
1 

 

 

 



2 

 

Turinys 

Bendroji dalis ...................................................................................................................................................... 4 

Bibliotekų prieinamumas ............................................................................................................................... 5 

Bibliotekų tinklas ir struktūros pokyčiai ......................................................................................................... 5 

Nestacionarinis aptarnavimas ........................................................................................................................ 7 

Dokumentų fondai ............................................................................................................................................. 7 

Dokumentų įsigijimas ..................................................................................................................................... 8 

Lėšos dokumentų įsigijimui ............................................................................................................................ 9 

Dokumentų nurašymas ................................................................................................................................ 10 

Fondo panaudojimas .................................................................................................................................... 10 

Atsarginis fondas .......................................................................................................................................... 11 

Vartotojų aptarnavimas ................................................................................................................................... 11 

Vartotojai ......................................................................................................................................................... 12 

Vartotojų sudėtis .......................................................................................................................................... 13 

Lankytojų skaičius ir lankomumas ................................................................................................................ 13 

Dokumentų išduotis ir vidutinis skaitomumas ............................................................................................. 14 

Įvairių mokslo šakų ir grožinės literatūros išduotis ...................................................................................... 15 

Populiariausi leidiniai ir dalykai .................................................................................................................... 15 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius ........................................................................................................... 17 

Mokymai ir edukacijos ..................................................................................................................................... 17 

Ekskursijos .................................................................................................................................................... 18 

Prieiga ir sąlygos ............................................................................................................................................... 18 

TBA ................................................................................................................................................................... 19 

Renginiai ........................................................................................................................................................... 19 

Renginiai viešojoje bibliotekoje ................................................................................................................... 19 

Renginiai padaliniuose ................................................................................................................................. 20 

Renginiai vaikams ......................................................................................................................................... 22 

Netradiciniai renginiai, klubai, akcijos .......................................................................................................... 24 

Mokamos paslaugos ......................................................................................................................................... 26 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas ................................................................................................................. 27 

Informacinė ir kraštotyros veikla ..................................................................................................................... 27 

LIBIS PĮ diegimas ....................................................................................................................................... 27 

Elektroninis katalogas .................................................................................................................................. 28 

Informacinis fondas ...................................................................................................................................... 28 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas ..................................................................................... 29 

Internetas ................................................................................................................................................. 30 



3 

 

Kraštotyros veikla ......................................................................................................................................... 31 

Metodinė veikla ............................................................................................................................................ 32 

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas ........................................................................................... 33 

Projektų rengimas .................................................................................................................................... 34 

Personalas .................................................................................................................................................... 36 

Materialinė bazė .............................................................................................................................................. 36 

Techninis aprūpinimas ................................................................................................................................. 37 

Patalpų plotas ............................................................................................................................................... 37 

Finansavimas .................................................................................................................................................... 38 

Pajamos ir finansavimas ............................................................................................................................... 38 

Išvados .............................................................................................................................................................. 38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 
 
 
 
 
 
Bendroji dalis 
 

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (toliau - Biblioteka), įgyvendindama strateginį tikslą „Užtikrinti 
Bibliotekos prieinamumą visoms bendruomenės grupėms, plėsti tradicinių, edukacinių ir elektroninių 
paslaugų įvairovę, krašto paveldo skaitmeninimo ir skaitymo skatinimo iniciatyvas, informacijos ir kultūros 
naudojimą“, teikė kultūros ir informacijos paslaugas Marijampolės gyventojams. Bibliotekos strateginės 
veiklos kryptys ir prioritetai nustatyti bei veikla organizuojama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos suformuotas bibliotekų plėtros strategines kryptis 2016 – 2022 metams ir Marijampolės 
savivaldybės 2018 - 2020 m. strateginiame veiklos plane numatytus prioritetus ir strateginį tikslą. 
Įgyvendindama šį tikslą, Biblioteka prisideda prie Marijampolės savivaldybės „Kultūros veiklos ir plėtros 
programos“ (05) įgyvendinimo savivaldybėje. 

