94, mažėjo – kaimo bibliotekose
nuo 1, 54 iki 1, 40.
Lentelė Nr. 6. Fondo panaudojimas

Viešojoje bibliotekoje
Draugystės biblioteka
Kaimo bibliotekos
SVB

Fondo apyvartos
rodiklis 2015 m.
1, 77
2, 94
1, 40
1, 64

Fondo panaudojimo koeficientas
Grožinė literatūra
Įvairių mokslo šakų
1, 26
0, 73
0, 96
1, 07
0, 85
1, 15
1, 02
0, 98

2015 m. išryškėjo grožinės literatūros fondo panaudojimo didėjimas (SVB, Viešojoje, kaimo
bibliotekose), o Draugystės bibliotekoje grožinės literatūros fondo panaudojimas sumažėjo, o įvairių mokslo
šakų fondo – išaugo.
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Mainų fondas
2015 m. sausio 1 d. Mainų fonde buvo 345 dokumentai už 1162,09 Lt. Kadangi Mainų fondo
dokumentų fondas tapo neaktualus ir nenaudojimas, visi pasenę šio fondo dokumentai buvo nurašyti, o
fondas likviduotas.

Atsarginis fondas
2015 m. sausio 1 d. Atsarginiame fonde buvo 4268 fiziniai vienetai ir 2752 pavadinimai
dokumentų už 7310, 61 Eur. Ataskaitiniais metais atsarginis fondas iš Metodikos skyriaus gavo 44 egz. už
270, 70 Eur. Ataskaitiniais metais iš Atsarginio fondo nurašyta 1182 fiziniai vienetai už 2591,12 Eur.
susidėvėjusių dokumentų, 7 dokumentai už 16,65 Eur. perduoti į Abonementą.
2016 m. sausio 1 d. Atsarginiame fonde buvo 3123 dokumentai už 4973, 54 Eur.

Vartotojų aptarnavimas
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, Marijampolės
savivaldybės teritorijoje 2015 m. gyveno – 57306 gyventojai (2014 m. – 58695), arba 2, 4 procento mažiau.
Iš jų:
Marijampolės mieste – 37619 (2014 m.– 38846), kaimo vietovėse –19687 (2014 m. – 19848)
gyventojai.
Ataskaitiniais metais Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyveno 7904 (2014 m. – 8688)
vaikai iki 14 metų (mieste – 5135, kaime - 2769), arba 784 vaikais mažiau negu 2014 metais. Per metus
gyventojų vaikų skaičius savivaldybės teritorijoje sumažėjo 9, 0 procentais.
Lentelė Nr. 7. Gyventojų sutelkimo %

Viešoji biblioteka
Draugystės biblioteka
Kaimo bibliotekos
SVB

Gyventojų sutelkimo %
2015 m.
2014 m.
12, 4
12, 3
4, 3
14, 5
23, 1
22, 6
18, 9
17, 6

Gyventojų sutelkimo %
Vaikų iki 14 m. sutelkimo %
2015 m.
2014 m.
15, 6
14, 4
8, 9
12, 0
39, 8
37, 7
29, 9
26, 1

Draugystės bibliotekos gyventojų sutelkimo procentas apskaičiuotas pagal bendrą Marijampolės
miesto gyventojų skaičių, todėl lentelėje 2015 metų vartotojų telkimo rodikliai mažesni nei 2014 m.. Mieste
bibliotekų paslaugomis naudojosi 16, 7 % gyventojų ir 15, 9 % vaikų iki 14 m. amžiaus.
Bendras gyventojų sutelkimas Marijampolės savivaldybės viešosiose bibliotekose nežymiai didėja,
daugeliu atvejų didėjimą lemia sparčiau mažėjantis savivaldybės gyventojų skaičius. Atskirose kaimo
bibliotekose vartotojų sutelkimo procentas yra gana aukštas – Tautkaičių (47, 8 %), Daukšių (35, 3 %),
Baraginės (39, 0 %), Igliauka (35, 3 %), o mažiausias priemiestiniuose ar dideliuose mikrorajonuose –
Balsupių (11, 6 %), Netičkampio (12, 6 %), Mokolų (13, 8 %) padaliniuose.
Visuose padaliniuose stebimas spartesnis vartotojų vaikų skaičiaus iki 14 metų amžiaus mažėjimas
negu suaugusiųjų.
Vidutiniškai:
1 biblioteka mieste (Viešoji ir Draugystės bibliotekos) aptarnauja – 18809, 5 (2014 m. – 19423)
gyventojus.
1 kaimo biblioteka aptarnauja – 855, 9 (2014 m. – 794) gyventojus.
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Vartotojų telkimas
2015 metais Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose buvo registruoti 10809 (2014 m. – 10327
vartotojai. Bendras vartotojų skaičius savivaldybės viešosiose bibliotekose padidėjo 482 vartotojais arba 4,
5 %, vartotojų iki 14 m. amžiaus – 96 vartotojais, arba 4, 1 %.
Vartotojų skaičius didėjo padaliniuose, ir ypač Draugystės bibliotekoje, o sumažėjo Viešojoje
bibliotekoje (-121). Draugystės biblioteka – lyderis, pagal pagrindinius bibliotekos rodiklius. Bendras
vartotojų skaičius šioje bibliotekoje padidėjo 34, 8 %, vaikų iki 14 metų – 32, 4 %. Nors projektas
„Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ sėkmingai užbaigtas, toliau vykdoma dauguma projekte
naudotų veiklų, o išskirtinis bibliotekos interjeras, originalūs renginiai, šeimų klubo „Obuolys nuo obels“
susitikimai, personalo dėmesys kiekvienam skaitytojui duoda gražių rezultatų.
Lentelė Nr.8. Vartotojų skaičius
Vartotojų skaičius
2015 m.
2014 m.
4664
4785
1610
1050
4535
4492
10809
10327

Viešoji biblioteka
Draugystės biblioteka
Kaimo bibliotekos
SVB

Skirtumas
-121
560
43
482

Vartotojų vaikų skaičius
2015 m.
2014 m.
803
811
457
309
1103
1147
2363
2267

Skirtumas
-8
148
-44
96

Kaimo bibliotekų paslaugomis naudojosi 42, 0 % visų SVB registruotų vartotojų. Vartotojų skaičius
daugiausia didėjo priemiestinėse ir didesnėse bibliotekose – Igliškėlių (+19), Liudvinavo (+31),
Patašinės(+14), Puskelnių (+19). Vartotojų skaičius didėjo keturiolikoje kaimo bibliotekų, o mažėjo – 5, trys
bibliotekos išlaikė stabilų vartotojų skaičių. Šventragio biblioteka vartotojų neaptarnavo (statistiniai rodikliai
nebus pateikiami). Vartotojų mažėjo Baraginės (- 1 ), Gudelių (- 30 ), Mokolų (- 6), Šunskų (- 7), Trakiškių (13) bibliotekose, dažniausiai dėl užsitęsusių darbuotojų ligų.
Vartotojų vaikų skaičius mažėjo 11 kaimo bibliotekų, didėjo 8 ir trijose bibliotekose vartotojų vaikų
skaičius nesikeitė. Daugiausia vartotojų vaikų sumažėjo Gudelių (-10), Sasnavos (-18), Balsupių (-8)
bibliotekose.
Lentelė Nr. 9. Vartotojų skaičiu 2006 m. – 2015 m.

Vartotojų skaičius 2006 m.-2015 m.
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000

2006
m.

2007
m.

2008
m.

2009
m.

2010
m.

2011
m.

2012
m.

2013
m.

2014
m.

2015
m.

Vartotojų skaičius

9925 10429 10371 11015 11374 11051 10568 10453 10327 10809

Vartotojų vaikų sk.

3238

3044

3248

3223

3161

3180

2834

2557

2267

2363
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Per 10 metų bendras SVB vartotojų skaičius svyravo, tačiau išliko stabilus su tendencija didėti, o
vartotojų vaikų iki 14 metų amžiaus skaičius bibliotekose nuosekliai mažėja, neatsižvelgiant į Bibliotekos
veiklą ir priemones telkimui didinti. Vaikų skaičius per dešimtmetį SVB sumažėjo 27, 1 %.
Per metus Petro Kriaučiūno savivaldybės viešojoje bibliotekoje (SVB) užsiregistravo 2488 (2014
m. – 2375) nauji vartotojai. Iš jų Viešojoje bibliotekoje – 1435 (2014 m. - 1373), Draugystės bibliotekoje –
531 (2014 m. - 437), kaimo padaliniuose –522 (2014 m. – 565) vartotojai.
Viešojoje bibliotekoje 2015 metais buvo 268 (2014 m. – 604) skolininkai. Iš jų Viešojoje
bibliotekoje – 209 (daugiausia vėluojančių grąžinti knygas – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus abonemente ir
Vaikų literatūros skyriuje), Draugystės bibliotekoje – 28, kaimo bibliotekose - 17. Skolininkų skaičius 2015
metais mažėjo, vartotojai įpranta laiku grąžinti arba prasitęsti leidinių grąžinimo terminą, o už laiku
negrąžintus dokumentus sumokėjo 1181, 95 Eur delspinigių.

Vartotojų sudėtis
Lentelė Nr. 10. SVB vartotojų sudėtis
2015 metais SVB
vartotojų
sudėtis
praktiškai nepakito. Kaip
Valstybės
Bibliotekininkai
ir 2014 metais, didžiausia
tarnautojai
1%
vartotojų grupė SVB –
12%
vaikai iki 14 metų
Moksleiviai
amžiaus. Jie sudaro 22, 0
16%
%. Antra pagal dydį Vaikai iki 14 m.
moksleivių nuo 14 metų
Nedirbantys
22%
14%
amžiaus grupė – 16 %.
Dirbantys vartojai sudaro
28 % visų vartotojų
Pensininkai
10%
(valstybės ir savivaldybės
įstaigų,
privataus
sektoriaus
darbuotojų
Studentai
grupės).
Padidėjo
Privataus
7%
nedirbančių
vartotojų
Vartotojai su
sektoriaus
skaičius
–
14
%.
negalia
darbuotojai
2%
Mažiausias
bibliotekų
16%
vartotojų grupes sudaro
pensijinio amžiaus vartotojai – 10 %, studentai – 7 %, vartotojai su negalia – 2 %. Atskirai apskaitoma
bibliotekos darbuotojų grupė, kuriai suteikiami platesni įgaliojimai LIBIS sistemoje.
Panaši vartotojų sudėtis Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose. Daugiausia vaikų iki 14 metų
amžiaus lankosi Draugystės bibliotekoje – net 32 procentai, o mažiausia vaikų – kaimo bibliotekose – 14
procentų. Moksleivių skaičius svyruoja nuo 17 procentų Viešojoje bibliotekoje iki 10 procentų Draugystės
bibliotekoje. Mažėja studentų skaičius – Viešojoje bibliotekoje lankosi 10 procentų, kaimo ir Draugystės
bibliotekose atitinkamai 4 ir 3 procentai. Didžiausiais vartotojų su negalia skaičius – kaimo bibliotekose – 3,
Draugystės ir Viešojoje bibliotekoje – po 1 procentą. Dirbančiųjų vartotojų skaičius (valstybės, savivaldybės
tarnautojai, privataus sektoriaus darbuotojai) svyruoja nuo 32 procentų Viešojoje bibliotekoje iki 16
procentų Draugystės bibliotekoje. Kaimo bibliotekose dirbančiųjų skaičius sudaro 25 procentus.
Bibliotekose lankosi apie 13 procentų nedirbančiųjų vartotojų, stabilus ir pensijinio amžiaus vartotojų
skaičius – apie 11 procentų.

SVB vartotojų sudėtis
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Lankytojų skaičius
Lankytojai Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose apsilankė 224758 (2014 m. – k
212425) kartus. Lankytojų skaičius padidėjo daugiau kaip 12 tūkst., tačiau dėl to, kad Draugystės
bibliotekoje lankytojų skaičius padidėjo daugiau kaip 23 tūkst. ir kompensavo lankytojų skaičiaus mažėjimą
Viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose.
Viešosios bibliotekos lankytojų skaičius antri metai iš eilės mažėja daugiau kaip 4, 5 tūkst
lankytojų. Ypač ženkliai lankytojų skaičius sumažėjo Informacijos skyriuje - 2847 ir Vaikų edukacijos ir
laisvalaikio centro (VELC) multicentre – 2360. Lankytojų skaičius nežymiai padidėjo Skaitytojų aptarnavimo
skyriuje (+375) ir VELC vaikų literatūros skyriuje (+245).
Lentelė Nr. 11. Lankytojų skaičius
Lankytojų skaičius

Skirtumas

2014 m.
Viešoji biblioteka
Draugystės
biblioteka
Kaimo bibliotekos

88698
39301

93354
16242

96759

102829

SVB

224758

212425

-4656

Vidutinis
apsilankymų
skaičius
19, 0
24, 4

Lankytojų
skaičius

vaikų Skirtumas
2014 m.

15898
16022

19623
6727

23059
-6070
12333

-3725

Vidutinis
apsilankymų
skaičius
19, 8
35, 1

9295
21, 3

45456

48899

20, 8

77376

75249

-3443
2127

41, 2
32, 7

Ypač daug lankytojų sulaukė Draugystės biblioteka – bendras lankytojų skaičius padidėjo daugiau
kaip 41 procentu, o vaikų iki 14 m. – daugiau kaip 42 procentais. Po rekonstrukcijos atidaryta Draugystės
biblioteka lankytojus traukia jaukia aplinka, paslaugų įvairove ir įvairioms vartotojų grupėms pritaikyta
infrastruktūra.
Bendras lankytojų skaičius kaimo bibliotekose susitraukė daugiau kaip 6 procentais, vaikų iki 14 m.
amžiaus – 7 procentais. Lankytojų skaičius didėjo 8 kaimo bibliotekų, daugiausia Mokolų (+970), Valavičių
(+350, o lankytojų skaičius mažėjo 14 bibliotekų, ypač Gudelių (–2062), Liudvinavo (–2456), Trakiškių (–
963), Želsvos (– 603 ) bibliotekose.
Lankytojų mažėjimo tendencijos matyti analizuojant vartotojų vaikų iki 14 m. lankomumą kaimo
bibliotekose – 17 bibliotekų lankytojų skaičius mažėjo, o didėjo tik penkiose bibliotekose – Balsupių (+ 32),
Igliaukos (+155), Mokolų (+433), Padovinio (+263), Daukšių (+43). Ypač daug lankytojų vaikų sumažėjo
Liudvinavo (– 1111), Gudelių ( – 407), Sasnavos (– 414), Trakiškių (+454) bibliotekose.
Bendri ir vaikų vidutinio lankomumo rodikliai kito nežymiai. SVB vidutinis lankomumas per
metus sumažėjo 0, 2, o vaikų vidutinis apsilankymų skaičius didėjo 2, 3. Vidutinis apsilankymų skaičius
didėjo tik Draugystės bibliotekoje ir pasiekė – 24, 4 apsilankymus, o vaikų – 35, 1.
Per dešimtmetį Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose žymiai (daugiau kaip 24 procentais)
padidėjo bendras lankytojų skaičius, o vaikų iki 14 m. skaičius išliko stabilus, svyravo nežymiai, nors
vartotojų vaikų skaičius mažėjo daugiau kaip 27 procentais. Galime daryti išvadą, kad priklausomai nuo
siūlomų paslaugų kokybės ir išskirtinumo, bibliotekų patalpų dizaino ir prieinamumo, bendruomenei tikrai
reikalingos kultūros ir informacijos paslaugos.
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Lentelė Nr. 12. Lankytojų skaičius 2006 m. – 2015 m.

Lankytojai

Lankytojų skaičius 2006 m. - 2015 m.
250000
230000
210000
190000
170000
150000
130000
110000
90000
70000
50000

2006
m.

2007
m.

2008
m.

2009
m.

2010
m.

2011
m.

2012
m.

2013
m.

2014
m.

2015
m.

Bendras lankytojų skaičius 169438 174192 192143 207916 215979 213640 224575 212313 212425 224758
Lankytojų vaikų skaičius

76745 66172 81153 84519 84269 84624 84805 79366 75249 77376

Dokumentų išduotis
Dokumentų išduotis Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose (SVB) padidėjo
daugiau kaip 11, 5 tūkst. fizinių vienetų arba 3, 6 %. Išduoties rodikliai ženkliai, daugiau kaip 13, 9 tūkst.
fizinių vienetų mažėjo kaimo padaliniuose, Viešojoje bibliotekoje išliko stabilūs ir daugiau kaip 25, 1 tūkst.
fizinių vienetų didėjo Draugystės bibliotekoje.
Viešojoje bibliotekoje dokumentų išduotis sumažėjo nežymiai. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje
išduotis sumažėjo 1008 fiziniais vienetais (daugiausia – periodinių leidinių). Išduotis nežymiai padidėjo tik
Informacijos skyriuje (+823) ir Vaikų edukacijos centro Vaikų literatūros skyriuje (+215).
Ypač išduoties rodikliai didėjo Draugystės bibliotekoje – daugiau kaip 25, 1 tūkst. fizinių vienetų,
ženkliai padidindami ir bendrą SVB išduotį. Kaimo bibliotekose bendrieji išduoties rodikliai sumažėjo 11
kaimo bibliotekų daugiau kaip 13, 5 tūkst. fizinių vienetų, daugiausia Gudelių ( – 9258), Želsvos ( – 1375) ir
Sasnavos (– 2116) bibliotekose, nes sirgo bibliotekų darbuotojai. Išduoties rodikliai didėjo taip pat 11
bibliotekų, bet nežymiai: Igliaukoje (+ 638), Daukšiuose (+ 506), Liudvinave (+ 370).
Vidutiniai skaitomumo rodikliai, palyginus su 2014 metais SVB sumažėjo 0, 01 ir didėjo tik
Draugystės bibliotekoje.
Lentelė Nr. 13. Dokumentų išduotis ir vidutinis
skaitomumas
Dokumentų išduotis
Skirtumas SkaitoDokumen- Dokumentų
mumas
tų išduotis išduotis
į namus
vietoje
Viešoji biblioteka
Draugystės biblioteka
Kaimo bibliotekos
SVB

2015 m.
2014 m.
110651
110759
44572
19375
164102
177672
319325
307806

-108
25197
-13570
11519

23, 7
27, 7
36, 2
29,5

90560
31659
102523
224742

20091
12913
61579
94583

Išduotis vartotojams vaikams iki 14 metų amžiaus Draugystės bibliotekoje padidėjo daugiau kaip 5
tūkst. fizinių vienetų ir padengė Viešosios ir kaimo bibliotekų išduoties vaikams sumažėjimą.
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Dokumentų išduotis
2015 m.
2014 m.

