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1.Bendros žinios apie Viešąją biblioteką: 
Viešosios bibliotekos 2012 m. tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatas. 
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (toliau - Biblioteka) teikia  informacijos, kultūros ir švietimo 

paslaugas Marijampolės savivaldybės gyventojams ir padeda jiems realizuoti informacinius  poreikius 
kintančiame pasaulyje, skatina socialinę sanglaudą ir žinių ekonomikos kūrimą. Strateginis bibliotekos 
tikslas - didinti bibliotekos veiklos efektyvumą, puoselėti tradicinių ir skaitmeninių kultūros ir informacijos 
paslaugų įvairovę ir prieinamumą. Siekdami šio tikslo bibliotekos darbuotojai komplektuoja universalų 
dokumentų fondą, teikia vartotojams tradicines bibliotekos ir elektronines paslaugas, organizuoja 
kultūrinius renginius ir edukacinius užsiėmimus vaikams ir jaunimui, skatina bendruomenę skaityti ir 
užtikrina viešąją interneto prieigą gyventojams. 

Visi bibliotekos darbo procesai automatizuoti, Viešojoje bibliotekoje ir 23 filialuose (88, 9 %) įdiegta 
Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) programinė įranga. Viešojoje bibliotekoje ir 20 
filialų įdiegtas LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemis. Bibliotekos vartotojams teikiamos paslaugos 
internetu: automatinis informavimas, LIBIS pažymėjimo įsigijimas, dokumentų rezervavimas (internetu 
užsakyta ir pratęsta beveik 10 tūkst. dokumentų). Dokumentų grąžinimo įrenginiu naudojosi 1362 
vartotojai. Viešosios interneto paslaugos teikiamos 92, 6 % filialuose ir Viešojoje bibliotekoje. 

 Bibliotekoje sudaromos sąlygos gyventojų mokymuisi ir saviraiškai, ugdomi ir tobulinami įvairių 
bendruomenės grupių skaitmeniniai gebėjimai. Viešosios bibliotekos Mokymų centre ir filialuose buvo 
organizuojami kompiuterinio raštingumo mokymai, kuriems skirta 2342 valandų. Kompiuterinio raštingumo 
pradmenis grupėse įgijo 206 bibliotekų vartotojai (pagal 20 val. ir 16 val. mokymo programas), dar 473 
vartotojai buvo apmokyti individualiai, suteiktos 8364 konsultacijos. Kompiuterinio raštingumo žinias 
tobulino daugiau kaip 5 tūkst. Bibliotekos lankytojų. Glaudžiai bendradarbiaujant su apskrities švietimo 
įstaigomis, Multicentre plėtojama edukacinė vaikų ir jaunimo veikla. Surengta 444 edukaciniai užsiėmimai 
(trukmė – 621 val.), iš jų grupėms -200, individualūs – 244 . Edukaciniai užsiėmimai rengiami atsižvelgiant į 
mokyklose dėstomų dalykų programas (pvz. „Muzikinė karuselė“, „Saugus ir draugiškas internetas“, 
„Gyvybė žemėje“, „Saugokime gamtą“) ir mokytojų pasiūlymus. Kartu su mokyklomis buvo įgyvendinti 
projektai „Kartu su šokiu“, „Improvizuojame žvėrių karnavalą“ ir kiti. Lankytojų skaičius Multicentre 
padidėjo 11, 3 %. 

2012 m. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose dirbo 65 žmonės, buvo užimti 65, 25 etatai. Iš jų: 3 
bibliotekos administracijos darbuotojai, 47 profesionalūs bibliotekininkai, 8 specialistai ir 7 techniniai 
darbuotojai. 40 darbuotojų kėlė profesinę kvalifikaciją Viešosios bibliotekos kitų institucijų organizuotuose 
seminaruose. Viešojoje bibliotekoje 3 seminarus (kraštotyros, paieškų duomenų bazėse, bibliotekų istorijų 
rašymo klausimais) vedė Kauno apskrities viešosios bibliotekos specialistai. 

2. Viešosios bibliotekos finansavimas 2012 m.: 

Viso gauta 
lėšų 
(tūkst.Lt) 

 Iš jų (tūkst. Lt):  Kultūros 
ministerijos 
lėšos (tūkst. 
Lt) 

Marijampolės 
savivaldybės 
lėšos 

Specialiųjų 
programų lėšos 

Fizinių ir juridinių 
asmenų parama 

Programų, 
projektų lėšos 

2536,9 1686, 1 49, 2 402, 6 263, 4 135, 6 

 
2012 metais Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka lėšų gavo 21, 2 % daugiau, o iš savivaldybės 

biudžeto asignavimai padidėjo 14, 1%. Dokumentų įsigijimui skiriamos valstybės biudžeto lėšos padidėjo 
101 %. Už šias lėšas buvo įsigyti 5578 nauji dokumentai. Viso dokumentų įsigijimui buvo skirta – 149367, 45 
Lt (2011 m. – 106340, 99 Lt), iš jų knygoms - 1356842, 20 Lt ir periodiniams leidiniams – 13683, 25 Lt. 