2018–2020 m. Marijampolės savivaldybės strateginiame plane numatytas prioritetas 
„Sutvarkyti Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos pastatus, dalyvaujant renovacijos programose“. 
Įgyvendinant šį prioritetą ataskaitiniais metais baigtas vykdyti Bibliotekos pastato Vytauto g. 22 renovacijos 
ir modernizavimo projektas „Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra“. 
Lapkričio 30 d. - gruodžio 1 d. Biblioteka po rekonstrukcijos atvėrė duris organizuodama kompleksinį renginį 
festivalį „Reali virtualybė“, kurio metu vykstančiuose renginiuose apsilankė daugiau kaip 2500 
Marijampolės gyventojų.  

 
2018 m. Petro Kriaučiūno Viešosios bibliotekos pagrindinės veiklos kryptys: 

 Tobulinti Bibliotekos ir jos padalinių valdymą ir infrastruktūrą, įveiklinti viešąsias erdves ir 
sistemingai gerinant personalo kompetencijas;  

 Kurti naujas Bibliotekos paslaugas, skatinti jų įdiegimą, lankstumą ir įvairovę, plėsti netradicines 
paslaugas miesto ir bendruomenės erdvėse. 

 Aktualizuoti krašto paveldo skaitmeninimą, kurti skaitmeninį turinį ir užtikrinti jo prieinamumą 
elektroninėje erdvėje. 

 
Veiklos vertinimo kriterijai Planas Faktas 

Sutelkti vartotojų savivaldybės viešosiose bibliotekose (SVB), % 
Vartotojų vaikų iki 14 m. amžiaus skaičius  
Vidutinis lankomumas (bendras) 
Vidutinis lankomumas (vartotojų vaikų iki 14 metų amžiaus) 
Vidutinis skaitomumas (bendras) 
Vidutinis skaitomumas (vartotojų vaikų iki 14 metų amžiaus) 
Užtikrinti informacijos apie bibliotekos paslaugas sklaidą, naujienlaiškių 
skaičius 
Aktyviai naudoti socialinius tinklus komunikacija (įrašai) 
Dokumentų fondo apyvarta                                 

 

21, 0 
2610 
19, 4 
27, 8 
24, 4 
20, 8 
 
5 
250 
1, 5 

18,3 
2441 
19, 7 
27, 4 
24, 4 
18, 1 
 
7 
1600 
1, 3 

 
Vykdant projektą, beveik 2 metus, kol vyko remonto ir rekonstrukcijos Petro Kriaučiūno viešosios 

bibliotekos pastate Vytauto g. 22, lankytojai nebuvo aptarnaujami. Buvo planuojama, kad Bibliotekos 
atidarymas įvyks rugsėjo mėn., tačiau dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų, Biblioteka pradėjo dirbti gruodžio 
mėn. Projektas pakoregavo bibliotekos veiklos apimtis: sumažėjo vartotojų ir lankytojų, renginių skaičius, 
trūko erdvių bendruomenės veikloms, tačiau Bibliotekos darbuotojai daugiau dėmesio skyrė naujų ir 
lankytojams naudingų paslaugų kokybei ir pristatymui. Suaktyvėjo klubų veikla („Multimažyliai“, 
„Margainis“), ypač pritraukiant socialiai pažeidžiamas bendruomenės grupes (neįgaliuosius, jaunus tėvus su 
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kūdikiais), įgyvendinti 9 projektai, skatinantys bibliotekų veiklą ir paslaugų plėtrą, vyko vaikų vasaros 
stovyklos „Komiksai + animacija“ užsiėmimai, teatralizuoti vasaros skaitymai miesto Vytauto parke (15 
skaitymų, daugiau kaip 2 tūkst. lankytojų), bendruomenei pristatytas lėlių teatro „Trivainėlis“ edukacinis 
spektaklis „Knygos pasakoja šimtmečio istoriją“, sukurti 2 edukaciniai žaidimai, skatinantys pažinti savo 
krašto ir Lietuvos istoriją „Iš praeities į dabartį“ ir „Atminties kortos“ (18 užsiėmimų), paslaugų reklamai 
aktyviai naudojami socialinių tinklų įrankiai, renginiuose apsilankė įvairių sričių žymūs žmonės (Aurelijus 
Katkevičius, Rytis Zemkauskas,  Liudas Mažylis, Rimvydas Širvinskas – Makalius, „Motyvuoti atletai“ įkūrėjas 
Artur Swan ir kiti), kurie į Bibliotekos renginius pritraukė kitokią auditoriją.  