Viešoji biblioteka
Draugystės biblioteka
Kaimo bibliotekos
SVB

10612
9710
37884
58206

10838
4669
40771
56278

Lentelė Nr. 14. Dokumentų išduotis vaikams ir vidutinis
skaitomumas
Skirtumas SkaitoDokumentų
Dokument
mumas
išduotis į namus ų
išduotis
vietoje
-226
13, 2
9897
715
5041
21, 2
6669
3041
-2887
34, 3
25206
12678
1928
24, 6
41772
16434

Ženklus išduoties vaikams iki 14 m. amžiaus mažėjimas stebimas tose bibliotekose, kur
panaikintos mokyklos, nyksta kaimai. Kai kuriose kaimo bibliotekose išduotis vaikams nesiekia 1 tūkst.
fizinių vienetų, pvz. Smilgiuose išduota 231, Valavičiuose – 797, Daugirduose – 761 fizinis vienetas.
Skaitomumo rodikliai nežymiai didėjo Viešojoje bibliotekoje, kaimo bibliotekose ir ypač
Draugystės bibliotekoje – nuo 15, 1 iki 21, 2 išduoties vieneto per metus.
Lentelė Nr. 15. Draugystės bibliotekos rodiklių dinamika

Statistiniai rodikliai

Rodiklių dinamika Draugystės
bibliotekoje
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2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Vartotojai

1146

1244

1126

865

1050

1610

Lankytojai

15713

18593

20457

8515

16242

39301

Išduotis

24664

25239

27008

12068

19375

44572

Sėkmingiausi 2015
metai buvo
Draugystės
bibliotekoje: didėjo
visi statistiniai
rodikliai, vartotojai
įvertino jaukią
bendruomenei
tarnaujančią erdvę
bibliotekoje,
įdomius dizaino
sprendimus,
patrauklius
renginius ir
profesionalų
aptarnavimą.

Įvairių mokslo šakų leidinių išduotis
Ataskaitiniais metais įvairių mokslo šakų dokumentų panaudojimo tendencijos buvo panašios
kaip ir 2014 metais. SVB stabiliai didėjo grožinės literatūros panaudojimas ir nežymiai įvairių mokslo šakų
literatūros panaudojimas, o mažėjo periodinių leidinių naudojimas.
Viešojoje bibliotekoje populiariausia grožinė literatūra, o jos išduotis vaikams iki 14 m. pasiekia net
88 procentus. Draugystės bibliotekoje gana ženkliai sumažėjo grožinės literatūros panaudojimas ir daugiau
kaip 7 procentais išaugo periodinių leidinių naudojimas. Kaimo bibliotekose populiariausi leidiniai –
periodiniai, tačiau jų panaudojimas sumažėjo 2 procentais, o įvairių mokslo šakų leidinių naudojimas
sumažėjo 1 procentu.
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Lentelė Nr. 16. Įvairių mokslo šakų išduotis
Grožinė literatūra

Viešoji biblioteka. Iš jų:
Vaikams iki 14 m.
Draugystės biblioteka. Iš
jų:
Vaikams iki 14 m.
Kaimo bibliotekos. Iš jų:
Vaikams iki 14 m.
SVB. Iš jų:
Vaikams iki 14 m.

Fiz. vnt.
70713
9340
28047

%
63, 9
88, 0
62, 9

Įvairių mokslo šakų
literatūra
Fiz. vnt.
%
20344
18, 4
793
7, 5
3759
8, 4

Periodiniai leidiniai
Fiz. vnt.
19594
479
12766

%
17, 7
4, 5
28, 7

7098
74357
23464
173117

73, 1
45, 3
62, 2
54, 2

440
10893
3727
34996

4, 5
6, 6
9, 8
11, 0

2172
78852
10693
111212

22, 4
48, 1
28, 2
34, 8

39902

68, 6

4960

8, 5

13344

22, 9

Populiariausi leidiniai ir dalykai
Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose 98, 2 % naudojamų leidinių sudaro leidiniai lietuvių kalba.
Skaitomiausi dokumentai – grožinė literatūra ir periodiniai leidiniai ypač kaimo bibliotekose, o
Viešosios bibliotekos periodikos skaitykloje periodinių leidinių naudojimas mažėja.
Populiariausias 2015 m. periodinis leidinys SVB buvo dienraštis „Lietuvos rytas“, kuris išduotas
daugiau kaip 21 tūkst. kartų. Šis dienraštis buvo populiariausias Viešojoje bibliotekoje, Draugystės ir kaimo
bibliotekose.
SVB skaitomiausi periodiniai leidiniai buvo:
„Suvalkietis“ (skolintas daugiau kaip 18, 2 tūkst. kartų);
„Žmonės“ (skolintas daugiau kaip 18, 2 tūkst. kartų);
„Stilius“ (skolintas daugiau kaip 6, 2 tūkst. kartų);
„Ji“ (skolintas daugiau kaip 4, 2 tūkst. kartų);
Tarp populiariausių leidinių dar minimi žurnalai „Verslo žinios“, „Iliustruotoji istorija“ (Viešosios
bibliotekos skaitykla) „Šeimininkė“ (Draugystės biblioteka).
Jaunesniųjų klasių vaikai ypač mėgsta šiuos periodinius leidinius: „Donaldas ir kiti“, „Mergaitė“,
„Justė“, „ Naminukas“, „Penki “, vyresnių skaitytojų tarpe populiarūs – „Panelė“, „Justė“ „Donaldas ir kiti“.
2015 metais SVB skaitomiausios knygos buvo:
Svetimas kūdikis/ Michel Bussi (skolinta 249 kartus)
Gegužės pūga / Sarah Jio (skolinta 238 kartus)
Nepažįstamoji iš Paryžiaus/ Santa Montefiore (skolinta 222 kartus)
Dingusi / Gillian Flynn (skolinta 219 kartų)
Kai vėl tave sutiksiu / Mhairi McFarlane (skolinta 218 kartų)
Tarp populiariausių ir skaitomiausių kūrinių autoriai minimi – S. Jio, M. McFarlane, G. Flynn, K.
Hannach, N. Roberts, S. Brown, J. McGuire, J. A. Redmerski, E. L. James, D. Chamberlen, T. Gerritsen, G.
Musso, J. Moyes, S. Montefiore. Populiariausia lietuvių autore išlieka I. Buivydaitė ir daugiausia skaitomas
jos romanas „Nebaigta kalnų sakmė“. Populiarios ir lietuvių rašytojų R. Vanagaitės, A. Tapino, A. Čekuolio,
R. Šepetys. E. de Strozzi knygos.
Viešojoje bibliotekoje populiariausia buvo J. McGuire knyga „Aš+ji vaikščiojanti katastrofa“
(skolinta 111 kartų), Draugystės bibliotekoje – E. de Strozzi „Laiko upės slenksčiai“ (skolinta 49 kartus) ,
kaimo bibliotekose – S. Montefiore „Nepažįstamoji iš Paryžiaus“ (skolinta 131 kartą).
Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus skaitytojų mėgstamiausios knygos buvo:
1 - 4 klasių moksleivių:
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1.
2.
3.
4.

Kakė Makė ir pabėgusios ausys/ Lina Žutautė (skolinta 20 kartų);
Kakė Makė ir didelė Tamsa / Lina Žutautė (skolinta 20 kartų);
Kakė Makė ir svajonių gimtadienis / Lina Žutautė (skolinta 18 kartų);
Abėcėlė : pažink raideles! / [teksto autorė Monika Baltrušaitytė (skolinta 18

kartų);
5.
Gyveno kartą Lukošiukas Vytautas Račickas 17 kartų).
5 - 10 klasių moksleivių - skaitytojų knygos:
1.
Prietrankos dienoraštis (skolinta 51 kartą);
2.
Nevykėlio dienoraštis(skolinta 47 kartus);
3.
Elitas / Kiera Cass (skolinta 46 kartus);
4.
Prietrankos dienoraštis (skolinta 41 kartą);
5.
Atranka / Kiera Cass (skolinta 40 kartų).
Populiariausi lietuvių rašytojai – L. Žutautė, K. Kasparavičius, Vytautas V. Landsbergis, V. Račickas,
R. Šerelytė, A. Cicėnaitė, E. Milaševičiūtė. Populiariausi užsienio rašytojai – D. Walliams, J. Kinney, R. R.
Russel, A. Lindgren, J. Echols, T. Webber, S. Green, K. Cass.
Kaimo padaliniuose vienos iš populiariausių knygų vaikams ir jaunimui, kaip ir praeitais metais – J.
Kinney „Nevykėlio dienoraštis“ ir R. R. Russell „Prietrankos dienoraštis“. Populiariais išlieka lietuvių autoriai
– L. Žutautė, V. Račickas, V. V. Landsbergis, K. Kasparavičius. Skaitytojų mėgstama kraštiečių kūryba – S.
Sajausko, I. V. Augustaičio, P. Ivaškevičiaus knygos. Taip pat – literatūra apie gamtą, mediciną, keliones,
aplinkos tvarkymą, rankdarbius.

Darbo vietų skaičius vartotojams
Savivaldybės viešosiose bibliotekose 2015 m. vartotojams buvo skirta 338 (2014 m. -336) darbo
vietos, iš jų:
Viešojoje bibliotekoje –124 (2014 m. - 127);
Draugystės bibliotekoje – 30 (2014 m. – 30);
Kaimo bibliotekose – 184 (2014 m. – 179).
Lentelė Nr. 17. Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, iš jų :
Iš viso Vartotojams
Iš viso
vartotojams

Prijungtos prie
tinklo

Viešoji biblioteka
Draugystės biblioteka
Kaimo bibliotekos
SVB

47
8
80
135

87
12
107
206

57
8
83
148

Prijungtos
prie
interneto
47
7
82
136

Darbuotojams
Iš viso Prijungtų
prie interneto
30
4
24
58

30
4
24
58

Vartotojų orientavimas ir mokymas
2015 metais Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai gyventojams organizavo vartotojų
informacinio ir kompiuterinio raštingumo mokymus, teikė informaciją apie bibliotekos paslaugas ir
konsultavo gyventojus.
Kompiuterinio raštingumo mokymuose (grupiniuose, individualiuose ir konsultacijose) dalyvavo
4174 (2014 m. – 5564) vartotojai. Gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus organizavo Viešoji
biblioteka ir 22 filialai.
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Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų bendra pravestų mokymų trukmė–1677 val. (2014
m. – 2532 val.) Iš jų:
 Viešojoje bibliotekoje – 725 (2014 m. – 1100) val.
 Draugystės bibliotekoje – 6 (2014 m. – 96) val.
 Kaimo bibliotekose – 946 (2014 m. – 1336) val.
Vartotojai Viešosios bibliotekos informacijos skyriuje, Mokymų klasėje ir padaliniuose buvo
mokomi grupėse, individualiai ir teikiamos konsultacijos kompiuterinio raštingumo klausiamais, mokė
naudotis LIBIS elektroniniu katalogu, užsisakyti ir rezervuoti leidinius.
Viešojoje bibliotekoje kompiuterinio raštingumo mokymuose grupėse dalyvavo 85 asmenys, jie
buvo mokomi pagal 20 val. programas. Viešojoje bibliotekoje kartu su asociacija „Langas į ateitį“ iki
rugpjūčio mėnesio buvo vykdomos projekto „Pasitikėk savimi“ veiklos, skirtos nemotyvuotam jaunimui.
Jauni žmonės buvo mokomi informacinio raštingumo temomis: atsargus internete, darbo paieška,
informacijos paieškos sistemos, CV rašymas. Taip pat buvo supažindinami su Bibliotekos struktūra,
funkcijomis, dalyvaudavo viktorinoje apie biblioteką.
Padalinių bibliotekų darbuotojai teikė konsultacijas pradinio kompiuterinio raštingumo klausimais
ir mokė individualiai. Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai vartotojus mokė
individualiai 563 kartus (2014 m. – 728). Vartotojams SVB suteikta 6409 (2014 m. – 8256) konsultacijos,
konsultuota 3526 (2014 m. – 4693) vartotojai.
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro padalinyje – Multicentre per metus apsilankė 9892 (2014
m. – 12252) lankytojai. Multicentre per metus surengta 248 edukaciniai užsiėmimai, jų trukmė 372 val.
(2014 m. – 298 užsiėmimai (464 val.) Edukacinių užsiėmimų skaičius ir trukmė 2015 m. mažėjo, nes buvo
tvarkomos ir remontuojamos VELC patalpos, ruošiantis vykdyti projektą „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“.
Grupėms organizuoti 125 edukaciniai užsiėmimai (187,5 val.) ir 123 individualūs užsiėmimai (184,5 val.).
Užsiėmimuose dalyvavo 4288 lankytojai, iš jų lankytojai vaikai iki 14 m. amžiaus – 3549.
Multicentre nuolat organizuojami grupiniai ir individualūs užsiėmimai vaikams ir jaunimui.
Konsultuojantis su mokytojais, tėvais ir atsižvelgiant į pastarųjų metų aktualijas, parenkamos temos ir
veikla, kuri būtų naudinga moksleiviams. Nemaža dalis užsiėmimų organizuojama temomis, kurios yra
numatytos įgyvendinamuose projektuose. Pvz. Projekto „Sveikai gyventi lengva“ įgyvendinimo laikotarpiu,
pravestas edukacinių užsiėmimų ciklas apie sveiką gyvenseną. Užsiėmimų dalyviai buvo supažindinami su
sportu, sveika mityba, fizine ir psichologine sveikata. Pavieniams lankytojams edukaciniai užsiėmimai buvo
papildyti įvairiomis papildomomis priemonėmis: žaidimais, viktorinomis, mankšta. Į užsiėmimus pakviesta
kitų sičių specialistų. Edukacinį užsiėmimą „Žaidžiame teatrą“ vedė Marijampolės dramos teatro jaunimo
studijos vadovė, aktorė Justina Širvelytė. Užsiėmimą apie šokius, vedė sveikatingumo studijos vadovas
Giedrius Jurgelavičius. Didelį įspūdį vaikams paliko edukacinis užsiėmimas skirtas Velykoms. Bibliotekos
darbuotoja Loreta Skinkienė mokė vaikus marginti margučius, pasakojo apie Velykų papročius.
Bendradarbiaujant su Dailės mokyklos dėstytojais, Multicentre vyko kompiuterinės grafikos mokymai. Kurių
metu kompiuterinėmis programomis buvo atliekami koliažai, nuotraukų redagavimas.
Atsižvelgiant į mokytojų pageidavimą, vyko keletas užsiėmimų apie šiukšlių rūšiavimą, gamtos
tausojimą. Jų metu vaikai atsakinėjo į viktorinos klausimus, sprendė užduotis. Taip pat vyko bendras
užsiėmimas su LESTO apie saugų elektros naudojimą ir jos tausojimą.
Edukacinių užsiėmimų metu sukurti darbai ar jų nuotraukos talpinamos į Multicentro svetainėje ir
Facebook paskyroje.
Multicentre dažniausiai lankėsi grupės iš Marijampolės R. Stankevičiaus pagrindinės mokyklos, P.
Armino pagrindinės mokyklos, mokyklos-darželio „Želmenėliai“, „Saulės“ pradinės mokyklos, lopšeliodarželio „Pasaka“, dienos centro „Dangaus vaikai“. 2015 m. tradiciškai daug moksleivių sulaukėme iš Kauno.
Taip pat buvo atvykę grupių iš Prienų, Vilkaviškio, Kalvarijos bei įvairių kitų Lietuvos miestų.
Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose pravesta 126 (2014 m. –173) ekskursijos:
 Viešojoje bibliotekoje – 110 (2014 m. – 161). Iš jų Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre - 101;
 Draugystės bibliotekoje – 10 (2014 m. –12);
 Kaimo bibliotekose – 6 (2014 m. – 0).
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Ekskursijose dalyvavo 2516 (2014 m. – 3900) lankytojai. Didžiausią ekskursijų dalyvių skaičių
priėmė Viešosios bibliotekos Multicentro darbuotojai –2078, iš jų vaikų iki 14 m. amžiaus – 1755.
Ekskursijų skaičius VELC Multicentre sumažėjo, nes didesnis dėmesys buvo skiriamas renginių
kokybei, birželio mėn. prasidėjo Multicentro patalpų remontas, patalpos buvo pritaikomos projekto „IT
kartos iniciatyvos bibliotekoje“ veikloms, o nuo lapkričio mėn. pradėtas remontas Vaikų literatūros skyriuje.
Viešosios bibliotekos kaimo padaliniuose ir Draugystės bibliotekoje organizuojamos ekskursijos
supažindinančios su bibliotekomis – veikla, fondais, naujomis paslaugomis. Pradinių klasių moksleivius ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinius su bibliotekomis supažindino Igliškėlių, Igliaukos, Daukšių,
Patašinės, Sasnavos, Šunskų bibliotekų darbuotojos.
Draugystės bibliotekoje buvo surengta 10 ekskursijų. Jose dalyvavo 228 vaikai iš Marijampolės
švietimo ir ugdymo įstaigų: vaikų lopšelių-darželių „Varpelis“, „Rūta“, mokyklos-darželio „Želmenėliai“,
mokyklos-daugiafunkcio centro „Žiburėlis“, Jono Totoraičio progimnazijos, Moksleivių kūrybos centro, Vaiko
tėviškės namų. Susipažinti su bibliotekos paslaugomis šeimai čia lankėsi kolegės iš Kėdainių, Prienų, Lazdijų,
Kalvarijos bibliotekų, Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkai, Kauno apskrities viešųjų
bibliotekų tarybos nariai.

Prieiga ir sąlygos
2014 metais Bibliotekos ir padalinių darbo laikas buvo suderintas su Marijampolės savivaldybės
taryba ir nuo to laiko nekito.
Viešosios bibliotekos vartotojus aptarnaujantys skyriai dirba 6 darbo dienas per savaitę
(pirmadienį – šeštadienį, 52 val., poilsio diena - sekmadienis): pirmadieniais – penktadieniais 9:00 val. ir
baigia 18:00 val., šeštadieniais 9:00 val. – 16:00 val. Vasaros metu, kai dauguma darbuotojų atostogauja
(liepos – rugpjūčio mėnesiais) Viešoji biblioteka dirba 9:30 val. – 18 val., Informacijos, Meno ir muzikos,
Periodikos skaityklos nedirba šeštadieniais, sekmadieniais.
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centras vasaros metu dirba 9:00 val. – 17:00 val. Multicentras
nedirba liepos mėn.
Bibliotekos administracijos darbuotojų, Komplektavimo ir dokumentų tvarkymo skyrių darbo
laikas nesikeitė. Darbuotojai dirba 5 darbo dienas per savaitę: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00 val. –
16:45 val., penktadieniais 8:00 val. – 15:30 val. su pusvalandžio pietų pertrauka nuo 12 val. Poilsio dienos –
šeštadienis, sekmadienis.
Draugystės biblioteka vartotojams atvira 6 dienas per savaitę: pirmadieniais – penktadienis 9:00
val. – 18:00 val., šeštadieniais 9:00 val. – 16:00 val. Vasaros metu darbą pirmadieniais – penktadieniais
pradeda pusvalandžiu vėliau. Poilsio diena – sekmadienis.
Padalinių darbuotojai dirba 5 dienas per savaitę antradieniais – šeštadieniais, priklausomai nuo
darbo krūvio 40, 30 arba 20 val. per savaitę. Remiantis Marijampolės tarybos sprendimu antradieniais penktadieniais darbą pradeda 9:00 val. baigia 18:00, šeštadieniais 9:00 – 15:00 val. Poilsio dienos –
sekmadienis, pirmadienis.
2015 metais Viešoji biblioteka ir Draugystės biblioteka aptarnavo vartotojus 302 (2014 m. – 303)
darbo dienų per metus, iš jų 16, 6 % darbo laiko dienomis, kai nedirba savivaldybės įstaigos.
Kaimo bibliotekos, dirbančios visu etatu, vartotojus aptarnavo 252 dienas per metus.