Periodinių leidinių prenumeratai iš savivaldybės biudžeto ir Viešosios bibliotekos specialiųjų lėšų  buvo 
skirta 65, 4  % lėšų mažiau (2011 m. – 39, 6 tūkst. Lt). 

Vienam savivaldybės gyventojų naujų dokumentų įsigijimui 2012 m. buvo skirta 2, 47 Lt. Vidutinė 
naujos knygos kaina  24, 07 Lt. 

Bendras biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2013 m. pradžioje buvo 45930, 82 (2012 m. pr. – 
101786,16) Lt. Iš tos sumos AB „Lesto“ – 2002, 14 Lt, AB „Litesko“ – 39066, 43 Lt, AB TEO –  3280, 44 Lt, 
UAB „Ridma“ – 624, 26 Lt bei kitoms paslaugas teikiančioms organizacijoms. 

3. Viešosios bibliotekos veiklos organizavimas. Pagrindiniai darbo rodikliai: 

 Iš viso  Viešojoje 
bibliotekoje 

Draugystės filiale  Kaimo filialuose 

 2011 m.  2012 m.  2011 m.  2012 m.  2011 m.  2012 m.  2011 m.  2012 m.  

Vartotojų 
sutelkimo % 

16, 6 17, 5 11, 7 12, 0 12, 4 12, 5 21, 2 22, 8 

Vartotojų 
skaičius 

11051 10568 5239 4857 1244 1126 4568 4585 

Lankytojų 
skaičius 

213640 224575 85456 92392 18593 20457 109591 111726 

Dokumentų 
išdavimas 

320060 320549 117266 110544 25239 27008 177555 182997 

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose surengta 636 (2011 m. – 667) kultūriniai renginiai, iš jų 346 – 
spaudinių parodos. Kultūriniuose renginiuose apsilankė – 10883 (2011 m. – 10060) lankytojų arba 18, 0  % 
savivaldybės gyventojų.  

Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge -35515, iš jų naujų įrašų -2783. 
Bibliografinių informacijų skaičius: 14476, iš jų 614 gautos elektroniniais kanalais. 
1 savivaldybės gyventojui vidutiniškai teko dokumentų bibliotekoje – 3, 39 egz.; naujų dokumentų 

–0, 32 egz. Dokumentų fondo apyvarta – 1, 55. 
 Vidutiniškai 1 lankytojas per metus bibliotekose apsilanko 19, 3 karto, 1 vartotojui išduodama 

29,0 dokumentai. 
Įrengtos 207 kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų 150 – viešosios prieigos, 57 darbuotojams. 

Bibliotekose veikia 25 viešosios interneto prieigos taškai, iš jų 23 kaimo teritorijoje.1000 savivaldybės 
gyventojų tenka 2, 5 viešosios prieigos kompiuteriai. 97 % kompiuterinės ir programinės įrangos įsigyta 
dalyvaujant įvairiuose projektuose projektų ar pagal panaudą. 

4. Viešosios bibliotekos dalyvavimas įvairiose programose, projektuose: 
Ataskaitiniais metais Viešoji biblioteka parengė ir vykdė 5 projektus. 2012 m. lapkričio 15 d. Petro 

Kriaučiūno viešoji biblioteka ir Bendroji valdymo institucija (Lenkijos Respublikos regioninės plėtros 
departamentas) pasirašė paramos sutartį dėl projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ 
įgyvendinimo. Projektą įgyvendinančios bibliotekos sieks pagerinti šeimos edukacinę, informacinę ir 
kultūrinę aplinką, prisidedant prie pasienio regionų socialinės ir ekonominės plėtros. Bendras projekto 
biudžetas siekia 257 881,64 eurų (890 413,73 litų), iš jų - ES lėšos sudaro 232 093,47 eurų (801 372,33 litų).  

Projektą „Lėlių teatrą kuria vaikai“ iš dalies finansavo LR kultūros ministerija (7000 Lt) per Vaikams 
ir jaunimui skirtą kultūros ir kultūrinės edukacijos programą. Projekto tikslas – apjungti šiuolaikiškas ir  
tradicines lavinimo priemones bei metodus, ugdyti vaikų, ypač augančių socialinės rizikos šeimose, 
kūrybiškumą ir vertybines nuostatas, didinti savirealizacijos galimybes. Projektą „Negalia – ne kliūtis 
bendrauti ir bendradarbiauti“ iš dalies finansavo LR kultūros ministerija (12000 Lt) per Regionų kultūros 
projektų programą. Projekto tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją, plečiant jų užimtumą, kurti 
kultūrinę, informacinę ir edukacinę aplinką bibliotekoje. Projektą „Teatro lėlės vaikiškų knygų pasaulyje“ iš 
dalies finansavo Kultūros rėmimo fonas (4000 Lt). Jis skirtas lietuvių literatūros vaikams sklaidai. Projektą 
„Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo stiprinimas bibliotekose“ rėmė projektas „Bibliotekos 
pažangai“. Gauti 5 kompiuteriai ir 2 vaizdo projektoriai. 

