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1.Bendros žinios apie Viešąją biblioteką: 
Viešosios bibliotekos 2014 m. tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatas. 

Strateginis Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) tikslas – didinti Bibliotekos 
veiklos efektyvumą, puoselėti tradicinių ir skaitmeninių kultūros ir informacijos paslaugų įvairovę ir 
prieinamumą. Siekdami šio tikslo Bibliotekos darbuotojai organizuoja savivaldybės gyventojų informacinį ir 
kultūrinį aptarnavimą, teikia bendruomenės saviraiškai viešąją erdvę ir naudingas, nemokamas paslaugas. 
Biblioteka ir jos padaliniai komplektuoja universalų dokumentų fondą, teikia tradicines ir elektronines 
paslaugas, užtikrina viešąją interneto prieigą savivaldybės teritorijoje, organizuoja kultūrinius ir edukacinius 
renginius visoms lankytojų grupėms, skatina bendruomenę skaityti, praleisti laisvalaikį ir tobulėti 
Bibliotekoje. 

Viešojoje bibliotekoje ir visuose padaliniuose veikia Lietuvos integralios bibliotekų informacijos 
sistemos (LIBIS) programinė įranga, visi bibliotekiniai darbo procesai automatizuoti. Vartotojams teikiamos  
elektroninės paslaugos: dokumentų užsakymas, rezervavimas, automatinis informavimas, LIBIS pažymėjimo 
įsigijimas. Bibliotekos lankytojai gali grąžinti knygas ir ne bibliotekos darbo laiku, dokumentų grąžinimo 
įrenginiu pasinaudota 1715 kartų. Viešosios interneto prieiga teikiama 92, 6% padaliniuose ir Viešojoje 
bibliotekoje. 

Bibliotekoje vyksta įvairių gyventojų grupių mokymai, atsižvelgiant į jų informacinius poreikius. 
Kompiuterinio raštingumo mokymuose (grupiniuose, individualiuose ir konsultacijose) dalyvavo 5561 
asmuo (9, 5 % gyventojų), vartotojams mokyti skirtos 2532 val. Mokymų klasėje pradinio kompiuterinio 
pradmenų apmokyta 140 gyventojų. Individualiai apmokyti 728 vartotojai, suteiktos 8256 konsultacijos. 
Glaudžiai bendradarbiaujant su apskrities švietimo ir socializacijos įstaigomis Multicentre plėtojama 
edukacinė vaikų ir jaunimo veikla. Ataskaitiniais metais Multicentre buvo organizuoti 298 mokymai, 
užsiėmimams skirtos 447 valandos. Lankytojų grupėms pravesti 144 edukaciniai užsiėmimai (216 val.) ir 
surengti 154 individualūs užsiėmimai (231 val.). Multicentre apsilankė  daugiau kaip 12, 6 tūkst. lankytojų. 

2014 m. Bibliotekoje dirbo 64 žmonės, buvo užimti 62, 5 etato. Iš jų: 3 bibliotekos administracijos 
darbuotojai, 46 profesionalūs bibliotekininkai, 7 specialistai ir 8 techniniai darbuotojai. 36 darbuotojai  
tobulino kvalifikaciją įvairiuose seminaruose – tarptautiniuose, projekto „Bibliotekos pažangai2“ ir 
profesiniuose mokymuose. 

2. Viešosios bibliotekos finansavimas 2014 m.: 

Iš viso, 
tūkst. Lt  

Savivaldybės lėšos, tūkst.  Lt Valstybės 
lėšos,  
tūkst. Lt  
 

ES lėšos, 
tūkst. Lt 

Kiti 
šaltiniai, 
tūkst. Lt 

Viso 
 

Iš jų 

Lėšos 
aplinkai 
finansuoti 

Surinktos 
pajamos 

Projektai 

2432,0 2076, 8 2033, 0 41, 8 2, 0 269,2 249, 3 48, 5 

Savivaldybės skiriamos lėšos padidėjo 7, 9 %. Į savivaldybės biudžetą Biblioteka grąžino 211, 8 
tūkst. Lt., kurie buvo skirti projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ koofinansavimui. 
Surinkta pajamų už mokamas paslaugas  15, 8 % daugiau.  

Bibliotekos biudžetas gavo 269, 2 tūkst. valstybės lėšų: 105, 2 tūkst. Lt buvo skirtas bibliotekininkų 
darbo užmokesčio kėlimui 2 BMA dydžiais, 135, 9 tūkst. Lt dokumentų įsigijimui, 23, 2 tūkst. Lt gauta 
paramos ir projektų vykdymui, 4, 9 tūkst. Lt –iš Darbo biržos. Iš visų šaltinių dokumentams įsigyti buvo 
panaudota 243, 4 tūkst. Lt lėšų, iš jų savivaldybės lėšos sudarė 35, 0 tūkst. Lt. 