TBA
TBA paslaugomis naudojasi tik Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos vartotojai. Išsiųsta 17
užsakymų, gauta – 16 (kopijų - 5) dokumentų, 1 neigiamas atsakymas – spaudiniu leidžiama naudotis
vietoje. Daugiausiai užsakyta 6 ir 3 skyriaus spaudinių. Paslaugomis naudojosi 16 abonentų (2014 – 13):
tarnautojų - 5; studentų – 5, privataus sektoriaus darbuotojai – 4; nedirbantys – 2.
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Kultūriniai renginiai
Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos ir padaliniuose buvo surengta 725 renginiai, iš jų
vaikams – 334 (2014 m. atitinkamai 707 ir 316). Bendras renginių skaičius didėja kiekvienais metais.
Bibliotekų organizuojamuose renginiuose apsilankė 18479 (2013 m. – 13904) lankytojai arba 32, 2 %
savivaldybės gyventojų. Renginių lankytojų skaičius didėjo Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo
skyriuje ir Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre (+2511), Draugystės bibliotekoje (+664) ir kaimo
padaliniuose (+2667).
2015 metais SVB daugiausia buvo surengta vaizdinių renginių – 44, 1 % (2014 m. – 47, 8 %), o
vaikams, kaip ir praeitais metais, dažniausiai organizuojami žodiniai renginiai – 56, 9 % (2014 m. –46, 2 %).
Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose kultūrinių renginių formos įvairios: literatūriniai ir muzikiniai vakarai,
diskusijos, paskaitos, mugės, viktorinos, susitikimai, lėlių teatro spektakliai, rytmečiai, pasakų popietės,
valandėlės, knygų, meno parodos ir knygų sutiktuvės, bibliotekos paslaugų pristatymai. Vis didesnį
populiarumą įgauna garsiniai skaitymai, pasitelkiant teatralizuotas kompozicijas ir lėles.
2015 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Etnografinių regionų ir Mykolo Kleopo
Oginskio metais. Šios ir kitos aktualijos: rašytojų, menininkų ir kitų kūrėjų jubiliejai, pasaulio ir Lietuvos
įvykiai, žymios datos, kalendorinės šventės buvo minimos organizuojant kultūrinius renginius bibliotekose.
Tradiciškai nemaža dalis renginių skirta pagerbti žymūs kraštiečiai ir Sūduvos krašto kūrėjus,
paminėti Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, Šiaurės šalių bibliotekų savaitę, Knygų Kalėdas. Renginiai
vyksta bendradarbiaujant su savivaldybės švietimo ir ugdymo, kultūros įstaigomis, vaiko dienos centrais,
seniūnijomis, neįgaliųjų organizacijomis ir bendruomenėmis.
Lentelė Nr.18. Renginiai ir jų lankytojų skaičius

Iš viso renginių
Kompleksiniai
Žodiniai
Vaizdiniai
Renginių
lankytojai

Iš viso
725
104
301
320
18479

SVB
Vaikams
334
51
190
93
4809

Viešoji biblioteka
Iš viso
Vaikams
149
61
30
19
62
34
57
8
7579
1248

Draugystės filialas
Iš viso
Vaikams
61
18
33
3
10
8
18
7
1851
389

Kaimo filialai
Iš viso
Vaikams
515
255
41
29
229
148
245
78
9049
3172

Renginiai Viešojo bibliotekoje
Viešojoje bibliotekoje 2015 metais buvo surengta 149 renginiai (2014 m. - 136), iš jų 57 meno ir
dokumentų parodos. Daugiausia renginių viešojoje bibliotekoje organizavo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus
darbuotojai – 81.
Jau trečią kartą bibliotekos darbuotojai dalyvavo Marijampolės miesto dienose, pristatė ir
reklamavo bibliotekos paslaugas. Bibliotekos paslaugų reklamai buvo sukurti bukletai apie interaktyvų,
bibliotekos darbuotojų kuriamą žinyną www.gatves.marvb.lt, kompiuterinio raštingumo mokymų
organizavimą, savanorystės programą, akciją „Vasara su knyga / Informacijos skyriaus paslaugos“,
dovanojamos knygos „Marijampolės miestas iki 1940 m.“. Mugėje vaikus linksmino ir įdomia veikla užėmė
Multicentro, ir Vaikų literatūros skyriaus darbuotojai, bei teatriuko „Trivainėlis“ lėlės. Mugės metu
bibliotekos palapinėje apsilankė daugiau kaip 2000 šventės dalyvių.
Knygų pristatymai, sutiktuvės – vienas populiariausių renginių žanrų bibliotekoje. Ataskaitiniais
metais jų buvo nemažai. Savo knygas marijampoliečiams pristatė Andrius Užkalnis „Antroji evangelija pagal
Užkalnį“, Arvydas Anušauskas „KGB. Visiškai slaptai“, Loreta Jastramskienė „Įpėdiniai“, Jurgis Brėdikis
“Kitokiu žvilgsniu“, profesorius Karolis Rimtautas Kašponis „Greimas arti ir toli“, Gina Viliūnė ir Jolita Herlyn
pasidalino patirtimi ir rašytojo kūrybiniais procesais, aptarė išleistas knygas „Vilniaus madona“ ir „Mano
vyrai ir jų žmonos“.
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Viešoji biblioteka – vieta, kurioje savo kūrybą noriai pristato kraštiečiai. Bibliotekoje vyksta jų
knygų pristatymai, meno parodos, kūrybinės veiklos jubiliejai. Autorių pristatomos knygos ir kūryba labai
įvairi, domina skirtingo amžiaus, įvairių socialinių grupių gyventojus, tokie renginiai sutraukia daugiausia
lankytojų: Aldonos Žibūdienės knyga „Gyvenimo sūkuryje“ buvo skirta mūsų senjorams, vakaras „Šio
pavasario šypsenos“ – kanauninko emerito Juozo Barkausko kūrybai. Marijampolės literatų klubo Sietynas“
narės Liudvikos Lietuvninkaitės - Marmienės knyga „Tėviškė - mano kraujo lašelis“- savotiška jos gimtojo
Kazlų kaimo enciklopedija, Irmos Subačienės poezijos knygelė „Sielos akordai“, atskleidė jauno žmogaus
išgyvenimus.
Meno - muzikos skaitykloje vyko edukaciniai užsiėmimai - kūrybinės dirbtuvės „Popierinės
užuolaidėlės ir jų karpymas“, (vedė Meno ir edukacijos centro direktorė, popieriaus karpytojų grupės
„Sėjinis“ vadovė Virginija Armanavičienė). Meno terapijos kūrybines dirbtuvės – užsiėmimas vedė
menininkė Birutė Juškevičienė ir fotografas Vytautas Klimavičius ), edukacinius užsiėmimus „Lietuvių
liaudies meno ir šiuolaikinio meno analizė“ – Marijampolės dailės mokyklos mokytoja Jūratė Preikšienė.
Jau keletą metų tęsiasi kūrybinė Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir
Marijampolės muzikos mokyklos bendradarbiavimas. Muzikinio vakaro „Ne upeliu, o jūra turėtų jis
vadintis“, skirto J.S. Bacho jubiliejui, kompozitoriaus kūrinius atliko Marijampolės muzikos mokyklos
mokiniai, apie J.S. Bacho gyvenimą ir kūrybą pasakojo nuolatinė tokių renginių organizatorė (renginių ciklas
„Tariami susitikimai“ tęsiamas jau 21 metus) bibliotekos darbuotoja A. Murauskienė.
Meno ir muzikos korifėjų jubiliejai buvo minėti dokumentų parodomis „Aš norėčiau, kad mane
suprastų“ (M. K.Čiurlioniui - 140), „Širdim į Lietuvą, šaknim į Suvalkiją“ (M. B.Stankūnienei - 90), „Vienas
prieš likimą“ (L. van Bethovenui - 245). Kartu su Marijampolės senjorų draugija „Javaja“ paminėta garsiojo
„Polonezo“ autoriaus Mykolo Kleopo Oginskio 260 – ąsias gimimo metinės (muzikinė popietė „Į muzikinę
puokštę“).
Kompleksinis renginys, kurį sudarė literatūrinis vakaras „Pavirsi... į kaimišką madoną“ (Žemaitės 170 g.m.) ir spaudinių paroda „Ji – uola, didinga uola“, buvo skirtas paminėti Žemaitės 170 metų gimimo
jubiliejų. Renginį organizavo R. Stankevičiaus pagrindinė mokyklos, Petro Kriaučiūno viešoji bibliotekos,
Marijampolės kolegijos darbuotojai ir savivaldybė. Renginiai vyko prie namo, kuriame rašytoja gyveno, jos
amžino poilsio vietoje ir bibliotekoje. Juose dalyvavo Žemaitės ainiai - dukrų Pranės Jarienės ir Onos
Jankienės šeimų šakų atstovai. Marijampolės kolegijos studentai suvaidino inscenizacijas pagal Žemaitės
kūrinius „Topylis“, „Trys mylimos“ ir „Petras Kurmelis“. Buvo parengta Marijampolės sav. Neįgaliųjų
fotografijos būrelio „Žvilgsnis“ narių paroda, skirta Žemaitės jubiliejui paminėti.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu įvyko kompleksinis renginys „Vertinkime draugystę“ skirtas Islandijai. Apie šios šalies gamtą, tradicijas ir kultūrą kalbėjo Marijampolės dailės mokyklos mokytoja
Jūratė Preikšienė, su Islandijos rašytojų kūryba bibliotekos lankytojus supažindino bibliotekininkė Lina
Taleišienė. Buvo skaitoma knygos „Egilio saga“ ištrauka.
Ataskaitiniais metais Viešojoje bibliotekoje įvairiais renginiais buvo paminėti Etnografinių regionų
metai (spaudinių parodų ciklas „Sūduvietiški savitumai“), valstybines šventės (spaudinių parodos: „Vasario
16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena“, „Kovo 11-oji“). Gedulo ir Vilties, Okupacijos ir genocido, Birželio
sukilimo dienai buvo skirtas vakaras, kurio metu pristatyta Viliaus Kavaliausko knyga „Pulkininkas Liudas
Butkevičius. Mokytojas, nepriklausomybės ir rezistencijos kovų dalyvis, tremtinys“. Pristatyta paroda
„Marijampolei reikšmingos datos“, parengta naudojant dokumentus ir vaizdinę medžiagą apie
Marijampolę. Didelio lankytojų susidomėjimo sulaukė stenduose surengta dokumentų ir informacijos
paroda vestibiulyje „Knygos istorija – nuo akmeninės iki skaitmeninės“.
Bibliotekos lankytojų dėmesio sulaukė renginiai, skirti kalendorinėms šventėms: Motinos, Tėvo
dienoms, Šv. Velykoms, Šv. Kalėdoms (spaudinių parodos: „Velykos - Atgimimo šventė“, „Bet man širdy
paliko, Tėve, tavo akys“, „Pasveikinkim vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva“, lankstinių paroda „Eglės
kitaip (Kalėdinė dovana Žemei)“. Tie, kurie neturėjo galimybių apsilankyti įvairių miestų organizuojamose
Kaziuko mugėse, jiems patikusias prekes galėjo įsigyti bibliotekoje organizuotoje Kaziuko mugėje. Kartu su
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Marijampolės filialo nariais buvo surengta literatūrinė muzikinė popietė „Motina - tai visų mūsų pradžia, tai - gyvybė, tai - saulės šviesa“.
Tėvo diena bibliotekoje paminėta susitikimu su pasaulinio garso operos solistės, Lietuvos operos
primadonos Violetos Urmanavičiūtės - Urmanos tėčiu Algimantu Urmanavičiumi. Renginio „Tėvo rankos,
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sudiržusios, sunkios ir tie žodžiai, nesumeluoti...“ metu buvęs inžinierius Algimantas Urbanavičius prisiminė
nelengvą tremtinio kelią, pasakojo apie dukros Violetos gyvenimą ir kūrybą, skambėjo dainos, skirtos
tėvams.
Ataskaitiniais metais spaudinių parodomis buvo paminėti rašytojų jubiliejai: „Išliekanti lyrika“ (R.
Keturakiui – 80 m., H. Nagiui -95 m. , H. Radauskui -105 m. ), „Ji - uola, didinga uola“ (Žemaitei -170 m. ),
„Klajūnas be kaukės, su siela kaip vaiko basa“ (P. Širviui – 95 m.) , „Stok, širdie, pravažiavom tolumas.
Neramias, bet paskirtas mums“ (S. Jeseninui – 120 m. ).
Viešosios bibliotekos parodų salėje buvo eksponuojama 17 parodų: rankdarbių, lankstinių,
medžio (8), fotografijų (5), tapybos (3), piešinių (1). Savo kūrybiškumą demonstravo bendrijos „Viltis“ nariai
(rankdarbių paroda „Visi skirtingi, bet visi lygūs“, fotografijų paroda „Vaikų akimirkos – margos ir trapios lyg
drugys“), lopšelių, darželių, mokyklų ugdytiniai („Tradicinės ir netradicinės dailės technikos 5 – 6 metų
amžiaus vaikų darbuose“, „Pasaulį šitokį matau, jį visą dovanoju Tau...“, lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ trijų
kartų (vaikų, tėvų, senelių) kūrybinių darbų paroda, vaikų darbų paroda „Eglės kitaip (Kalėdinė dovana
Žemei). Personalines parodas surengė Tadas Sidaravičiaus „Atradimų kelyje“ (medžio darbų paroda),
Vytautas Klimavičius „Spalvų žaismas“ (fotografijų paroda). Kybartų kultūros centro tapybos studija
„Smiltys“ surengė dvi narių darbų parodas, skirtas tarptautinio plenero „I. Levitano pėdsakais“ darbams
eksponuoti. Didelio pasisekimo sulaukė Igliaukos moterų klubo rankdarbių paroda „Aš esu tiek, kiek leidžiu
sau...“.

Kultūriniai renginiai padaliniuose.
2015 metais Bibliotekos padaliniuose surengta 576 kultūriniai renginiai, iš jų 263 parodos.
Draugystės bibliotekoje surengta 61 renginys, parodų – 18. Daugiausia ir įvairiausių renginių buvo
organizuota Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“
metu. Marijampolės bibliotekose Nacionalinė bibliotekų savaitė prasidėjo renginiu Igliaukos padalinyje
„Biblioteka – tai spalvos: informacijos, žodžių, muzikos“. Susirinkusius bibliotekos skaitytojus ir svečius
pasitiko atnaujinta, šviesi ir jauki biblioteka. Bibliotekos lankytojų patogumui funkcionaliai perskirstytos
erdvės, pakeisti baldai, įrengta ekspozicijų zona. Inscenizaciją antikinių tragedijų motyvais pristatė Igliaukos
Anzelmo Matučio gimnazijos moksleiviai (mokytoja Petrutė Strolienė). Darželinukai su auklėtoja Rūta
Sajiene sveikino žaismingu pasirodymu ir šokiu. Renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė Marijampolės
savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Valančius, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Zakaravičienė,
Savivaldybės tarybos narys, kraštietis Gediminas Akelaitis, klebonas kun. Remigijus Maceina, seniūnas
Vytautas Baltušnikas, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos direktorė Janina Alesienė, bibliotekos
skaitytojai. Renginio metu pristatyta fotografijų paroda ,,Širdy Suvalkijos Igliauka mana“. Parodos autorės –
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos moksleivės Irma Lazauskaitė ir Asta Kazakevičiūtė.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Draugystės bibliotekos skaitančių šeimų klubas „Obuolys
nuo obels“ kvietė į susitikimą tema „Rekomenduok knygą šeimai“. Renginio metu marijampolietė, poetė,
žurnalistė Zita Dzidolikienė pristatė savo kūrybą ir dalinosi mintimis apie knygas, skirtas skaityti visai šeimai
Akcijos „Dalinuosi informacija šeimoje“ metu bibliotekos darbuotojos lankėsi Marijampolės švietimo
įstaigose ir platino Draugystės bibliotekos atvirukus, lankstinukus, skirtukus, kviesdamos dalintis informacija
šeimoje. Bibliotekoje veikė Vainetos Verbanovaitės, piešiančios koja, dailės darbų paroda
Daugiausia Bibliotekų savaitės renginių buvo skirta lankytojams vaikams (žr. skyriuje „renginiai
vaikams“).
Didžiulio susidomėjimo, komentarų ir vertinimų sulaukė Patašinės kaimo šventei surengta paroda
,,Patašinė: kas atmintim įamžinta‘‘. Kiek iš tikrųjų metų Patašinės kaimui? Ar kaimo istorija tikrai
skaičiuotina nuo 1935-ųjų, šv. Kryžiaus koplytėlės įšventinimo metų? Gal yra galinčių senose nuotraukose
atpažinti žmones bei fotografo užfiksuotus įvykius? Žmonės buvo kviečiami aplankyti parodą, išsakyti savo
pastabas, padėti kartu atkurti kuo išsamesnę Patašinės kaimo istoriją.
Viešosios bibliotekos padaliniuose daugiausia dokumentų parodomis paminėtas Mykolo Kleopo
Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejus - Liudvinavo bibliotekoje parengta paroda „Mykolas Kleopas
Oginskis: politikas, diplomatas, ministras“.
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Nemažai renginių Viešosios bibliotekos padaliniuose vaizdinių renginių buvo skirti Etnografiniams
regionų metams paminėti. Liudvinavo bibliotekoje surengta dokumentų paroda „Tautinio kostiumo
grožis". Šunskų seniūnijos bibliotekos surengė popietę „Šunskai ir Mokolai – dalelė Suvalkijos“. Renginyje
dalyvavo ir prisiminimais apie Šunskus dalijosi teologijos daktaras kunigas Kęstutis Žemaitis, apie senuosius
Mokolus kalbėjo kraštietė Eleonora Juškevičiūtė. Šunskų etnografinis ansamblis „Žvirgždė“ atliko dainas,
kurias surinko kraštietis, knygnešys Vincas Šlekys. Popietė tęsėsi bendraujant, prisimenant krašto
padavimus, patarles, papročius.
Marijampolės seniūnijos bibliotekos organizavo bendrą renginį – kilnojamąją parodą „Čia
suvalkietiškos širdies dalelė įdėta“. Tai – Marijampolės seniūnijų tautodailininkų darbai nuotraukose. Kovo
– birželio mėnesiais bendradarbiaujant su Marijampolės seniūnijoje gyvenančiais ir kuriančiais žmonėmis,
buvo fotografuojami jų sukurtai darbai: mezginiai, dirbiniai iš odos, lauko dekoracijos iš akmens, karpiniai,
audiniai, darbai atlikti siuvinėjimo, vėlimo, dekupažo technika, gobelenai. Tautodailininkų darbų nuotraukų
paroda apkeliavo visas Marijampolės seniūnijos bibliotekas. Baigiamojo renginio Valavičių bibliotekoje
metu Marijampolės seniūnijos seniūnas J. Milius už įdomų renginį seniūnijos bibliotekininkes apdovanojo
padėkos raštais.
Želsvos bibliotekoje parengta dokumentų paroda „Suvalkijos krašto etninės tradicijos ir
papročiai“, Daukšių bibliotekoje – „Savam krašte, sava tarmė“.
Draugystės bibliotekoje, siekiant lankytojus artimiau supažindinti su Marijampolės miesto
kūrėjais, buvo parengtos Justino Sajausko ir Romo Linionio leidinių parodos, Onos Grabauskienės
rankdarbių paroda, Justino Sajausko, bei Jono Vito Augustaičio kūrybos pristatymai.
Balsupių bibliotekoje buvo paminėtos knygnešio Vinco Bielskaus 25-osios perlaidojimo metinės.
Balsupių biblioteka drauge su kaimo bendruomene ir laisvalaikio sale suorganizavo gražų renginį knygnešiui
Vincui Bielskui atminti. Jis prasidėjo šventomis mišiomis Keturvalakių bažnyčioje. Vėliau renginio dalyviai su
V. Bielskaus giminaičiais nuvyko į Balsupių kapines ir ant kapo padėjo gėlių, uždegė žvakes. Knygnešio Vinco
Bielskaus gyvenimą ir veiklą pristatė Balsupių kaimo bibliotekos bibliotekininkė Virginija Bielskuvienė,
prisiminimais dalinosi knygnešio artimieji. Renginio pabaigoje koncertavo Balsupių laisvalaikio salės moterų
vokalinis ansamblis. Renginyje dalyvavo Marijampolės savivaldybės meras V. Brazys ir Marijampolės
seniūnijos seniūnas J. Milius.
Minint rašytojų dokumentų parodomis paminėtos lietuvių rašytojų klasikų Žemaitės, K. Borutos,
A. Miškinio, P. Širvio, H. Radausko, V. Petkevičiaus, B. Radzevičiaus gimimo sukaktys.
Bendruomenių nariai buvo kviečiami burtis bibliotekose, pristatyti savo kūrybą, bendrauti,
dalyvauti renginiuose kaip skaitovai, dainininkai, pasakotojai. Netičkampio bibliotekos darbuotoja R.
Kavaliauskienė iniciavo mokyklą baigusiųjų susibūrimą „Sveiki sugrįžę“. Bibliotekoje buvo parengta paroda
apie buvusios „Šešupės“ mokyklos, dabar jau uždarytos, istoriją. Į renginį rinkosi šios mokyklos mokytojai ir
mokiniai. Tai pirmasis toks susibūrimas nuo mokyklos įkūrimo laikų – 1962-ųjų metų. Renginio metu
vykusios teatralizuotos pamokos metu buvo pristatyta mokyklos istorija, dirbę mokytojai. Igliaukos
bibliotekoje Moterų klubas pakviestas į literatūrinę-muzikinę popietę „Akmenys gyvena: fotografijoje,
poezijoje, muzikoje“, kurios metu pristatyta K. Gelčienės fotografijų paroda.