5.Viešosios bibliotekos materialinės bazės pokyčiai: Viešosios bibliotekos ir filialų materialinė bazė 
gera. Didžioji Viešosios bibliotekos patalpų dalis remontuota 2006 ir 2007 metais, vidaus patalpos atrodo 
jaukiai ir estetiškai, tačiau pastato išorė, neremontuota 30 metų, pakankamai susidėvėjusi ir neapšiltinta. 
Neremontuota ir pastato centrinė dalis – 278 m2 patalpos, kuriose įsikūrę Vaikų edukacijos ir laisvalaikio 



centras, Metodikos ir Dokumentų tvarkymo komplektavimo skyriai. Smulkūs remonto, elektros ir telefono 
linijų gerinimo darbai atlikti Viešosios bibliotekos patalpose ir parodų salėje. Perkėlus Daukšių filialą į 
pagrindinės mokyklos pastatą, atliktas naujųjų patalpų remontas, remontuotos Igliaukos, Netičkampio, 
Padovinio filialų patalpos ir elektros instaliacija, Trakiškių filiale sutvarkytas šildymas. Įkūrus Marijampolės 

socialinės pagalbos centro socialinės rizikos šeimų paramos centrą Netičkampio kaime, išsisprendė filialo 
šildymo problemos. Igliškėlių, Daugirdų, Trakiškių bibliotekos apšildomos krosnelėmis – židiniais, Narto 
biblioteka – elektros prietaisais. Dar 3 bibliotekos apšildomos naudojant kietojo kuro katilus. Kai kuriuose 
bibliotekose dėl prastos patalpų būklės, nesandarių langų nepasiekiama komfortiška temperatūra šaltuoju 
metų laiku. 

6.Viešosios bibliotekos kultūros formavimas. 
Informacija apie Bibliotekos struktūrą, paslaugas, dokumentų fondus ir renginius, viešąsias ir 

elektronines paslaugas publikuojama ir reguliariai atnaujinama bibliotekos tinklapyje www.marvb.lt. 
Bibliotekos internetiniame puslapyje ir kituose internetiniuose portaluose www.bibliotekospazangai.lt, 
www.marijampolietis.lt, www.suduvosgidas.lt buvo paskelbta 72 straipsniai ir informacijos apie bibliotekos 
veiklą, renginių anonsai. Apie bibliotekos veiklą informuoja respublikinės ir vietinės žiniasklaidos priemonės, 
biblioteka rengia lankstinukus, plakatus ir kitą informacinę medžiagą apie bibliotekos veiklą. Ataskaitiniais 
metais Lietuvos periodinėje spaudoje („Suvalkietis“, „Miesto laikraštis“, „Savaitė“, „Santaka“) buvo 
publikuotas 69 straipsniai, iš jų 1 respublikinėje spaudoje. Marijampolės televizija parengė 35 reportažus 
apie Viešosios  bibliotekos veiklą.  

7. Įstaigos pagrindinės problemos 2011 m. ir veiklos perspektyvos 2012 m.   
Problemos: 
1. Bibliotekinių procesų automatizavimas, elektroninių paslaugų ir viešosios interneto prieigos 

gyventojams užtikrinimas – viena svarbiausių bibliotekos veiklos sričių. Būtina numatyti lėšas ir  užtikrinti 
nuoseklų  Viešosios bibliotekos kompiuterinės technikos atnaujinimą, nes po 2 – 3 metų bibliotekos negalės 
tęsti bibliotekinių procesų automatizavimo ir užtikrinti viešosios interneto prieigos gyventojams. 

2. Lėšos periodinių leidinių užsakymui sumažėjo 65, 4 %, todėl ypač trūksta periodinių leidinių 
kaimo filialuose. 

3. Trūksta lėšų Viešosios bibliotekos patalpų (Vaikų literatūros skyriaus, Metodikos ir 
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrių) ir kai kurių filialų remontui, baldų atnaujinimui. 

4. Didėja bibliotekų darbuotojų darbo krūvis ir kvalifikaciniai reikalavimai, tačiau vidutinis 
bibliotekininkų darbo užmokestis (bruto) sudarė 57, 6 % oficialaus LR vidutinio darbo užmokesčio. 

5. Atlikti Viešosios bibliotekos pastato išorės remontą ir jį apšiltinti, kad pastato išorė būtų 
estetiška. 

Veiklos perspektyvos: 
1.    Dalyvauti  bibliotekų veiklą skatinančiuose ir bibliotekų infrastruktūrą gerinančiuose 

projektuose. 
2.             Ugdyti darbuotojų profesinę kompetenciją ir stiprinti motyvaciją. 
3.     Skatinti gyventojų kompiuterinio raštingumo plėtrą, organizuoti teminės ir atrankinės 

informacijos teikimą gyventojams, skleisti informaciją apie biblioteką ir paslaugas socialiniuose tinkluose. 
4.     Plėsti edukacinį, informacinį vaikų ir jaunimo lavinimą, skatinti skaityti, organizuojant 

patrauklius renginius. 
5.            Plėtoti partnerystę su švietimo ir socialinių reikalų sistemos įstaigomis ir organizacijomis. 
 
  

Direktorė                                                                                                    Daiva Kirtiklienė 
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