Vienam savivaldybės gyventojui naujų dokumentų įsigijimui 2014 m. buvo skirta 3, 23 (2013 m. 
– 3, 07 ) Lt, iš jų savivaldybės lėšų – 0, 62  (2013 m. –  0, 67) Lt. Vidutinė naujos knygos kaina 23, 8 Lt (2013 
m. – 23, 30 Lt). 

Kreditorinis įsiskolinimas 2015 m. pradžioje buvo  8305, 48 (2014 m. pr. – 134055, 67 Lt) Lt. Iš tos 
sumos   AB „Lesto“ – 2150, 68 Lt, AB „Litesko“ – 1131, 15 Lt, AB TEO LT – 878, 28 Lt, už elektros energiją – 
1929, 07  Lt bei nedidelės sumos kitoms paslaugas teikiančioms organizacijoms. 

3. Viešosios bibliotekos veiklos organizavimas. Pagrindiniai darbo rodikliai: 

 Iš viso SVB Viešojoje 
bibliotekoje 

Draugystės filiale  Kaimo filialuose 

 2013 m.  2014 m.  2013 m.  2014 m.  2013 m.  2014 m.  2013 m.  2014 m.  

Vartotojų 
sutelkimo % 

17, 6 17, 6 12, 7 12, 3 10, 8 11, 6 23, 0 22, 6 

Vartotojų 
skaičius 

10453 10327 5004 4785 865 1050 4584 4492 

Lankytojų 
skaičius 

212313 212425 97899 93354 8515 16242 105899 102829 

Dokumentų 
išdavimas 

296528 307806 115394 110759 12068 19375 169066 177672 

Viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose surengti 707 (2013 m. – 643) kultūriniai renginiai, iš jų – 
338 meno, dokumentų ir virtualios parodos. Juose apsilankė – 13789 (2014 m. – 11103) lankytojai arba 23, 
4 % savivaldybės gyventojų.  

Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge – 40129, iš jų automatizuotai parengtų 
bibliografinių įrašų – 969. 

Vartotojams suteikta bibliografinių informacijų –13331, iš jų 498 gautos elektroniniais kanalais. 
1 savivaldybės gyventojui vidutiniškai teko dokumentų bibliotekoje – 3, 30 egz.; naujų 

dokumentų – 0, 30 egz. Dokumentų fondo apyvarta – 1, 6. 
Vidutiniškai 1 lankytojas per metus bibliotekose apsilanko 20, 6 karto, 1 vartotojui išduodama 29, 

8 dokumentai. 
Bibliotekoje įrengta 213 kompiuterizuotų darbo vietų, iš jų 135 – viešosios prieigos, 78 

darbuotojams. Bibliotekose veikia 25 viešosios interneto prieigos taškai, iš jų 23 kaimo teritorijoje. 1000 
savivaldybės gyventojų tenka 2, 3 kompiuteriai. Gavus paramą iš Nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos, atnaujinta Mokymo klasės kompiuterinė įranga. Gauta 30 nešiojamųjų ir stacionarių 
kompiuterių, projektorius. Nurašyta 9 seni kompiuteriai. Bibliotekos personalo kompiuteriai yra susidėvėję 
ir neatnaujinami nuo 2008 m.  

4. Viešosios bibliotekos dalyvavimas įvairiose programose, projektuose: 
Ataskaitiniais metais buvo vykdomi 6 projektai. 
Gegužės mėn. įgyvendinus projektą „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“, kurį iš dalies 

finansavo ES pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos, Rusijos 
bendradarbiavimo per sieną programą, darbą pradėjo Draugystės filialas. Įsisavinta 257 881,64 eurų (890 
413,73 litų) lėšų, iš jų - ES lėšos sudaro 232 093,47 eurų (801 372,33 litų). Projekto metu atlikti Draugystės 
bibliotekos pastato rekonstrukcijos darbai, infrastruktūra pritaikyta žmonėms su negalia, šeimoms, 
auginančioms mažus vaikus. Vidaus patalpose atverta bendra erdvė, suskaidyta funkcinėmis zonomis – 
mediateka, žaidimų kampas, technologijų, susitikimų ir užsiėmimų zonos. 

Lietuvos kultūros rėmimo fondas finansavo projektą „Knygų herojai atgyja komiksuose“, kurio 
pagrindinis tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo skaitymą derinant tradicinius metodus ir šiuolaikines 
technologijas. Projektą „Marijampolės miesto gatvių kaita“, skirtą skaitmeninio turinio kūrimui ir 
informacijos apie kraštą sklaidai elektroninėje erdvėje, rėmė Lietuvos kultūros taryba. Marijampolės 
savivaldybės programos rėmė 3 projektus: „Sveikatos informaciją – kiekvienam žmogui“, tęstinį projektą 
"Reikia išmokti sveikam išlikti" (Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa) ir „Teatro lėlės vaikiškų 
knygų pasaulyje“ (Nevyriausybinių organizacijų veiklos programa). Projektai buvo skirti Igliaukos ir 
Liudvinavo seniūnijų bibliotekoms, projektas „Reikia išmokti sveikam išlikti“ vykdytas Viešojoje bibliotekoje.  