Renginiai vaikams
Renginius vaikams organizavo visi Bibliotekos padaliniai: Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centras
(Multicentras ir Vaikų literatūros skyrius), Draugystės biblioteka ir kaimo bibliotekos. Vaikams surengta 515
renginių, iš jų 245 parodos. Renginiuose dalyvavo 3172 lankytojai.
Per metus Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centras surengė 48 renginius vaikams iki 14 m. amžiaus.
Renginių vaikams temas ir formas diktavo laiko aktualijos – Tarptautinė vaikų knygos diena, Lietuvos
nacionalinė ir Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, Knygų Kalėdos, rašytojų jubiliejai, vykdomi projektai ir
iniciatyvios.
Įdomiausi renginiai:
Tradicinėje Vilniaus knygų mugės kultūrinėje programoje – Vaikų scenoje, VELC veikiantis lėlių
teatras „Trivainėlis“ pristatė savo veiklą ir parodė spektaklį „Kiškis gudruolis“ (režisierė Birutė Labutytė).

25

„Kiškis gudruolis“ – tai istorija apie kiškį, kuris savo gudrumu pamoko išlepintą mergaitę. Mažuosius žiūrovai
sužavėjo didžiulės lėlės ir judančios dekoracijos.

Vasaros skaitymai Vytauto parke

Lėlių teatro spektaklis „Kiškis gudruolis“ Vilniaus
knygų mugėje
Baigiamąjį Lietuvos nacionalinės Bibliotekų savaitės renginį su šokiais ir gera nuotaika organizavo
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro darbuotojai. Renginyje „Šokio ritmu – žinių link“, kurio metu skirtingo
amžiaus bibliotekos lankytojai susijungė bendram šokiui (flashmob). Šoko darželinukai, pradinukai, vyresnių
klasių moksleiviai, gatvės gimnastų grupė ir galiausiai bibliotekos darbuotojai. Bendras šokis buvo
pasirinktas todėl, kad biblioteka kaip ir šokis yra atvira ir skirta kiekvienam. Po šokio apdovanojami akcijos
"Būk bibliotekoje" laimėtojai. Balandžio mėnesį bibliotekoje apsilankiusių ir knygas į namus pasiėmusių
vartotojų knygų grąžinimo lapeliai buvo renkami, dedami į dėžę ir po renginio, burtų keliu jie traukiami.
Laimėtoją identifikuoti padėjo grąžinimo lapelyje nurodytas LIBIS pažymėjimų numeris. Laimingieji
apdovanoti knygomis (10 knygų dovanojo leidyklos), o pagrindinį prizą - elektroninę skaityklę laimėjo
ilgametė bibliotekos skaitytoja Konstancija Baskienė.

„Šokio ritmu – žinių link“,

Projekto „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“
pristatymas
Birželio mėn. bibliotekos darbuotojams, svečiams ir bendruomenei buvo pristatytas „Bibliotekos
pažangai 2“ projektas „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“. Projekto tiesioginė tikslinė grupė – jaunimas (1424 m.), todėl projektas bus vykdomas Vaikų edukacijos ir laisvalaikio bazėje, papildant Multicentro veiklas.
Renginys vyko prie bibliotekos pastato, buvo sodinama projekto „Bibliotekos pažangai 2“dovanota obelaitė,
miesto jaunimas suvaidino miniatiūras pagal numatomas vykdyti fotografavimo, filmavimo, mini kino
teatro, mokymų ir edukacinių užsiėmimų veiklas. Renginyje muzikinius kūrinius atliko jaunimo muzikos
grupė „Sounds Effects“ ir dainininkas Vilius Krivickas. Sveikinimo ir padrąsinimo žodžius tarė savivaldybės
atstovai, direktorė ir projekto partneriai. Baigiantis renginiui prie bibliotekos buvo pasodinta obelis.
Didelio susidomėjimo sulaukęs renginys įvyko spalio mėnesį. Bibliotekoje lankėsi ir su lankytojais
bendravo knygų „Tobulas kūnas“ ir „Super maistas“ autoriai Ilka Adams ir Andrius Pauliukevičius. Renginys
buvo suorganizuotas VELC darbuotojams įgyvendinant projektą „Sveikai gyventi lengva“. Knygos autoriai
pravedė seminarą apie sveiką mitybą, sportą, dalinosi patarimais kaip save motyvuoti ir gyventi sveikai,
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atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus. Pastebėta, kad renginys pritraukė tokių žmonių, kurie bibliotekoje
lankėsi pirmą kartą.
Lietuvos nacionalinei bibliotekų savaitei skirti renginiai vaikams vyko visuose kaimo ir
Draugystės padaliniuose. Draugystės bibliotekoje pirmą kartą vyko Interaktyvi anglų kalbos pamoka.
Naudojantis edukaciniu stalu, Jono Totoraičio progimnazijos 3b klasės mokiniai loginių žaidimų pagalba,
mokėsi anglų kalbos. Lopšelio-darželio „Rūta“ priešmokyklinės grupės „Smalsučiai“ auklėtiniai užsiėmimų
metu klausėsi garsinių muzikinių pasakų, dainelių, žaidė edukacinio stalo žaidimus.
Bibliotekų savaitės metu tradiciškai susirenka Sasnavos seniūnijos bibliotekos. Ataskaitiniais metai
vyko jaunųjų skaitytojų teatralizuota popietė-viktorina „Paklaidžiok kartu su knygų herojais“. Čia buvo
skaitomos ištraukos iš įvairių vaikiškų knygų, kurių pavadinimus reikėjo atspėti ir užrašyti. Pasveikintos visos
trys komandos: „Žiniukai“, „Linksmoji šypsena“, „Protingiausieji“. Komandinis darbas buvo atliktas puikiai,
jis suvienijo ir pirmokėlį, ir jau paauglį moksleivį – tada jokios užduotys tampo nebaisios.
Garsinių skaitymų popietės „Mažais žingsniais į knygų pasaulį“ vyko Mokolų padalinyje, „Vaikystę
puošia pasakos“ Daukšių, „Stebuklų šaly paklajokim“ Meškučių, „Gyvenu stebuklų pasaulyje“ bibliotekose,
„Mano mylima knygelė“, „Aš skaitau – paskaityk ir tu“ – Želsvos bibliotekoje.
Informacijos valandos, informacinės viktorinos, skirtos IT bibliotekose pažinimui vyko Patašinės,
Želsvos, Tautkaičių, Gavaltuvos, Padovinio, Netičkampo, Trakiškių, Daugirdų, Daukšių, Baraginės
bibliotekose.
Didelio susidomėjimo sulaukė viktorinos moksleiviams Sasnavos bibliotekoje. Viktorinos
„Biblioteka: bendraujame, ieškome, randame“ metu Sasnavos pagrindinės mokyklos moksleiviai, susiskirstę
į komandas, rungtyniavo atsakydami į klausimus, ieškodami informacijos internete, kurdami eilėraščius ,,MS
Word“ programoje. Savos kūrybos eilėraščiai buvo skaitomi garsiai visiems renginio dalyviams.
Sasnavos vaiko dienos centro lankytojai dalyvavo viktorinoje ,,Biblioteka – knygų namai ir kelionė į
žinių pasaulį. Ar pažįsti lietuvių autorius vaikams?“. Komandos stengėsi kuo geriau ir tiksliau atsakyti į
klausimus, prisiminti skaitytas lietuvių autorių knygas. Ieškant atsakymų buvo galima pasinaudoti
bibliotekos fondais, internetu. Po šio renginio bibliotekoje ,,pražydo gėlė“, savo žiedlapius papuošusi
lietuvių autorių knygų pavadinimais.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai vyko Viešojoje bibliotekoje, Igliaukos ir Draugystės
bibliotekose. Draugystės bibliotekoje buvo skaitoma ištrauka iš Maria Parr knygos „Våffelhjärtat“ („Vaflinė
širdelė“). Pasiklausyti garsinių skaitymų susirinko Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ ugdytiniai.
Kadangi šių metų Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema – „Draugystė Šiaurės šalyse“, vaikai pristatė piešinių
parodą „Piešiame draugystę“. Kiekvienas trumpai papasakojo apie savo piešinį – ką jame pavaizdavo ir kuo
jam svarbi draugystė. Vaikų fantazija beribė – draugystė gali būti ne tik tarp vaikų, šeimos narių, bet ir tarp
medžių, grybų, drugelių ir kitų gyvūnų. Bibliotekoje parengta leidinių paroda „Draugystė tiesia tiltus tarp
šalių“. Igliaukos bibliotekoje savaitės metu vyko garsinis knygų skaitymas su Igliaukos Anzelmo Matučio
gimnazijos antrokais, buvo pristatyta mokinių parengta „Draugystės knyga“, piešinių ir darbelių paroda „Aš
ir mano draugas“ (eksponuojami Igliaukos vaikų darželio auklėtinių darbai).
Tarptautinė vaikų knygos diena linksmais ir žaismingais renginiais paminėta Viešosios bibliotekos
padaliniuose. Literatūros popietė „Svečiuose Pepė Ilgakojinė“, literatūrinė viktorina „Kelionė knygos
puslapiais“ vykusios Igliaukos bibliotekoje sukvietė vaikų darželio auklėtinius ir Anzelmo Matučio gimnazijos
moksleivius. Valavičių bibliotekoje literatūros popietės „Skaitome drauge“ metu knygas savo mažiesiems
skaitė mamos. Balsupių ir Daukšių bibliotekose vyko garsiniai H. K. Anderseno pasakų skaitymai.
Nemažai renginių padaliniuose surengta švenčiant Kalėdas. Draugystės bibliotekoje apsilankė
Avikilų vaiko tėviškės namų auklėtiniai. Svečiai dalyvavo Draugystės bibliotekos darbuotojų surengtoje
viktorinoje „Keliaujančios Kalėdų knygos“, kurią sudarė klausimai apie knygas, personažus, rašytojus, Kalėdų
tradicijas. Buvo spėjamos senovinių lietuviškų žodžių reikšmės ir muzikinės mįslės. Nors „Knygų Kalėdų“
akcija kviečia dovanoti knygas šalies bibliotekoms, tačiau šį kartą knygas dovanojo biblioteka – vaikai
išsirinko knygų iš Draugystės bibliotekos mainų fondo. Kiekvienas rado sau patinkančių – įvairių šalių
pasakų, fantastinių romanų, lietuvių ir užsienio rašytojų apsakymų, eilėraščių. Sasnavos bibliotekoje į
„Kalėdinių knygų degustaciją“ susirinko didelis būrys svečių – Sasnavos pagrindinės mokyklos 6-7 klasių
moksleiviai, lietuvių kalbos mokytojai. Didžiulis, šventiškai papuoštas stalas, kvietė „skanauti“ kiek
netradicinių – patiekalų. Lėkštėse puikavosi įvairūs, visiems skoniams galintys įtikti „skanumynai“ – knygos.
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Pakviesti prie stalo svečiai rinkosi norimą „patiekalą“ – knygas: jas vartė, dalijosi mintimis su draugais ir
rinkosi norimą tekstą paskaityti garsiai visiems. Buvo perskaityta ištraukos iš 30 knygų, nors jos buvo jau ne
kartą skaitytos ir žinomos, bet skaitant garsiai, skambėjo pakiliai, šventiškai, jautėsi Kalėdų dvasia ir
gerumas.
Igliaukos bibliotekoje vyko netradicinėje atvira pamoka „Kalėdos su knyga“, kurioje dalyvavo
Anzelmo Matučio gimnazijos moksleiviai. Pamokos metu skambėjo išeivių poetų H. Nagio, K. Bradūno, B.
Brazdžionio, A. Nykos-Niliūno eilės. Patašinės bibliotekoje surengta akcija „Kalėdos Knygų šalyje“. Parodų
lentynoje įruošta stilizuota Knygų šalis, kurioje ir Knygų Kalėdų eglutė, papuošta „knygelėmis“, ir „knygų
medžiai“, ir „knygos – nameliai“ su atvirais langais, ir sniego seniai bei nykštukai, skaitantys knygas.
Šventiniai renginiai buvo organizuoti Igliškėlių bibliotekoje „Čia gyvena knygelės“ (buvo parodytas lėlių
teatro spektaklis ,,Zuikių mokykla“), Liudvinavo bibliotekoje „Knygų Kalėdos“ (teatralizuota pasaka „Žiemos
karalienė“), Patašinės bibliotekoje vykusio rytmečio metu bibliotekininkė skaitė ištraukas iš vaikų Metų
knygos rinkimuose dalyvaujančių knygelių, o vaikai turėjo pasirinkti po kiekvieną knygelę atstovaujantį
herojų – specialiai pagamintą lėlę ir kuo įtaigiau suvaidinti skaitomą epizodą.
Vieni populiariausių renginių vaikams - garsiniai skaitymai. Jie vyksta atsižvelgiant į kalendorines
šventes, rašytojų jubiliejus ir net metų laikus. Daugelyje bibliotekų įvairiais renginiais buvo paminėtos H. K.
Anderseno 210-osios gimimo metinės. Balsupių bibliotekoje vyko popietė „Mes iš Anderseno pasakų
pasaulio“, Daugirdų bibliotekoje – garsiniai skaitymai „Pasakos pasektos vaikams“, pasaką „Mergaitė su
degtukais“ skaitė ir aptarė Daukšių bibliotekos jaunieji skaitytojai.
Balsupių bibliotekoje vyko garsiniai skaitymai „Paskaitykime kartu“. Skaitymais buvo paminėti
lietuvių vaikų rašytojų A. Karosaitės, N. Marčėnaitės, V. Žilinskaitės jubiliejai. Želsvos bibliotekoje rytmečio
„Aš skaičiau – paskaityk ir tu“ metu kiekvienas dalyvis atsinešė perskaitytą knygą, papasakojo apie ją,
paskaitė patikusią ištrauką ir rekomendavo paskaityti draugams.
Liudvinavo miestelio parke buvo skaitoma Eduardo Mieželaičio pasaka „Zuikis Puikis“. Pasaką
skaitė ir popietę vedė vaikų mylimas personažas „zuikutis“. Vyko popietė „Tėvai skaito vaikams“, kurioje
dalyvavo 3 šeimos – tėveliai su vaikais. Buvo pravesta edukacinė popietė „Gerumas Prano Mašioto
knygose“.
Daugirdų bibliotekoje rytmečio ,,Knyga tau rašo laišką“ metu mažieji skaitytojai patys kūrė eiles ir
klijavo į bendrą knygelę, kuri buvo gražiai apipavidalinta.
Padalinių bibliotekos daug renginių surengė įgyvendindamos Viešosios bibliotekos Metodikos
kabineto paskelbtą 2015-2016 m. skaitymo skatinimo konkursą „Skaitanti bendruomenė“. Igliaukos
biblioteka vaikų darželio auklėtiniams organizavo skaitymų ciklą „Baltųjų pasakų šalyje“. Kiekvieno mėnesio
paskutinį ketvirtadienį į skaitymo popietes „Visi mes esame vaikai“ rinkosi Igliaukos vaiko dienos centro
auklėtinai. Patašinės bibliotekoje vyko akcija „Rink „išmintingų“ skirtukų kolekciją – tapk geriausiu
skaitytoju“. Visus metus bibliotekoje vyko viktorina „Knygų pasaulio labirintuose: atsakyk į savaitės
klausimą“. Klausimus iš savo perskaitytų knygų bendraamžiams pateikė vaikai.
Viešosios bibliotekos Informacijos skyrius, Netičkampio, Igliaukos ir Draugystės bibliotekos
dalyvavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos Tarybos skelbtame gražiausios bibliotekos dekoracijos
nuotraukų konkurse „Knygom kvepiančios Kalėdos“: papuošė Knygų eglutes, gamino dekoracijas,
nufotografavo
jas,
nuotraukas
patalpino
akcijai
skirtoje
facebook
paskyroje.

Netradicinės paslaugos
Klubai
Viena iš pagrindinių veiklų Draugystės bibliotekoje vykdant projektą „Bendradarbiavimas kuriant
biblioteką šeimai“ – įkurti skaitančių šeimų klubą. 2013 metais įkurtas skaitančių šeimų klubas „Obuolys
nuo obels“ sėkmingai veikė ir 2015 metais. Ataskaitiniais metais įvyko 11 klubo susitikimų. Jų metu buvo
aptariami metų knygų rinkimai, senieji lietuvių šeimos papročiai, vyko garsiniai poetų Antano Baranausko ir
Pauliaus Širvio kūrybos skaitymai, filmo peržiūra, bei susitikimai su rašytojais, menininkais, žymiais
kraštiečiais. Draugystės bibliotekoje kartu su klubo nariais buvo surengtas Šeimų turnyras, organizuotos
filmų peržiūros „Vasaros kinas šeimoms“.
Iniciatyvos
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Siekiant padidinti Bibliotekos žinomumą, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus darbuotojai miesto aikštėje vykdė akciją „Būk bibliotekoje“: praeiviams buvo dalijami
lankstinukai ( išdalinta 200), reklamuojantys bibliotekos paslaugas ir kuponai, nemokamiems skaitytojo
pažymėjimams įsigyti.
Bendradarbiaudama su Prancūzų institutu Draugystės biblioteka pristatė interaktyvią parodą „1418“, skirtą Pirmajam pasauliniam karui paminėti. Tuo pačiu metu buvo pristatyta ir Prancūzų instituto
mediatekos meno albumų kolekcija „Art“, kurią sudarė daugiau kaip 60 leidinių apie architektūrą,
fotografiją, tapybą, dizainą, skulptūrą, madą ir tekstilę.
Akciją „Padovanok knygą bibliotekai“ Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai surengė 2015
metų lapkričio – gruodžio mėnesiais. Jie kvietė skaitytojus papildyti bibliotekos fondus paklausiomis, ne
senesnėmis kaip 2012 metais išleistomis knygomis. Ši akcija vyko kartu su akcija „Knygų Kalėdos“, bet
skyrėsi tuo, kad asmeniškai buvo kreipiamasi į didžiausias Marijampolės įmones, organizacijas, partijas bei
verslininkus, kviečiant padovanoti knygų arba pervesti į Bibliotekos sąskaitą norimą pinigų sumą. Akcijoje
dalyvavo 36 įmonės, įstaigos, partijos, fiziniai asmenys. Surinkta 300 € ir 113 knygų.
2015-2016 m. Metodikos kabineto darbuotojai inicijavo skaitymo skatinimo konkursą „Skaitanti
bendruomenė“, kuriame dalyvauja visi Viešosios bibliotekos padaliniai. Marijampolės seniūnijos bibliotekų
darbuotojai vykdė akciją „Knygų kraitė“. Jos metu populiariausiomis knygomis keitėsi Igliškėlių, Valavičių,
Balsupių, Patašinės, Meškučių, Baraginės bibliotekos. Patašinės bibliotekoje vyko akcija „Rink „išmintingų“
skirtukų kolekciją – tapk geriausiu skaitytoju“.
Petro Kriaučiūno Viešoji biblioteka aktyviai dalyvavo akcijoje „Knygų Kalėdos“: suorganizuoti 37
renginiai – literatūros popietės, garsiniai skaitymai, viktorinos, parodos. Gyventojai bei organizacijos
bibliotekoms padovanojo 622 knygas, organizuojant akcijos veiklas dalyvavo 29 savanoriai. Daugiausiai
bibliotekoms knygų padovanojo UAB „Rotas“ – 217 naujų knygų, 80 knygų Puskelnių padaliniui padovanojo
bibliotekos skaitytojas Vytautas Ambraziejus.
Lėlių teatrai:
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre veikiantis lėlų teatras „Trivainėlis“ teatralizuotą pjesę „Kiškis
gudruolis“ (režisierė B. Labutytė) parodė 9 kartus, spektakliuose dalyvavo 511 lankytojų.
Netičkampio kaimo bendruomenei surengtoje Knygų Kalėdų šventėje buvo parodytas teatro
spektaklis pagal V. Žilinskaitės pjesę „Paskutinė lapė“. Aktoriai – Netičkampio kaimo bendruomenės nariai.
Renginiai netradicinėse erdvėse:
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro darbuotojai visą vasarą, vykdydami programą „Skaitykime
vaikams“, rengė teatralizuotus vasaros skaitymus netoli bibliotekos esančiame Vytauto parke ir Multicentre
(lyjant lietui). Šios programos tikslas – skatinti ankstyvą vaikų skaitymą, pasitelkiant meninės raiškos
priemones. Parengtas lankstinukas apie skaitymo naudą nuo mažų dienų, kuris buvo platinamas
Marijampolės „Miesto dienų“ metu, Marijampolės ligoninės Akušerijos skyriuje, VELC renginių metu. Visus
metus vyko teatralizuoti garsiniai knygų skaitymai. Dvi VELC darbuotojos, persirengę lėlėmis, skaitė Vytauto
parke susirenkantiems vaikams ir jų mamoms apie Kakę Makę, dramblį Olį, peliuką Luką, H. K. Anderseno
pasakas, K. Kubilinsko, A. Imai ir kitus vaikų pamėgtus kūrinius. Skaitant knygas apie stebuklus,
susirinkusiems magijos triukus rodė jaunasis iliuzionistas Marius..
Netičkampio biblioteka surengė akciją „Knygų alėja“. Jos metu parke, karštomis vasaros dienomis,
šalia bibliotekos, skaitytojams buvo siūloma paskaityti laikraščius, žurnalus ir knygas. Patašinės biblioteka
įgyvendino akciją „Skaitymui – jaukią aplinką“. Kiemelis šalia bibliotekos buvo pritaikytas jaukiam skaitymui
bei renginių organizavimui lauke.
Biblioteka tampa vieta, kurioje galima įsijungti į respublikines iniciatyvas. Nacionalinį diktantą
bendruomenes rašyti pakvietė Valavičių, Sasnavos, Liudvinavo, Daukšių bibliotekos.
Viešosios bibliotekos, Igliaukos, Puskelnių ir Sasnavos padaliniai, subūrę žaidėjų komandas
dalyvavo Bibliomūšyje.
Multicentre ataskaitiniais metai buvo organizuoti 5 vaikų gimtadienių šventės, kuriuose dalyvavo
71 asmuo.
Akcijoje „Saugus internete“ 2015 m. vasario 9-14 d. dalyvavo Viešosios bibliotekos Vaikų
edukacijos ir laisvalaikio centras ir 10 kaimo padalinių. Savaitės renginiuose dalyvavo 324 dalyviai.
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Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ organizuotose įvairiomis temomis transliacijose Viešojoje
bibliotekoje ir padaliniuose dalyvavo 466 lankytojai, tačiau susidomėjimas šiomis transliacijomis mažėja.
Daugiausia buvo domėtasi „Paramos verslui galimybės kaimo vietovėse“, „Žemės ūkio naudmenų ir kitų
plotų deklaravimas 2015 m.“

Savanoriai bibliotekoje
Antri metai Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veikloje dalyvauja savanoriai. 2015 metais
bibliotekoje savanoriavo 6 jaunuoliai (19 – 27 metų amžiaus). Jie dirbo Informacijos skyriuje – 3 savanoriai,
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre – 2 savanoriai, Draugystės bibliotekoje. -1 savanoris.
Savanorystės bibliotekoje partneriai – Jaunimo savanoriškos veiklos centras „Deineta“ ir Všį „Actio
Catholica Patria“, 1 savanoris dirbo pagal bibliotekos pasitvirtintą savanoriškos veiklos sutartį. Pagrindiniai
savanorystės bibliotekoje tikslai – pritraukti ir sudominti jaunus žmones bibliotekos veiklomis ir
paslaugomis, skatinti susidomėjimą ir populiarinti bibliotekos specialisto profesiją, skatinti socialinę
integraciją (5 iš 6 savanorių nesimokantis ir niekur nedirbantis jaunimas). Savanoriai prisidėjo prie vaikų ir
jaunimo laisvalaikio veiklų organizavimo, informacinių straipsnių rengimo, kultūrinių renginių ir parodų
organizavimo, bibliotekos lankytojų ir skaitytojų aptarnavimo, dokumentų skaitmeninimo ir maketavimo
darbų, padėjo vesti kompiuterinio raštingumo mokymus.

Mokamos paslaugos
2015 metais Bibliotekos mokamų paslaugų sąrašas nesikeitė.
Lentelė Nr. 19. Mokamų paslaugų sąrašas
Eil.
Nr.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Paslaugos pavadinimas
Vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas :
1.1. suaugusiems
1.2. ikimokyklinio amžiaus ir vaikams iki 14
metų
1.3. neįgaliesiems ir pensininkams (pateikus
pažymėjimą)
Vartotojo pažymėjimo dublikato išdavimas
Dokumentų spausdinimas nespalvotu
spausdintuvu:
3.1. A4 formato dokumento spausdinimas 1
puslapis
3.2. A4 formato dokumento spausdinimas iš
abiejų lapo pusių
Dokumento spausdinimas spalvotu
spausdintuvu:
4.1. dokumento spausdinimas spalvotu
spausdintuvu A4 formato - 1 psl.
4.2. dokumento spausdinimas spalvotu
spausdintuvu A3 formato - 1 puslapis
Dokumentų kopijavimas:
5.1. A4 formato 1 puslapis
5.2. A4 formato 1 lapas iš abiejų pusių
5.3. A3 formato 1 puslapis
Dokumentų laminavimas
6. 1. A4 formato

Kaina
Pastabos
eurais (€)
1, 74
1, 45
1, 45
0, 87

0, 06
0, 09

0, 29
0, 58

0, 06
0, 09
0, 12
1, 45

30

7.

8.
9.
10.

11.
12.

6. 2. A5 formato
6. 3. A6 / A7 formatų
Dokumentų įrišimas
7. 1. Iki 50 lapų be viršelio
Iki 50 lapų su viršeliu
7. 2. 51 – 100 lapų be viršelio
51 – 100 lapų su viršeliu
7. 3. 101 – 200 lapų be viršelio
101 – 200 lapų su viršeliu
7. 4. 201 – 300 ir daugiau lapų be viršelio
201 – 300 ir daugiau lapų su viršeliu
Teksto surinkimas kompiuteriu (1 lapas)
Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per
tarpbibliotekinį ir tarptautinį abonementą.
Ilgalaikio ir trumpalaikio viešosios bibliotekos
turto nuoma (1 val.):

1, 16
0, 87

10. 1. bibliotekos patalpų nuoma
10.2. patalpų nuoma su kompiuterine technika
ir aptarnavimu
Bibliotekos patalpų nuoma, kai sudaromos
ilgalaikės patalpų nuomos sutartys
Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų
renginių organizavimas (1 val.)

10, 14
13, 03

1, 16
1, 45
1, 45
1, 74
2, 09
2, 32
2, 61
2, 90
1, 01
Vartotojas apmoka realias dokumentų
persiuntimo paštu išlaidas
Paslaugos nemokamai teikiamos
labdaros ir paramos, kūrybinėms
organizacijoms

Ne mažiau kaip 1, 74 Eur/ m2)

2015 m. gauta 9926, 83 (2014 m. – 12106, 68) Eur pajamų, specialiųjų lėšų programų
finansavimui.
Daugiausia pajamų surinkta už bibliotekos patalpų nuomą – 6756, 57 (2014 m. – 7932, 28 €) Eur
arba 68, 1 %. Tai pajamos už patalpų nuomą “Bitė GSM”, „Europe direct“ ir kitoms komercinėms
organizacijoms.
Už skaitytojų pažymėjimus gauta – 1204,54, Eur arba 12, 3 % (2014 m. – 1441, 43 €) pajamų.
Už kopijavimo ir spausdinimo paslaugas – 660, 52 Eur arba 6, 7 % (2014 m. –796, 16 €).
Delspinigiai už laiku negrąžintas knygas sudarė – 1181, 95 Eur arba 11,9 % (2014 m. – 1829, 52 €).
Kitos pajamos –123, 26 Eur (TBA, kitos paslaugos)
Bibliotekos vartotojams padarytos 9209 kopijos, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 4996,
padaliniuose –4213 kopijos.

Bibliotekos įvaizdžio formavimas
Informacija apie Bibliotekos struktūrą, paslaugas, dokumentų fondus ir renginius publikuojama ir
reguliariai atnaujinama bibliotekos tinklapyje www.marvb.lt. ir Facebook profilyje. Facebook paskyras
sukūrę ir aktyviai viešina paslaugas 11 padalinių (paskelbta 346 informacijos). Bibliotekos interneto
svetainėje ir internetiniuose portaluose www.marijampolietis.lt, www.suduvosgidas.lt, www.15min.lt ir
kituose paskelbta 146 informacijos apie veiklą, naujoves ir paslaugas.
Žiniasklaidoje paskelbti 78 straipsniai apie biblioteką, iš jų parengti profesionalių žurnalistų – 37.
Vienas straipsnis išspausdintas respublikinėje spaudoje, kiti vietiniuose periodiniuose leidiniuose.
Bibliotekos darbuotojai parengė 41 straipsnį į vietos periodinę spaudą ir 120 informacijų interneto
portalams ir bibliotekos internetinei svetainei.
Bibliotekos Informacijos skyriaus darbuotojai parengė ir maketavo 40 psl. leidinį „Marijampolei
reikšmingos datos. 2015“, kuris išleistas 70 egz. tiražu. Leidinį gerai įvertino vyresnio amžiaus
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marijampoliečiai, pedagogai. Parengti 4 straipsniai elektroniniam leidiniui: „Išnykę ir pasikeitę: pastatų
istorijos“, kurį rengė Kauno apskrities viešosios bibliotekos informacinių paslaugų skyrius.
Marijampolės televizija parengė 24 reportažus apie Bibliotekos renginius ir veiklą, projektų,
iniciatyvų pristatymus. LRT radijuje transliuotas pokalbis su vyriausiąja metodininke Alma Stočkuviene.
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos rengiamam leidiniui „Mokomės iš patirties:
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų sėkmės pavyzdžiai“ (2015) pateiktas aprašymas apie Draugystės
biblioteką „Netradicinė biblioteka“. Nuolat teikti pranešimai į Programos tinklalapio naujienų skiltį
http://www.lt-pl-ru.eu/news (4 pranešimai) ir naujienlaiškį „LT-PL-RU telegrama“(1 pranešimas). Vaizdinė
medžiaga iš Draugystės bibliotekos pateikta į Programos leidžiamą 2016 metų kalendorių.
Parengta 40 įvairių reklaminių, informacinių lankstinukų, bukletų, kvietimų į biblioteką. Jie buvo
pristatomi lankantis mokyklose, darželiuose, vaiko dienos centruose ir jaunimo organizacijose. Parengti 4
anonsai apie renginius ir rodyti TV ekrane Multicentro ekspozicijų erdvėje. Pasinaudojant bibliotekos
vartotojų suteiktais elektroninio pašto adresais, informacijos skyriaus darbuotojai sukūrė naujienlaiškų
siuntimo sistemą. Parengti 2 naujielaiškiai ir išsiųsti 5988 vartotojams, pateikusiems elektroninio pašto
adresus
Biblioteka savo veiklą viešina ir respublikinėse bei tarptautinėse konferencijose. Interaktyvus
žinynas jo rengėjų pristatytas Kauno apskrities organizuotoje kultūros paveldo konferencijoje jis
pristatomas
Kauno
apskrities
viešosios
bibliotekos
tinklaraštyje:
(http://regionas.kvb.lt/2015/03/marijampoles-miesto-gatviu-kaita-iliustruotas-interaktyvus-zinynas/.
Pranešimai apie naujos bibliotekos šeimai koncepciją perskaityti tarptautinėse konferencijose Nidoje,
Vilniuje, tarptautiniame forume Slovėnijoje. Bibliotekos plakatas eksponuotas Pietų Afrikoje vykusioje IFLA
konferencijoje.

Informacinė ir kraštotyros veikla
LIBIS PĮ diegimas
LIBIS PĮ Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje diegiama nuo 2001 m. Ataskaitiniai metais
Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai naudojo įdiegtas LIBIS PĮ v.4.27.1 ir v.4.28.3 (nuo rugpjūčio
mėn.) versijas. LIBIS PĮ įdiegta Viešojoje bibliotekoje, Draugystės ir visose kaimo bibliotekose.
2003 m. Viešojoje bibliotekoje buvo įdiegtas LIBIS Analizinės bibliografijos posistemis. NBDB
2015 m. pateikti 907 (2014 m.– 702) bibliografiniai įrašai iš vietinių periodinių leidinių (laikraščių
„Suvalkietis“, „Marijampolės miesto laikraštis“ ir žurnalo „Mūsų savaitė“).
2004 m. Viešojoje bibliotekoje įdiegtas LIBIS Periodikos posistemis - visi Viešojoje bibliotekoje ir
padaliniuose gaunami periodiniai leidiniai registruojami ir apskaitomi naudojant LIBIS PĮ.
2008 m. buvo įdiegtas TBA posistemis.
Nuo 2005 m. Viešojoje bibliotekoje veikia Skaitytojų aptarnavimo posistemis (SAP). 2015 m.
pabaigoje LIBIS PĮ Skaitytojų aptarnavimo posistemio (SAP) programine įranga dirbo visi padaliniai, naudojo
vieningą vartotojų registracijos ir delspinigių apskaitos sistemą.
LIBIS PĮ diegimo klausimai buvo reguliariai aptariami darbuotojų pasitarimuose, organizuojami
darbuotojų mokymai ir konsultacijos. Ataskaitiniais metais suteiktos 48 individualios konsultacijos, iš jų 32 –
kaimo bibliotekų darbuotojams. Smilgių bibliotekos darbuotojai organizuoti parengiamieji darbo su LIBIS PĮ
mokymai.
2015 metais vykdytas analizinių įrašų importas į suvestinį katalogą bei reikšminių žodžių importas
(1049 reikšminių žodžių). Importuota 2 UDK mokslo šaka, atitinkamai pertvarkyti lentyninių skirtukų
pavadinimai. Nacionalinės bibliotekos naujai pakeisti kalbų kodai suvesti į Petro Kriaučiūno viešosios
bibliotekos LIBIS PĮ Žinių bazę. Buvo kontroliuojam lokali vartotojų duomenų bazė, naujų vartotojų
registracija bei perregistravimas, priminimų, raginimų siuntimas skolininkams, teikiama informacija
vartotojams, stebimas skaitytojų skolininkų aptarnavimas.
Vartotojai drąsiau naudoja elektronines paslaugas: automatinio informavimo paslauga naudojosi
2439 (2014 m. –2536) vartotojai, kurie prasitęsė 30069 (2014 m. – 31792) dokumentų naudojimo laiką.
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Internetu vartotojai užsakė 813 ir rezervavo 1727 dokumentus (2014 m. atitinkamai 1011 ir 1815).
Šiomis paslaugomis naudojosi 124 moksleiviai iki 14 m. amžiaus. 177 rezervuotos knygos nepasiekė
vartotojų, nes 1 dokumentas buvo dingęs iš fondų, 145-ių skaitytojai neatvyko pasiimti, 7 knygos buvo
neišduodamos, 10 nerasta vietoje, 2 tvarkomos, 1 negauta į fondą ir 10 užimtų.
Elektroninio pašto adresais buvo pasiekiami 2974 vartotojai (31, 1 %), todėl ne visi vartotojai gali
naudotis LIBIS PĮ teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.
Dokumentų grąžinimo įrenginiu pasinaudojo 1775 (2014 m. – 1795) skaitytojai, iš kurių 279 vaikai
ir moksleiviai iki 14 metų. „Klausk bibliotekininko“ paslauga pasinaudojo 17 vartotojų, iš jų 1 užklausa buvo
pateikta darbui, 12 laisvalaikiui ir 4 mokslams.
Susiduriama ir su LIBIS PĮ diegimo problemomis. Dėl pasenusios uždaro tinklo įrangos ir
kompiuterinės technikos, PĮ dirba lėtai, kartais stringa vartotojų aptarnavimas. Serverio techniniai
parametrai neatitinka šiuolaikinių duomenų bazių apdorojimo reikalavimų, jis yra pasenęs. Dėl lėšų stokos
2 kaimo bibliotekos – Trakiškiai ir Šventragis neturi grąžinimo lapelių spausdintuvų.

Informacinis fondas
Ataskaitiniais metais informacinis Viešosios bibliotekos fondas sudarė 4888 (2014 m. – 4029
fizinių vienetų.
Bibliotekos padaliniuose informacinių leidinių fondas sudaro 2593 (2014 m. – 2074) fizinius
vienetus. Draugystės bibliotekoje – 292 fiziniai vienetai dokumentų.
Vidutiniškai vienoje kaimo bibliotekoje – 100 fizinių vienetų informacinio fondo dokumentų.
CBS gauta 226 informaciniai leidiniai, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 87, Draugystės – 26, kaimo
bibliotekose – 113 egzempliorių.
Viešosios bibliotekos informacinių leidinių fondą sudaro 2295 egzempliorius. Didžiausias skaičius
informacinių dokumentų saugoma Informacijos skyriuje – 1421, Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 539,
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre – 335,.
Informacinio fondo būklė Bibliotekos skyriuose nepasikeitusi. Informacinių leidinių fondas
atnaujinamas nepakankamai, Informacijos skyriuje ribojamas jų naudojimo laikas namuose (skolinama 2
savaitėm). Dalis vertingiausių dokumentų į namus neišduodama.
Informacinių dokumentų fondas Viešosios bibliotekos kaimo padaliniuose yra pasenęs, jo
paklausa menka. Vidutiniškai per metus kaimo bibliotekos ataskaitiniais metais gavo 5 informacinius
leidinius, todėl informaciniai fondai praktiškai neatsinaujina. Pastaraisiais metais didžiausią paklausą turėjo
įvairūs kalbiniai žodynai.