5.Viešosios bibliotekos materialinės bazės pokyčiai: Viešosios bibliotekos ir padalinių materialinė 
bazė gera. Didžioji Viešosios bibliotekos patalpų dalis remontuota 2006 ir 2007 metais, vidaus patalpos 



atrodo jaukiai ir estetiškai, tačiau pastato išorė susidėvėjus, jo energetinis efektyvumas žemas ir  dideli 
šildymo kaštai. Neremontuota ir pastato centrinė dalis – 278 m2 patalpos, kuriose įsikūrę Vaikų literatūros 
skyrius ir kiti bibliotekos skyriai. 2014 metais buvo rengiamas Kultūros objektų aktualizavimo projektas, 
kuriuo siekiama modernizuoti Bibliotekos infrastruktūrą, atnaujinti viešąsias erdves. Gegužės mėnesį po 
rekonstrukcijos duris atvėrė Draugystės biblioteka: sumontuotas šlaitinis stogas, atliktas laikančiųjų 
konstrukcijų kapitalinis remontas, išorės sienų apšiltinimas, vidaus patalpų perplanavimas, įrengta apsaugos 
sistema. Kaimo bibliotekų būklė patenkinama. Smulkūs remonto darbai atlikti Netičkampio, Smilgių, 
Balsupių bibliotekose. Multicentre ir Igliškėlių bibliotekoje atnaujinta elektros instaliacija, Valavičių, 
Meškučių, Trakiškių bibliotekose remontuoti krosnelių kaminai. 

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

publikuojama ir reguliariai atnaujinama bibliotekos tinklapyje www.marvb.lt. ir Bibliotekos Facebook 
profilyje. Tinklapyje ir internetiniuose portaluose www.marijampolietis.lt, www.suduvosgidas.lt, 
www.delfi.lt, www.15min.lt buvo skelbta 105 informacijos apie bibliotekos veiklą. Žiniasklaidoje 
(„Suvalkietis“, „Miesto laikraštis“, „Savaitė“, „Respublika“) paskelbti 74 straipsniai apie biblioteką. 
Reportažus apie Draugystės bibliotekos atidarymą ir projekto „Marijampolės miesto gatvių kaita“ 
pristatymą bendruomenei  rengė LRT žurnalistai („Panorama“, „Šiandien“, „Laba diena, Lietuva“), video 
reportažą apie Euro panoramos transliacijas parodė „Lietuvos ryto“ televizija. Marijampolės televizija apie 
Biblioteką parengė 17 reportažų. Buvo parengtas reklaminis videoklipas apie Draugystės biblioteką. 
Biblioteka rengia lankstinukus, plakatus ir kitą informacinę reklaminę medžiagą apie bibliotekos veiklą ir 
paslaugas. 

7. Įstaigos pagrindinės problemos 2014 m. ir veiklos perspektyvos 2015m. 
Problemos: 
1. Vaikų ir paauglių sutelkimo, lankomumo ir skaitomumo mažėjimas. Tai skatina atkreipti 

ypatingą dėmesį šių vartotojų grupių telkimui. 
2. Kai kurių kaimo bibliotekų infrastruktūros neatitikimas bendruomenės poreikiams. Trūksta 

lėšų kaimo bibliotekų patalpų remontams ir bibliotekinių baldų įsigijimui. 
3. Nepakankami biudžeto asignavimų neleidžia atnaujinti vartotojų aptarnavimui skirtą 

kompiuterinę techniką, tai  kelia grėsmę LIBIS programinės įrangos funkcionavimui. 
4.  Žemas Bibliotekos pastato energetinis efektyvumas, neestetiška išorė  nedera su rekonstruota 

Vytauto gatvės ir atnaujinta Vytauto Didžiojo parko infrastruktūra. Reikalinga  pastato renovacija, dalies 
vidaus patalpų remontas ir bibliotekinių  baldų atnaujinimas.  

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

projektuose. 
2. Organizuoti kryptingą informacijos sklaidą apie Biblioteką ir jos paslaugas elektroninėje 

erdvėje, informaciją vartotojams pateikiant  patrauklia forma. 
3. Organizuoti krašto paveldo sklaidą, skaitmeninti krašto dokumentų fondą, rengti virtualias 

parodas. 
4. Plėtoti kūrybinį bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis, kurti jaunimui patrauklią 

saviraiškos, kūrybos ir laisvalaikio erdvę bibliotekoje.  
5. Plėsti partnerystę ir bendradarbiavimą su švietimo ir socialinių reikalų sistemos įstaigomis, 

bendruomenėmis, nevyriausybinėmis ir verslo organizacijomis. 
 
  

Direktorė                                                                                                    Daiva Kirtiklienė 
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