Elektroninis katalogas
Bibliotekos elektroniniame kataloge 2015 m. pabaigoje buvo 39882 (2014 m. – 40129)
bibliografinių įrašų, iš jų ataskaitiniais metais buvo sukurti 1743 nauji bibliografiniai įrašai.
Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose korteliniai katalogai ir kartotekos nenaudojami, pildoma tik
kortelinės „Faktų“ (Metodikos skyrius) ir „Datos ir faktai“ (Informacijos skyrius) kartotekos, reikalingos
darbuotojams.

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
2015 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojams vartotojai pateikė 12094 (2014 m. –
13331) užklausas. Kiekvienais metais užklausų skaičius mažėja, ataskaitiniais metais jų sumažėjo 10, 2 %.
Įvykdyta – 10716 (2014 m. – 11191) užklausa.
Registruoti 1378 (2014 m. – 2140) neigiami atsakymai, tai sudaro 11, 4% visų gautų užklausų.
Elektroninėmis priemonėmis gauta 1098 užklausos (2014 – 498).
Viešojoje bibliotekoje vartotojai pateikė 7664 (2014 m. - 8393) užklausą, iš jų atsakytos –6526.
Užklausų skaičius mažėjo visuose Viešosios bibliotekos skyriuose, o Vaikų edukacijos centre neatsakytų
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užklausų skaičius pasiekė 70, 1 %. Didžiąją dalį užklausų sudarė teminės užklausos – 3441. Daugiausia
užklausų gauta grožinės literatūros, matematikos, visuomenės mokslų, meno, sporto klausimais. Kitų
užklausų gauta: adresinių – 1544, tikslinamųjų – 864, faktografinių– 677.
Bendras užklausų skaičius Viešosios bibliotekos padaliniuose sumažėjo. Gauta – 4430 (2014 m.4938) užklausos, atsakyta – 4190. Viešosios bibliotekos padaliniuose pateiktų užklausų skaičius sumažėjo –
508. Didžiąją dalį užklausų sudarė teminės užklausos – 2826. Tai – užklausos grožinės literatūros, istorijos,
visuomenės, gamtos mokslų ir kitomis temomis. Taip pat atsakyta į 1021 teminę, 188 adresines ir 175
faktografines užklausas. Viešosios bibliotekos padaliniuose į pateiktas užklausas gauta 240 neigiamų
atsakymų užklausas.
Vidutiniškai vienai kaimo bibliotekai pateiktos 135 užklausos (2014 m. – 144, 1).
Lentelė Nr. 20. Užklausos
Gauta
Atsakyta
Neigiami
Gautos elektroninėmis
užklausų užklausų
atsakymai
priemonėmis
Viešoji biblioteka
7664
6526
1138
678
Draugystės biblioteka
1311
1215
96
360
Kaimo bibliotekos
3119
2975
144
60
SVB
12094
10716
1378
1098
Bibliotekos padaliniuose reguliariai vyko priemonės, skirtos bibliografinei kultūrai ir
informaciniam raštingumui ugdyti. Patašinės biblioteka surengė informacinę-mokomąją viktoriną vaikų
informaciniam raštingumui ugdyti „Kur rasti atsakymą į dienos klausimą“, Tautkaičių bibliotekoje
pravestos pamokėlės-konsultacijos vaikams „Mokykimės ieškoti informacijos kartu“, jaunimui – „Kaip
surasti reikalingą dokumentą“, suaugusiems – „Naujausios knygos paieška“. Balsupių bibliotekoje vyko
informacinė valandėlė, kurios metu mažieji bibliotekos lankytojai mokėsi rašyti, spausdinti, ieškoti
informacijos kompiuteryje. Rytmečio metu „Aš, knyga, tariu Jums labas“ vaikai sužinojo, kaip reikia elgtis
bibliotekoje, kur galima rasti jiems skirtas knygas apie gamtą, pasakėles, žaidimus.
Draugystės bibliotekoje vyko individualūs naudojimosi LIBIS katalogu mokymai: dokumentų
paieška, knygų skaitymo laiko pratęsimas, leidinių užsakymas bei rezervavimas. Vartotojai buvo mokomi
bei konsultuojami dokumentų rengimo, maketavimo bei spausdinimo klausimais
Per metus suteikta daugiau kaip 956 individualių konsultacijų informacijos paieškos klausimais.

Atrankinės informacijos apimtis ir temos
Viešosios bibliotekos padaliniuose atrankinė informacija buvo teikiama 7 vartotojams. Temos –
vaikų sveikatingumas, patyčios vaikų ugdymo ir mokymo įstaigose, pjesės vaikų spektakliams, žaidimai vaikų
laisvalaikiui (Draugystės bibliotekoje), etninė kultūra, psichologija, vaikų ugdymas darželyje (Igliaukos
biblioteka), Lietuvos istorija (Igliškėlių biblioteka).

Elektroninės paslaugos
Elektroninės paslaugos
Seansų skaičius
Seansų laikas
Atmestų seansų skaičius
Parsisiųsdintų dokumentų skaičius
Parsisiųsdintų įrašų skaičius
Paieškų (užklausų) skaičius
Virtualių apsilankymų skaičius
Seansų internete skaičius

SVB
76928
23927
977
195
14712
90453
39742
34096

Lentelė Nr. 21. Elektroninės paslaugos
Viešoji
Draugystės
Kaimo bibliotekos
biblioteka
biblioteka
3312
21910
51706
17948:59:05
5023
18904
0
27
950
195
14712
90453
39742
10165
3312
20619
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Internetas
2015 metų pabaigoje viešoji interneto prieiga veikė Viešojoje bibliotekoje, Draugystės ir 23
kaimo bibliotekose.
Interneto skaityklų paslaugomis ataskaitiniais metais naudojosi – 4393 (2013 m. – 4650), arba
40, 6 % Viešosios bibliotekos bei padalinių vartotojų. Dauguma jų (Informacijos skyriuje - visi) neturi LIBIS
skaitytojų pažymėjimų. Internetu naudojosi 1509 (2014 m. – 1752) vartotojai vaikai iki 14 m.
Viešojoje bibliotekoje viešosios interneto prieigos kompiuteriais naudojosi 1136 (2014 m. –
1258) vartotojai, iš jų vaikai iki 14 m. – 194. Informacijos skyriuje lankėsi 921 interneto paslaugų vartotojai,
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre (VELC) - 215. Interneto vartotojų skaičius sumažėjo Informacijos
skyriaus interneto skaitykloje (- 35) ir Multicentre (- 87). Didėjantis kompiuterių, mobiliųjų įrenginių ir
interneto paslaugų prieinamumas, mažina viešosios interneto prieigos taškų lankytojų skaičių. Dauguma
gyventojų šiomis paslaugomis naudojasi namuose, o bibliotekose lankosi nemažai socialiai pažeidžiamų
grupių atstovų: paaugliai iš globos namų, bedarbiai, senjorai.
Draugystės bibliotekoje internetu naudojosi 393 (2013 m. – 308) vartotojai, iš jų 236 – vaikai iki
14 metų.
Kaimo padaliniuose interneto paslaugomis naudojosi 2864 (2014 m. – 3084) vartotojai, iš jų
1079 vaikai iki 14 m. amžiaus.
Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose veikia Interneto skaityklų:
Viešojoje bibliotekoje – 12 kompiuterizuotų darbų vietų vartotojams. Iš jų: Informacijos skyriuje
– 11 darbo vietos, Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 1 darbo vietos, aprūpinta specialia programine įranga
neįgaliesiems ir silpnaregiams (JAWS ir MAGIC programinė įranga). Multicentro vartotojai vieną valandą per
dieną, kai nevyksta edukaciniai užsiėmimai, naudoja Multicentro kompiuterius paieškai internete ar
laisvalaikiui praleisti.
Draugystės bibliotekoje – 8 darbo vietos vartotojams.
23 kaimo bibliotekose įrengtos 83 kompiuterizuotos darbo vietos (2014 m. - 83) vartotojams.
Kaimo bibliotekose vartotojams skirta nuo 5 iki 2 kompiuterizuotų darbo vietų, priklausomai nuo
bibliotekos dydžio. Interneto skaityklos įrengtos gavus projektų „Bibliotekos pažangai“ ir VIPT, VIPT 2
parama.
Bibliotekoms interneto ryšį tiekia LRTC, AB TEO, UAB „Infostruktūra“.
2015 metais Viešosios bibliotekos ir padalinių vartotojai nemokamai naudojosi 2
prenumeruojamomis duomenų bazėmis: EBSCO, NAXOS duomenų bazėmis. Populiaresnė buvo EBSCO DB,
joje atlikta 4319 paieškų. Lapkričio mėn. biblioteka turėjo prieigą prie duomenų bazės EBSCO eBook Public
Library Collection kolekcijos į kurią įeina virš 31 000 pavadinimų leidinių specialiai atrinktų viešosioms
bibliotekoms. Šia galimybe susidomėjo ne tik bibliotekos skaitytojai, bet ir vietinė žiniasklaida. Laikinai
suteikta šios bazės prieiga, padidino susidomėjimą EBSCO duomenų bazėmis.
Ataskaitiniais metais Viešoji biblioteka ir padaliniai negalėjo naudotis teisinių duomenų baze,
nes sutartis su „Legis“ buvo panaikinta 2015 m. vasario mėn.

Kraštotyros veikla
2015 metais pagrindinis dėmesys buvo skiriamas dokumentų ir informacijos apie kraštą
saugojimui, kaupimui ir sklaidai elektroninėje erdvėje.
Kraštotyros dokumentų fondą Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose sudaro 10003 (2014 m. –
9692) fiziniai vienetai, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 5031, Draugystės bibliotekoje – 426, kaimo bibliotekose
– 4546 fizinių vienetų dokumentų.
SVB buvo gauti 391 kraštotyros dokumentai, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 128, Draugystės – 60,
kaimo bibliotekose – 203 fiziniai vienetai dokumentų.
Vidutiniškai vienoje kaimo bibliotekoje yra po 198 fizinius vienetus kraštotyrinio pobūdžio
dokumentų.
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Bibliotekos padaliniuose dirbama tradiciniais metodais - pildomi teminiai segtuvai apie žymius
kraštiečius, aptarnaujamo mikrorajono vietoves, organizuojamos teminės lentynos knygnešiams, žymiems
kraštiečiams, kurios papildomos naujais kraštotyros dokumentais.
Visuose padaliniuose organizuojamos kraštotyros kartotekos. Ataskaitiniais metais jos papildytos
195 bibliografiniais įrašais (2014 m. – 143). Visi padaliniai pildo iškarpų iš periodinės spaudos segtuvus
„Apie mus spaudoje“. Daugelyje bibliotekų tęsiami jau pradėti darbai: pildomi teminiai segtuvai apie žymius
kraštiečius, aptarnaujamo mikrorajono gyvenvietes, vietoves, organizuojami renginiai.
Kraštotyriniai renginiai užėmė žymią kraštotyrinio darbo dalį. Sasnavoje, minint penktąsias
kraštiečio, istoriko, Kovo 11-osios akto signataro Gedimino Ilgūno mirties metinės, buvo pristatyta
žurnalisto, rašytojo Edmundo Ganusausko monografija apie Gediminą Ilgūną „Išėjęs į žygį“. Draugystės
bibliotekoje parengtos kraštiečių kūrėjų Justino Sajausko ir Romo Linionio leidinių parodos, Onos
Grabauskienės rankdarbių paroda, vyko Justino Sajausko bei Jono Vito Augustaičio kūrybos pristatymai.
Netičkampio bibliotekoje pristatytos kraštietės Aldonos Žibūdienės knygos „Gyvenimo sūkuryje“ ir
„Agotėlės rūpestėliai“. Igliaukos bibliotekoje parengta teminė lentyna apie Igliaukos tautinių šokių
kolektyvą ,,Tryptukas“ „Visur spėjanti jaunystė“. Veikė kraštietės Kristinos Gelčienės fotografijų paroda
„Akmenys gyvena“. Bibliotekos lankytojus džiugino Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos moksleivių Irmos
Lazauskaitės ir Astos Kazakevičiūtės fotografijų paroda „Aš myliu Igliauką“.
Reikšmingiausi krašto paveldą saugantys ir viešinantys darbai atlikti Viešosios bibliotekos
Informacijos skyriuje. Kraštotyros darbui vis stipresnę įtaką daro spartus skaitmeninių technologijų
tobulėjimas. Keičiasi skyriaus darbo specifika kraštotyrinės informacijos srityje, didžiausias dėmesys
skiriamas krašto fondo dokumentų skaitmeninimui ir jų pateikimui elektroninėje erdvėje.
2014 m. Marijampolės bendruomenei buvo pristatytas unikalus internetinis žinynas
„Marijampolės gatvės“, kuriame pateikta suskaitmeninta tekstinė ir vaizdinė informacija apie miesto
gatves. Palankiai žiniasklaidos ir visuomenės įvertintas žinynas (www.gatves.marvb.lt) sulaukė daug
lankytojų ir rėmėjų. Atsižvelgiant į žinyno vartotojų pageidavimus, miesto svečių (turistų) poreikius bei
specialistų patarimus, nuspręsta išplėsti žinyno turinį, papildant jį informacija apie mieste esančius istorijos,
kultūros paveldo objektus ir išversti į anglų kalbą. Marijampolės savivaldybė 2000 Eur parėmė tolesnius
projekto „Marijampolės miesto gatvių kaita: iliustruotas interaktyvus žinynas“ kūrimo darbus. Projekto
tikslas – integruoti suskaitmeninto kultūros paveldo objektus į skaitmeninio turinio žinyną, kurių visuma
užtikrins kultūros paveldo sklaidą Sūduvos krašte ir pasaulyje.
2015 m. didžiausią dėmesį Informacijos skyriaus darbuotojai, vykdydami interaktyvaus žinyno
kūrimo darbus, skyrė informacijos apie Marijampolėje esančius kultūros paveldo objektus rinkimui ir
sisteminimui. Vasario mėnesį buvo pradėta rinkti ir sisteminti medžiaga apie kultūros paveldo paminklus,
parengti sąrašai, peržiūrėta daugiau kaip 100 knygų ir brošiūrų, periodiniai leidiniai. Informacijos ieškota
interneto
portaluose:
http://kvr.kpd.lt,
www.limis.lt,
http://www.autc.lt,
www.epaveldas.lt,
www.europiana.eu. Surinkta informacijos apie 159 objektus, aprašyti 123 kultūros paveldo objektai. Tačiau
ne apie visus objektus pateikta pilna informacija, trūksta informacijos apie XIX – XX a. pabaigoje statytus
pastatus. Net apie palyginti neseniai pastatytus paminklus informacijos trūksta, ji netiksli. Aprašyti objektai
(pagal kategorijas):

Muziejai ir galerijos – 9

Atminimo lentos – 15

Paminklai ir skulptūros – 16

Kryžiai medinė skulptūra, stogastulpiai – 14

Bažnyčios, sinagogos, cerkvės – 6

Dvarai - 2

Pastatai ir architektūros paminklai – 37

Technikos paveldas – 4

Piliakalniai – 2

Kapinės ir kitos palaidojimo vietos – 7

Parkai ir skverai – 7

Gamtos objektai – 4
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Marijampolei ruošiantis tapti kultūros sostine, gegužės mėnesį buvo parengtas projektas ir
pristatytas trečiasis žinyno darbų etapas „Marijampolės miesto senosios kapinės“. Projektu norima įamžinti
Marijampolės miesto senosiose kapinėse palaidotų pasauliui ir Lietuvai nusipelniusių kraštiečių atminimą ir
taip integruoti kapinėse esančius kultūros paveldo objektus į skaitmenį žinyną „Marijampolės gatvės“.
Visas internetinio žinyno turinys kartu su paveldo objektų aprašymais išverstas į anglų kalbą, kurie
sudaro daugiau kaip 450 psl. A4 formato.
Žinynas prieinamas Bibliotekos interneto svetainėje, per metus juo domėjosi 11 274 virtualių
lankytojų. Žinyne pateikta informacija ir dokumentais pasinaudojo 3083 lankytojai, buvo peržiūrėti 30029
žinyno puslapiai.
Tradiciškai parengtas 2016 metų kalendorius „Marijampolei reikšmingos datos. Leidinio apimtis
40 psl., išspausdintas 70 egz. tiražu.
Rengiamai „Marijampoliečio“ bibliotekai suskaitmeninta 15 knygų, padaryta 939 skaitmeninės
kopijos. Bibliotekos interneto svetainėje planuojamoje talpinti „Marijampoliečio bibliotekoje“ bus saugoma
skaitmenintų dokumentų (knygų, periodinių leidinių, rankraščių) rinkinys. „Marijampoliečio bibliotekoje“
bus pateikti Marijampolėje išleistos knygos, leidiniai apie Marijampolę, kuriuos skaitmeninti ir viešinti
leidžia autorinės teisės. Ši biblioteka taps žinyno „Marijampolės gatvės“ dalimi.

Metodinė veikla
2015 m. Bibliotekos metodininkai iškėlė sau tikslą plėsti savivaldybės viešųjų bibliotekų paslaugas,
rengiant ir įgyvendinant bibliotekų plėtros projektus, skleidžiant informaciją, diegiant gerąją patirtį ir
ugdant bibliotekininkų profesionalumą. Šiam tikslui pasiekti buvo organizuoti profesiniai renginiai,
paskelbtas bibliotekininkų iniciatyvumą skatinantis skaitymo skatinimo bendruomenėse konkursas, teikta
metodinė pagalba bibliotekų darbuotojams, rengti ir gavus finansavimą įgyvendinti naujų paslaugų diegimo
bibliotekose projektai.
Viena iš metodininkų darbo sričių – projektų rengimas ir administravimas. Projektas
„Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“, baigtas įgyvendinti 2014 m. tačiau jo administravimas tęsėsi
ir ataskaitiniais metais. Vyriausioji metodininkė A. Stočkuvienė parengė projekto dokumentus Europos
Komisijos auditui, papildė galutinė projekto ataskaitą, bendradarbiavo su projekto partneriu Černiachovsko
(Įsruties) municipaline įstaiga „Centralizuota bibliotekų sistema“, komunikavo su Programos Jungtiniu
techniniu sekretoriatu, teikė informaciją apie projekto tęstinumą, įvykusius pokyčius, renginius.
Ataskaitiniais metais vykdytas aktyvus projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“
pasiektų rezultatų viešinimas. 2014 metų pabaigoje LBD pakvietė Lietuvos bibliotekas teikti pasiūlymus 81osios Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) generalinės konferencijos ir
asamblėjos Plakatų sesijai. Bibliotekoms buvo siūloma pristatyti savo inovatyvias veiklas ir sėkmingus
projektus. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka pateikė paraišką Plakatų sesijoje eksponuoti
plakatą „Draugiška biblioteka šeimai! Marijampolėje – pirmoji Lietuvoje moderni biblioteka šeimai“. IFLA
generalinės konferencijos profesinio komiteto žiuri patvirtino konkursui pateiktą paraišką. Paraiškos ir
plakato teksto autorė – vyriausioji metodininkė Alma Stočkuvienė, plakato vizualizaciją atliko Informacijos
skyriaus vedėjas Vaidas Baranauskas. IFLA konferencija vyko 2015 m. rugpjūčio 15-21 d. Keiptaune, Pietų
Afrikos Respublikoje. Bibliotekos dalyvavimas IFLA konferencijos Plakatų sesijoje – puiki galimybė skleisti
gerąją mūsų bibliotekos patirtį, tapti matomais tarptautinėje bibliotekinėje erdvėje.
2015 m. metodininkai rengė 3, o įgyvendino 2 projektus. Vyresnioji metodininkė Violeta
Ruseckienė dirbo projekto „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“ rengimo komandoje, o gavus finansavimą
vadovavo jo įgyvendinimui. Ji rengė ir administravo Marijampolės savivaldybės Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos tęstinį projektą „Sveikatos informacija – kiekvienam žmogui“ skirtas
Igliaukos seniūnijos bibliotekoms – Igliaukos ir Daukšių. Vyriausioji metodininkė rengė projektą Lietuvos
kultūros tarybai, tačiau finansavimas nebuvo gautas.
Viešosios bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė ir metodininkė Alma Stočkuvienė dirbo Lietuvos
savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos inicijuoto projekto „Bibliotekų specialistų kvalifikacijos kėlimas: einvesticijos, patirtys ir galimybės“ rengimo komandos darbe.

37

Viena iš metodinės veiklos funkcijų yra koordinuoti Viešosios bibliotekos ir padalinių
atskaitomybę. Ataskaitiniais metais surinktos 2014 m. statistinės ataskaitos, statistiniai duomenys pateikti į
LIBIS statistikos modulį, parengta suvestinė statistinė ataskaita Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo
bibliotekai
Išanalizavus Viešosios bibliotekos ir padalinių 2014 metų statistinius rodiklius buvo identifikuota
problema – mažėjantis skaitymas bendruomenėse, todėl inicijuotas konkursas „Skaitanti bendruomenė“.
Iškeltas tikslas – aktyvinti skaitymą bendruomenėje, kelti skaitymo ir bibliotekos prestižą visuomenėje.
Konkursas vyksta 2015-2016 metais ir jame dalyvauja Viešosios bibliotekos Informacijos skyrius, Vaikų
edukacijos ir laisvalaikio centras, Skaitytojų aptarnavimo skyrius, miesto ir kaimo padaliniai. Konkurso
dalyviai parengė ir pateikė numatomų įgyvendinti priemonių programas.
Siekiant ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, plėsti bibliotekų paslaugas, skleisti informaciją
apie naujoves, buvo organizuojami profesiniai renginiai. Šiems tikslams pasiekti kiekvieną mėnesį buvo
organizuoti Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimai (9 renginiai). Juose buvo nagrinėjami
aktualūs profesiniai klausimai: veiklos planavimas ir atskaitomybė, aptariami praėjusių metų statistiniai
rodikliai ir veikla, pristatomos bibliotekininkystės naujienos, aptariamos pagrindinės bibliografinioinformacinio darbo rūšys ir apskaita. Metodininkai parengė pranešimą „Viešųjų bibliotekų netradicinės
naujos paslaugos: patirtis ir plėtra“, inicijavo diskusiją apie bibliotekas ir jų veiklos išskirtinumą, skatino
dalyvauti akcijose ir skelbiamose iniciatyvose, apžvelgė akcijos „Knygų Kalėdos“ rezultatus. Komplektavimo
ir dokumentų tvarkymo skyriaus vedėja Lina Bradauskienė supažindino su visuminės fondo apskaitos
naujovėmis. Vyriausioji metodininkė Alma Stočkuvienė pristatė užsienio bibliotekų gerąją patirtį:
Skandinavijos bibliotekų netradicines paslaugas ir bibliotekų interjero kūrimo tendencijas bei skaitymo
skatinimo iniciatyvas, veiklos formų įvairovę, tarpinstitucinį bendradarbiavimą Didžiojoje Britanijoje,
Lenkijoje, Olandijoje ir Skandinavijos šalyse.
Bibliotekininkų profesionalumo ugdymui komplektuojamas metodinės literatūros fondas, o iki
2016 m. geresnio kaimo bibliotekų skaitytojų aprūpinimo grožiniais kūriniais tikslais Metodikos kabinete
buvo komplektuojamas „Knyga laisvalaikiui“ fondas. Metų pradžioje buvo 1318 fizinių vienetų, iš jų 20 proc.
– profesinė literatūra ir 80 proc. – fondo „Knyga laisvalaikiui“ leidiniai. Metų pabaigoje, priėmus sprendimą
naikinti „Knyga laisvalaikiui“ fondą, nurašyta 859 fiziniai vienetai leidinių, perduodant juos kitoms
bibliotekoms. 2016 m. pradžiai Metodikos kabineto dokumentų fonde buvo 532 fiziniai vienetai.
Dokumentų fondu naudojosi 42 vartotojai, jiems išduota 485 dokumentai, iš kurių 96,5 % - grožinė
literatūra, 3,5% – profesiniai leidiniai. Metodikos kabinete nuolat veikė parodos: „Bibliotekininkystės
naujienos“, „2015 m. įgyvendinti projektai nuotraukose“ ir „Bibliotekos: projektai, akcijos, iniciatyvos“.
Siekiant aktyvinti Viešosios bibliotekos ir padalinių aktyvumą, metodininkai kvietė dalyvauti šalies
mastu vykstančiose iniciatyvose ir akcijose, koordinavo jų įgyvendinimą. Metodininkai koordinavo akcijas
„Knygų Kalėdos“, Nacionalinio diktanto rašymą Viešosios bibliotekos padaliniuose (Valavičių, Sasnavos,
Daukšių, Liudvinavo ir Draugystės bibliotekos), „Metų knygos rinkimai“. Šioje iniciatyvoje dalyvavo ir
nominuotų knygų rinkinius laimėjo Draugystės, Igliaukos ir Patašinės bibliotekos. Bibliotekos aktyvintos
prisijungti prie Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginių. Didžiųjų metų švenčių laukiant, bibliotekoms buvo
pasiūlyta dalyvauti Lietuvos bibliotekininkų draugijos sumanytoje akcijoje “Knygom kvepiančios Kalėdos“.
Gražiausios bibliotekos dekoracijos konkurse dalyvavo Netičkampio, Igliaukos, Draugystės ir Viešosios
bibliotekos Informacijos skyriaus darbuotojai.
Metų pabaigoje buvo parengtos metodinės rekomendacijos „Įžymių datų kalendorius“ 2016
metams.
Siekiant konsultuoti darbuotojus darbo vietoje, stebėti veiklos pokyčius ir aktualizuoti vyraujančias
problemas, 2015 m. buvo planuota 30 išvykų į Draugystės ir kaimo bibliotekas. Dėl transporto problemos
ataskaitiniais metais buvo aplankytos tik 3 bibliotekos. Igliaukos bibliotekoje dalyvauta edukacinėje
valandoje „Kelias į sveikatą“, Daukšių – konkurso „Skaitanti bendruomenė“ renginyje „Išgirsk mane
eilėraščio pynėje“. Igliškėlių bibliotekoje susipažinta su bibliotekos veikla, programos „Skaitanti
bendruomenė“ įgyvendinimu. Metodininkai aktyviai konsultavo Viešosios bibliotekos Informacijos ir
Skaitytojų aptarnavimo skyrių bei Draugystės padalinio darbuotojus projektų rengimo klausimais.
Ataskaitiniais metais metodininkai dirbo viešųjų ryšių srityje – rengė pranešimus leidiniams (2
straipsniai), žiniasklaidai (2) ir bibliotekos tinklalapiui (6 straipsniai), redagavo kaimo padalinių darbuotojų
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parengtus straipsnius (13 straipsnių). Parengtas tekstas 3 plakatams ir 1 lankstinukui. Metodininkai,
įgyvendindami projektus, organizavo renginius, bendravo ir bendradarbiavo su kūrėjais ir
nevyriausybinėmis organizacijomis, paslaugų teikėjais, projektų partneriais, rūpinosi įgyvendinamų ir
įgyvendintų projektų viešinimu.
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka buvo įvertinta šalies bibliotekinių organizacijų.
Prie šio rezultato metodininkai prisidėjo savo darbu. Balandžio 27 d. LR Seime tarptautinės konferencijos
„Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“ metu buvo suteikti Metų geriausių bibliotekininkų vardai ir
įteiktos Kultūros ministerijos premijos bibliotekų specialistams už reikšmingiausius darbus ir išskirtinius
profesinius laimėjimus per 2014 metus. 2014 metų geriausio bibliotekininko vardas suteiktas Marijampolės
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Metodikos skyriaus vyriausiajai metodininkei Almai Stočkuvienei už
inovatyvių paslaugų šeimoms kūrimą. LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto Padėką už indėlį
į bendruomenės informacinio raštingumo ugdymą ir socialinės atskirties mažinimą gavo Viešosios
bibliotekos Informacijos skyriaus vedėjas Vaidas Baranauskas. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji
biblioteka atsiliepė į Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos kvietimą teikti paraiškas
Viešųjų bibliotekų ir jų padalinių Metų nominacijoms gauti. Pateikus paraišką šiam konkursui, Viešosios
bibliotekos Draugystės padalinys Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotiniame
susirinkime, buvo apdovanotas už inovatyvią veiklą panaudojant IT technologijas, netradicinių paslaugų
plėtrą ir jų dermę su tradicinėmis bibliotekos paslaugomis.

Projektų rengimas ir įgyvendinimas
Ataskaitiniais metais buvo vykdomi 4 projektai.
Projektą „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“ inicijavo ir finansavo LNB projektas „Bibliotekos
pažangai 2“ ir LR Kultūros ministerija. Projekto biudžetas – 28665,00 €. (Projekto BP2 dalinio finansavimo
suma – 22 450,00 Eur, LR kultūros ministerijos dalinio finansavimo suma – 2 863,00 Eur, lėšos iš kitų šaltinių
– 6 215,00 Eur). Partneriai –viešoji įstaiga „Marijampolės telekinas“ ir kūrybos namai „Exter“. Projekto
tikslas – skatinti jaunimo saviraišką ir bendruomeniškumą, gerinant galimybes kūrybiškai naudoti
informacines technologijas. 2015 m. įkurtos audiovizualinių menų dirbtuvės ir laisvalaikio zona jaunimui:
foto-video studija – vykdomi video projektai, kuriami garso takeliai, muzikiniai klipai, kompiuterinės grafikos
darbai, asmeniniai projektai (fotosesijos, video kūriniai, muzikiniai įrašai). Įkurtoje laisvalaikio zonoje
rengiami susitikimai su populiariais jaunimo tarpe žmonėmis, jaunimo organizacijomis, organizuojami stalo
ir judesio žaidimų turnyrai, filmų peržiūros. Ekspozicinėje erdvėje 2016 m. bus organizuojamos sukurtų
fotografijos darbų ir kompiuterinės grafikos kūrinių parodos ir demonstracijos. Organizuojami mokymai ir
kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai fotografijos, kompiuterinės grafikos, skaitmeninės muzikos, video menožurnalistikos temomis. Surengtos 5 mobilios kūrybinės dirbtuvės Viešosios bibliotekos padaliniuose.
Du projektus rėmė Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa. Projekto „Sveikai gyventi lengva“ biudžetas - 290, 00 €. Tikslas – supažindinti jaunąją kartą su
sveikos gyvensenos principais. Šio projekto rėmuose įvyko susitikimas su sveikos gyvensenos entuziastais,
knygų „Tobulas kūnas“ ir „Super maistas“ autoriai Ilka Adams ir Andrius Pauliukevičius. Autoriai pravedė
seminarą apie sveiką mitybą, sportą, dalinosi patarimais kaip sveikai gyventi.
Projekto „Sveikatos informaciją – kiekvienam žmogui“ biudžetas – 290,00 €. Tai tęstinis
projektas, skirtas Igliaukos seniūnijos bibliotekoms, kuriame dalyvavo daugiau kaip 120 Igliaukos seniūnijos
gyventojų. Pasiekti rezultatai: atnaujinti Igliaukos ir Daukšių bibliotekų dokumentų fondai literatūra
medicinos ir sveikos gyvensenos tematika (28 egz. knygų), surengti renginiai Igliaukos ir Daukšių
bibliotekose, propaguojantys sveiką gyvenimo būdą, edukacinė valanda „Kelias į sveikatą“ Igliaukos
bibliotekoje, kurioje dalyvavo Marijampolės savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo
specialistė Aušra Ralytė .
Projekto „Marijampolės miesto gatvių kaita“: iliustruotas interaktyvus žinynas (tęstinis).
Marijampolės savivaldybės Kultūros programa skyrė 2, 0 tūkst Eur. Tikslas – integruoti kultūros paveldo
objektus į skaitmeninio turinio žinyną, kurių visuma užtikrins kultūros paveldo sklaidą Sūduvos krašte ir
pasaulyje. Surinkta ir paruošta informacija apie Marijampolės kultūros paveldo objektus, parengtas išsamus
jų aprašymas publikavimui. Aprašyti 123 objektai (muziejai, paminklai, dvarai, kapinės, parkai ir kt.).
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Surinkti archyviniai dokumentai ir informacija apie juos: straipsniai, fotografijos ir pan. Visa elektroninio
žinyno medžiaga (450 psl.) išversta į anglų kalbą. Bendradarbiavimas su Marijampolės apskrities archyvu,
muziejais, Sūduvos fotoklubu, Registrų centru ir kitomis institucijomis leido sukaupti daug vertingos faktinės
informacijos apie mieste gyvenusius žymius žmones, architektūros, kultūros, istorijos, technikos paminklus,
muziejus ir kitus svarbius mūsų miestą garsinančius ar garsinti galinčius objektus.

Personalas
Ataskaitiniais metais Marijampolės savivaldybės viešosiose bibliotekose dirbo 67 žmonės, buvo
užimti 63, 75 etatai. Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose dirbo 49 profesionalūs bibliotekininkai, jie užėmė
46, 25 etato.
Nepilną darbo dieną dirba 8 (2014 m. - 8) bibliotekininkai. Viešojoje bibliotekose nėra nė vieno
bibliotekininko, dirbančio nepilną darbo dieną, o Draugystės bibliotekoje – 1 (0, 75 etato) ir kaimo
bibliotekose puse etato dirba 7 profesionalūs bibliotekininkai.
Darbuotojų kaita Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose nedidelė. 2015 metais pasikeitė Smilgių
bibliotekos darbuotojas.
Lentelė Nr. 22. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas

SVB
Viešoji biblioteka
Draugystės filialas
Kaimo filialai

Viso
bibliotekininkų
49
22
4
23

Aukštasis

%

17
11
2
4

34, 7
50, 0
50, 0
17, 4

Aukštesnysis
28
11
2
15

%
57, 1
50, 0
50, 0
65, 2

Kitas išsilavinimas
4
0
0
4

%
8, 2
0
0
17, 4

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas
Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 133, 43
(2014 m. – 202, 73) Eur.
Įvairiuose kitų institucijų organizuojamuose seminaruose ir mokymuose dalyvavo 40 Viešosios
bibliotekos ir padalinių darbuotojų, iš jų 39 bibliotekininkai. Dažniausia mokymuose dalyvavo Viešosios
bibliotekos darbuotojai – 18, Draugystės bibliotekos – 2, kaimo bibliotekų – 19. Dažnai vienas darbuotojas
dalyvavo keliuose seminaruose ir mokymuose, tačiau vidurinės ir žemiausios grandies specialistai dar per
mažai įjungiami į kvalifikacijos kėlimo sistemą. Kaimo bibliotekų darbuotojai dalyvavo Kauno apskrities
seminaruose, kurie buvo organizuojami Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje seminaruose ir mokymuose.
Lentelė Nr. 23. Bibliotekininkų darbo efektyvumas

SVB
Viešoji biblioteka
Draugystės biblioteka
Kaimo bibliotekos

Vartotojų skaičius 1
bibliotekininkui
2015 m.
2014 m.
220, 6
215, 1
212, 0
217, 5
402, 5
350, 0
197, 2
195, 3

Lankytojų skaičius 1
bibliotekininkui
2015 m. 2014 m.
4586, 9
4425, 5
4031, 7
4243, 4
9825, 3
5414, 0
4206, 9
4470, 8

Išduotis 1 bibliotekininkui
(fiz. vnt.)
2015 m.
2014 m.
6516, 8
6412, 6
5029, 6
5034, 4
11143, 0
6458, 3
7134, 9
7724, 9

Daugiausiai bibliotekininkų dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KVB)
organizuotuose mokymuose Marijampolėje. Šios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė
Regina Klementavičienė skaitė pranešimus temomis „Kodėl verta skaityti nuo mažens?“ ir „Kodėl
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paaugliams patinka nevykėlių istorijos?“. Seminare dalyvavo 26 Viešosios ir padalinių darbuotojai.
Mokymus „Planšetiniai kompiuteriai Tavo poreikiams: fotografuok, filmuok, redaguok; bendrauk,
dalinkis; skaityk el. knygas“ vedė KVB specialistės SPIC Elektroninių paslaugų plėtros grupės vyr.
metodininkė Gina Poškienė, SPIC Elektroninių paslaugų grupės vyresn. metodininkė Vilma Darbutienė, IPS
EIS vyr. bibliotekininkė Daina Bandaravičiūtė. Mokymuose dalyvavo 12 bibliotekininkų.
Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vykusiuose mokymuose „Skaitmeninių e. produktų kūrimas
ir sklaida“ dalyvavo Informacijos skyriaus darbuotojai Vaidas Baranauskas ir Loreta Skinkienė. Informacijos
skyriaus vedėjas Vaidas Baranauskas dalyvavo KVB vykusioje konferencijoje „Kaip kūrybiškai panaudoti
skaitmenintą kultūros paveldą? Sklaidos patirtys ir galimybės“ ir mokymuose „Autorių teisė ir bibliotekos“.
Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė Aušra Kriaučiūnaitė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Aušra
Rutkauskienė ir bibliotekininkė Loreta Stundžienė dalyvavo seminare „Kaip bendrauti su sudėtingo būdo
vartotojais“. Komplektavimo ir tvarkymo skyriaus bibliotekininkė Janina Valiukevičienė dalyvavo seminare
„Dokumentų dalykinis ir sisteminis LIBIS PĮ“. Kauno apskrities viešosios bibliotekos organizuotus 48 ak. val.
nuotolinius mokymosi kursus „Information Management Skills Development Using English Language“ baigė
8 Viešosios bibliotekos ir Draugystės padalinio darbuotojai: Lina Bradauskienė, Nijolė Vainauskaitė, Jūratė
Dudkienė, Virginija Magonitaitienė, Alma Stočkuvienė, Aldona Murauskienė, Gerda Matusevičienė ir Ieva
Gvazdaitytė.
Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ mokymus „Poveikio vertinimas“ išklausė Viešosios bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja Jūratė Dudkienė ir vyresnioji metodininkė Violeta Ruseckienė. Daiva Kirtiklienė ir
Violeta Ruseckienė dalyvavo 2 dienų BP2 projektų įgyvendinimo patirties dalijimosi seminare Vilniuje.
Lietuvos bibliotekininkų draugija balandžio 27-28 dienomis organizavo tarptautinę konferenciją „Biblioteka:
informacija ir žinios kiekvienam“. Šiame renginyje dalyvavo Viešosios bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė
ir vyriausioji metodininkė Alma Stočkuvienė.
Sausio mėn. viešojoje bibliotekoje įvyko seminaras “Komandinis darbas. Komunikacija”. Lektorė –
Kauno regioninės inovacijų centro direktorė Birutė Velykienė. Seminare dalyvavo 14 Viešosios bibliotekos ir
kaimo padalinių darbuotojų.
VšĮ Ateities visuomenės institutas, bendradarbiaudamas su partneriais iš Norvegijos įgyvendina
projektą „Regionų savivaldybių kultūros įstaigų kompetencijų ugdymas paslaugų modernizavimo, kūrybos
inovacijų diegimo ir erdvių įveiklinimo srityse“, skirtą kultūros įstaigų darbuotojų gebėjimų stiprinimui.
Viešosios bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė ir vyriausioji metodininkė Alma Stočkuvienė buvo
pakviestos dalyvauti projekto darbo grupėje, kuri bus atsakinga už mokymų programos kūrimą ir
įgyvendinimą. Gruodžio 10 d. darbo grupės nariai dalyvavo projekto partnerio Iš Norvegijos mokymuose
„Design Thinking Deep Dive Workshop: Creativity and Innovation in Cultural Institutions“. Mokytasi naudoti
kūrybinį mąstymą kaip būdą diegti inovacijas kūrybiniame sektoriuje. Mokymų metu buvo nagrinėjami
muziejų, bibliotekų ir universitetų, sėkmingai pritaikiusių kūrybinį mąstymą, atvejai. Gruodžio 11 d.
dalyvauta projekto pristatymo konferencijoje.
2015 m. spalio 3 – 12 dienomis Viešosios bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė kartu su kitais
Lietuvos viešųjų bibliotekų vadovais dalyvavo tarptautiniame išvažiuojamajame viešųjų bibliotekų patirties
sklaidos forume Slovėnijos bibliotekose „Atvira biblioteka“. Forume, kuris vyko Grosuplje miesto
bibliotekoje, pranešimą, pristatantį Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklas ir
strategijas, skaitė direktorė Daiva Kirtiklienė.

Materialinė bazė
Viešosios bibliotekos ir padalinių materialinė bazė gera. Didžioji Viešosios bibliotekos patalpų
dalis remontuota 2006 ir 2007 metais, vidaus patalpos pakankamai jaukios, tačiau pastato išorė neestetiška
ir nedera su rekonstruota Vytauto gatve ir atnaujinta Vytauto Didžiojo parko infrastruktūra. Bibliotekos
patalpų energetinis efektyvumas žemas, kai kuriuose skyriuose žiemą šalta, vasarą – per karšta. Nors
Viešosios bibliotekos patalpų plotas pakankamai didelis, tačiau patalpos nefunkcionalios, trūksta atvirų
erdvių, nepatogiai išdėstyti dokumentų fondai.
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Nuo Bibliotekos pastatymo neremontuota pastato centrinė dalis – 278 m2 patalpos, kuriose įsikūrę
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centras, Komplektavimo ir dokumentų tvarkymo skyrius ir administracijos
darbuotojai, pradėta remontuoti 2015 m. lapkričio mėn. Buhalterių, metodininkų darbo vietos įrengtos
kitose pastato patalpose, išgriautos sienos ir padidinta erdvė vaikų aptarnavimui, nupirkti specialūs baldai,
knygų lentynos Vaikų literatūros skyriui.
2015 metais buvo parengtas Kultūros objektų aktualizavimo projektui rinkodaros planas, kuriuo
siekiama modernizuoti Bibliotekos infrastruktūrą, atnaujinti viešąsias erdves. Viešosios bibliotekos pastatų
sutvarkymas, dalyvaujant renovacijos programose, įtrauktas į Marijampolės savivaldybės prioritetų sąrašą.
Viešosios bibliotekos padalinių būklė patenkinama. Po remonto balandžio mėn. atidaryta
atsinaujinusi Igliaukos biblioteka. Smulkūs remonto darbai atlikti Viešojoje bibliotekoje, Draugystės,
Igliškėlių ir Tautkaičių bibliotekose.
Avarinėse patalpose dirba tik Igliškėlių biblioteka, tačiau iškelti biblioteką į kitas patalpas nėra
galimybės, nes kaime nėra patalpų, tinkančių bibliotekai arba joms įrengti reikia didelių investicijų.
Kitų kaimo filialų patalpų būklė įvairi: šiltose ir erdviose patalpose dirba Liudvinavo, Igliaukos,
Sasnavos bibliotekos. Pakankamai geros ir pritaikytos lankytojų poreikiams Želsvos, Valavičių, Šunskų,
Daukšių, Gavaltuvos, Puskelnių, Baraginės filialų patalpos, tačiau kai kuriose iš jų šaltuoju metų laiku,
nepalaikoma komfortiška patalpų temperatūra. Igliškėlių, Daugirdų, Trakiškių, Valavičių, Meškučių
bibliotekos apšildomos krosnelėmis – židiniais. Viešoji biblioteka perka kurą Smilgių, Tautkaičių, Puskelnių
bibliotekų patalpų apšildymui, nes pastatus valdo bendruomenės.
Viešoji biblioteka patikėjimo teise valdo Viešosios bibliotekos (2 pastatai) ir Draugystės
bibliotekos pastatus. Patikėjimo teise Viešoji biblioteka valdo ir dalį kaimo patalpų (14 bibliotekų): Želsvos,
Meškučių, Sasnavos, Liudvinavo, Baraginės, Gudelių, Daugirdų, Patašinės, Tautkaičių, Puskelnių,
Netičkampio, Šunskų ir Daukšių. Pagal panaudos sutartis Viešoji biblioteka valdo (6 bibliotekos) – Igliškėlių,
Igliaukos, Valavičių, Šunskų, Gavaltuvos, Trakiškių filialų patalpas. Dar 3 bibliotekų patalpos (Balsupių,
Mokolų, Padovinio) priklauso mokykloms.
Keičiantis pastatų, kuriuose įsikūrę kaimo bibliotekos, valdytojams, keičiasi ir pastatų priežiūra bei
būklė. Geriausiai prižiūrimi ir apšildomi pastatai, tvarkoma aplinka, kuriuose įsikūrę seniūnijos ir mokyklos.
7 kaimo bibliotekos įsikūrę mokyklų, darželių pastatuose, 4 – seniūnijų pastatuose, 2 – Laisvalaikio ir
užimtumo centro pastatuose ir 10 bibliotekų pastatuose, kurie perduoti vietos bendruomenėms. Kasmet
tokių pastatų, perduotų bendruomenėms, skaičius didėja, jų aprūpinimas kuru, kūrikų išlaikymas yra
Bibliotekos rūpestis. Šių kaimo bibliotekų padėtis sunkiausia, nes pastatas šildomi nepakankamai, brangsta
bibliotekos išlaikymas.
Viešoji biblioteka naudojasi fiksuotojo ir mobiliojo telefono ryšio operatorių paslaugomis.
Viešojoje bibliotekoje įrengta 6 telefono ryšio linijos, Draugystės bibliotekoje – 1 linija. Ataskaitiniais metais
19 kaimo bibliotekų (82, 6, 0 %) turėjo fiksuotą arba mobilųjį telefono ryšį.

Techninis aprūpinimas
2015 m. Viešosios bibliotekos ir darbuotojai ir vartotojai naudojosi 206 kompiuteriais, 17
spausdintuvų, 29 daugiafunkciniais aparatais (iš jų 27 laisvai prieinami vartotojams), 3 skeneriais, 1
kopijavimo aparatu, 4 multimedia projektoriais, 18 elektroninėmis skaityklėmis, interaktyvia elektronine
lenta, skaitmenine filmavimo kamera ir fotoaparatu bei LBIS PĮ naudojamais grąžinimo lapelių
spausdintuvais bei skeneriais. Mokymų klasėje yra 10 stacionarių, 11 nešiojamųjų kompiuterių, projektorius
Benq. Iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos gauti 8 nauji kompiuteriai, skirti viešajai prieigai ir 5
planšetės, naudotos elektroniniais dokumentais. Už Bibliotekos biudžeto lėšas atnaujinta kai kurie
personalo kompiuteriai, įsigyta kompiuteriams būtinų detalių.
Viešojoje bibliotekoje buvo 87 kompiuteriai, iš jų 57 kompiuteriai skirti vartotojams ir 30
darbuotojams.
Draugystės bibliotekoje – 12 kompiuterių, iš jų 8 vartotojams ir 4 darbuotojams. Bibliotekoje
naudojami 1 multifunkcinis aparatas, 2 spausdintuvai, 2 grąžinimo lapelių spausdintuvai.
Kaimo bibliotekose - 107 kompiuteriai, iš jų 83 skirti vartotojams, 24 – darbuotojams. Kiekvienoje
kaimo bibliotekoje yra multifunkciniai aparatai, spausdintuvai, grąžinimo lapelių spausdintuvai, skeneriai.
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Nors visi bibliotekos darbo procesai kompiuterizuoti, LIBIS SAP reikalinga kompiuterinė įranga
neatnaujinama, tai kelia grėsmę LIBIS sistemos funkcionavimu. Senais ir susidėvėjusiais kompiuteriais
naudojasi ir dauguma Bibliotekos ir padalinių darbuotojų. Ataskaitiniai metais nurašyta 15 kompiuterių, 5
brūkšninių kodų spausdintuvai ir 3 spausdintuvai.

Bibliotekos patalpų plotas
Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos ir padalinių patalpų plotas nesikeitė.
Bendras Marijampolės savivaldybės viešųjų bibliotekų patalpų plotas – 4372 m2 (2014 m. – 4372
2)
m ), iš jų naudingas – 33209 m2.
Didžiausias patalpas turi Viešoji biblioteka – 2664 m2, iš kurių naudingos – 1735 m2.
Draugystės bibliotekos patalpų plotas – 298 m2, iš jų naudingas – 280 m2.
Vidutiniškai kaimo biblioteka užima 58, 8 m2 patalpų plotą, iš jų naudingo – 49, 8 m2.
Bendras kaimo bibliotekų bendras plotas – 1410 m2, iš jų naudingas – 1194. Didžiausias patalpas
turi Liudvinavo filialas – 94 m2.
Visų savivaldybės viešųjų bibliotekų dokumentų fondai atviri. Viešojoje bibliotekoje uždari tik
Atsarginis fondas, dalis Vaikų literatūros skyriaus fondo (161 lentynų metrai).
Viso fondai SVB užima 3288 (2014 m. – 3279) lentynų metrus, iš jų atviri – 3129
Viešojoje bibliotekoje – 1111 (2014 m. –1123 ) lentynų metrus, iš jų atviri – 952;
Draugystės bibliotekoje dokumentų fondai užima – 264 (2014 m. – 258) lentynų metrus, iš jų
atviri –264.
Kaimo bibliotekose dokumentų fondai užima – 1913 (2014 m. – 1898) lentynų metrus, iš jų atviri
–1913.

Finansavimas
2015 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių išlaikymui gauta 566750, 4 Eur, (2014 m. – 708439, 5
Eur). Iš jų steigėjo ir valstybės lėšos sudarė 538000 Eur. Savivaldybės skiriamos lėšos sumažėjo 25, 0 %, nes
2014 m. baigėsi projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ veiklos ir finansavimas. Mažiau
surinkta ir pajamų už mokamas paslaugas (-2, 2 tūkst. €).
Viešosios bibliotekos ir padalinių išlaidos sudarė – 648434, 0 Eur.
Bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčiui skirta 346918, 4 arba 53, 5% visų išlaidų.
Bibliotekininkų atlyginimų didinimui nuo liepos 1 d. skirta 19022, 0 Eur valstybės lėšų.
Vidutinis priskaičiuotas mėnesinis kultūros ir meno darbuotojo darbo užmokestis – 456 (2014 m.
– 419) Eur.
Dokumentams įsigyti buvo skirta 69091, 1 Eur arba 10, 7 % visų išlaidų. Išlaidos knygų įsigijimui
sudarė 55254, 6 Eur, iš jų valstybės skirtos lėšos – 39301 Eur. Savivaldybės lėšos, skirtos periodinių leidinių
prenumeratai sudarė 9704, 7 Eur ir sumažėjo 432 Eur. Elektroniniams dokumentams įsigyti skirta 115, 2
Eur, kitiems dokumentams – 4016, 6 Eur.
Įmokos socialiniam draudimui sudarė 102387, 18 Eur.
Kitoms išlaidoms buvo skirta 104580, 40 Eur. Didelę dalį kitų išlaidų sudarė išlaidos pastatų
išlaikymui ir bibliotekos funkcijoms vykdyti: 35051, 32 Eur – Viešosios bibliotekos ir padalinių komunalinėms
paslaugoms, 12614, 23 Eur – ryšių paslaugomas, 1060, 99 Eur ilgalaikio turto remontui, 1199, 91 Eur –
transporto išlaidoms. 11700 Eur. Buvo skirta baldų įsigijimui. Nemaža kitų išlaidų dalis teko būtinoms
prekėms ir paslaugoms: kanceliarinių ir švaros prekių įsigijimui, sveikatos tikrinimui, sutarčių palaikymui,
signalizacijos sistemų priežiūrai ir apsaugai ir t.t.
Kreditorinis įsiskolinimas 2016 m. pradžioje buvo - 642, 03 Eur ( 2015 m. pradžioje – 2405, 43
Eur). Tai nedidelės sumos paslaugas teikiančioms organizacijoms.
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Kapitalinės išlaidos
Išlaidos sklypams ir pastatams 2015 m. sudarė 17742, 9 Eur. Šios lėšos buvo panaudotos Vaikų
edukacijos centro vaikų literatūros, Komplektavimo ir dokumentų tvarkymo skyrių, administracijos,
buhalterijos patalpų remontui, kompiuterinių ir elektros tinklų atnaujinimui.
Išlaidos bibliotekų automatizacijai, kompiuterinei ir programinei įrangai įsigyti sudarė 12815 Eur.
Lėšos buvo skirtos LIBIS ir buhalterinių programų (Finas) palaikymui ir atnaujinimui, kompiuterinei (nauji
kompiuteriai projektui, atminties moduliai) ir programinei įrangai įsigyti.

Pajamos ir finansavimas
2015 m. iš savivaldybės ir valstybės biudžeto Viešoji biblioteka gavo 538000 Eur lėšų. Iš kitų
šaltinių Biblioteka gavo: 9926, 8 už mokamas paslaugas (specialiųjų programų lėšos) – 9926, 8 Eur,
programų ir projektų lėšos – 18165, 1 Eur, fizinių ir juridinių asmenų parama –685, 5 Eur.
Bibliotekos biudžetas gavo 65780, 14 € valstybės lėšų, iš jų 19022, 0 € buvo skirtas bibliotekininkų
darbo užmokesčio kėlimui 1, 3 BMA dydžiais ir 1830 € MMA pakėlimui, 39301, 0 € dokumentų įsigijimui,
2641, 48 € –iš Darbo biržos ir 2985, 66 € programų ir projektų vykdymui. Gautas dalinis projekto
finansavimas „IT kartos iniciatyvos“ iš ES struktūrinių fondų lėšų – 9793,50 €.
Viešoji biblioteka surinko 9926, 8 Eur specialiųjų programų lėšų. Surinkta 22, 0 % mažiau pajamų
už mokamas paslaugas. Surinktos lėšos buvo naudojamos ilgalaikiam turtui įsigyti (2900, 0 Eur, iš jų
kompiuteriai ir žaidimų konsolė – 1796, 09), ryšiams (379, 29 Eur), komandiruotėms ir kvalifikacijos kėlimui
(360, 56 Eur) komunalinėms paslaugoms (2242, 80 Eur), įvairioms prekėms (2899, 98 Eur ir kitoms
paslaugoms (1144, 20 Eur) apmokėti.

Išvados
Sėkmės:

Atnaujinta Draugystės biblioteka tapo tikru bendruomenės susibūrimų centru, padidėjo visi
bibliotekos statistiniai darbo rodikliai.

Toliau tęsiama ir aktualizuojama krašto paveldo sklaida virtualią erdvėje, papildomas nauja
informacija unikalus kraštotyros elektroninis žinynas http://www.gatves.marvb.lt.

Sėkmingai vykdomi bibliotekos paslaugų plėtros projektai.

Į Bibliotekos veiklas įtraukiama jaunimo grupė, plečiamos Bibliotekos veiklos netradicinėse
erdvėse, įkurta populiari laisvalaikio zona.

Skaitmeninio raštingumo mokymai bendruomenei, socialinės atskirties jaunimo grupių
įtraukimas į šiuos mokymus plečia bibliotekos paslaugų spektrą ir gerina jos įvaizdį bendruomenėje.

Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose nuosekliai įdiegiama ir sėkmingai funkcionuoja LIBIS PĮ,
visi kaimo padaliniai gali aptarnauti vartotojus kompiuterizuotai.
Trūkumai:

Vartotojų, lankytojų ir išduoties rodiklių mažėjimas Viešosios bibliotekos skyriuose ir kaimo
bibliotekose, ragina atkreipti dėmesį į bibliotekų infrastruktūrą ir jos atitiktį bendruomenės interesams.

Silpnas kraštotyros darbas kaimo bibliotekose, nerengiami kraštotyros darbai.

Per mažai dėmesio skiriama vartotojų nuomonės ir poreikių analizei, netiriamos įvairių
bendruomenės grupių nesilankymo priežastys.
Problemos:

Neskiriama lėšų Bibliotekos personalo kompiuterinės technikos atnaujinimui, tai kelia grėsmę
LIBIS PĮ funkcionavimui.

Nepakankama darbuotojų kvalifikacija, ypač IT srityje (socialinių tinklų administravimas,
virtualių produktų kūrimas).
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Mažėja Bibliotekos vartotojų vaikų iki 14 metų skaičius bibliotekose, jų lankomumo ir
skaitomumo rodikliai. Būtina ieškoti naujų darbo formų, siekiant didinti vartotojų ir lankytojų vaikų skaičių.

Trūksta lėšų Viešosios bibliotekos pastatų tvarkymui ir šiltinimo darbams atlikti, žemas
energetinis efektyvumas žemas (žiemą ir vasarą temperatūra kai kuriose patalpose neatitinka higienos
normų rekomendacijų).

Kai kurių kaimo bibliotekų infrastruktūros neatitikimas bendruomenės poreikiams:
nepakankamai atnaujinami kaimo bibliotekų inventorius, nepalaikoma komfortiška patalpų temperatūra
šaltuoju metų laiku.
Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą:

Projektinė veikla ir bibliotekininkų kompetencijų ugdymas turėtų tapti pagrindinėmis
veiklomis, siekiant geresnių rezultatų bibliotekų darbe ir telkiant bendruomenes bibliotekose.

Stiprinti informacijos apie bibliotekos paslaugų įvairovę ir sklaidą ypač elektroninėje erdvėje,
naudojant mobiliąsias priemones, socialinius tinklus.
 Plėtoti vaikams, jaunimui, socialiai pažeidžiamų grupių atstovams palankią terpę bibliotekoje,
kurti jiems patrauklią saviraiškos, kūrybos ir laisvalaikio erdvę.

Stiprinti partnerystę su švietimo ir socializacijos įstaigomis ir organizacijomis, tapti atvira ir
vieša erdve įvairioms bendruomenės veiklos ir idėjoms.
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Jūratė Dudkienė