2018 metais Bibliotekos darbuotojai intensyviai ruošėsi ir planavo veiklas po rekonstrukcijos 
atsidarysiančioje bibliotekoje. Siekiant išplėsti paslaugas bendruomenei, pasiūlyti jai kokybiškas tradicines ir 
skaitmenines paslaugas, buvo kuriamos ir planuojamos naujos Bibliotekos paslaugos, erdvių įveiklinimas, 
peržiūrima specialistų gebėjimai ir kompetencijos. Atsižvelgiant į Bibliotekos funkcijas ir plečiamų 
bibliotekinių paslaugų įvairovę Marijampolės savivaldybės tarybai buvo teikiama svarstyti naujas Petro 
Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbuotojų pareigybių ir padalinių sąrašas. Marijampolės savivaldybės 
tarybos 2018 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1 – 273 „Dėl Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos leistino 
pareigybių skaičiaus nustatymo“ patvirtintas Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos pareigybių skaičius – 69. 
Siekiant efektyviau valdyti biblioteką ir teikti modernesnes paslaugas bendruomenei buvo pakeista 
Viešosios bibliotekos struktūra: įkurti Lankytojų aptarnavimo centras ir Informacijos išteklių ir vadybos 
skyrius, vietoje anksčiau veikusių Informacijos, Skaitytojų aptarnavimo ir Komplektavimo ir dokumentų 
tvarkymo skyrių, pakeistas Vaikų ir jaunimo edukacijos centro pavadinimas ir funkcijos, akcentuojant ir 
paslaugas jaunimui. Bibliotekos personalą papildė informacinių technologijų, rinkodaros specialistai, jų 
funkcijos ir įgūdžiai bus itin svarbūs kuriant ir plečiant Bibliotekos skaitmenines paslaugas. Patvirtinus naują 
bibliotekos struktūrą buvo parengti nauji Bibliotekos centrų ir skyrių nuostatai, darbuotojų pareigybių 
aprašymai. 

Taip pat Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1-272 „Dėl 
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos teritorinių struktūrinių padalinių sąrašo patvirtinimo“, 
Smilgių padalinys buvo išbrauktas iš Bibliotekos padalinių sąrašo ir patvirtintas naujas Bibliotekos padalinių 
sąrašas: Draugystės biblioteka mieste ir 21 biblioteka kaimo vietovėse. Glaudus bendradarbiavimas su 
steigėju duoda vaisių: skiriamos papildomos lėšos Viešosios bibliotekos priestato remontui ir baldams 
personalui įsigyti, gerinama padalinių infrastruktūra. 
 

Bibliotekų prieinamumas 
 

2018 metų gruodžio 31 d. Marijampolės savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklą (SVB) sudarė: 
o Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (VB); 
o Draugystės biblioteka mieste (DB); 
o 21 kaimo bibliotekos (KB). 
Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu, į sąrašą neįtrauktas Smilgių padalinys. Smilgių 

padalinio uždarymą lėmė per mažas lankytojų ir skaitytojų skaičius, prasta patalpų būklė ir šildymo 
problemos. 

Sujungtų su mokyklų bibliotekomis  – nėra. 
 

Bibliotekų tinklas ir struktūros pokyčiai 
 

 Remiantis aukščiau paminėtais Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, Petro 
Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V – 32 nustatyta struktūra ir 
įvestos naujos pareigybės, atsižvelgiant į naujas darbuotojų funkcijas ir vartotojų poreikius. Įsteigti nauji 
struktūriniai padaliniai: Lankytojų aptarnavimo centras, Vaikų ir jaunimo edukacijos centras, Informacijos 
išteklių ir vadybos skyrius, parengti jų nuostatai ir darbuotojų pareigybių aprašymai. Taip pat įsteigtos 
naujos pareigybės – budėtojas (0, 5 etato) ir Balsupių padalinio kūrikas (1, 0 etatas). 
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Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos struktūros schema: 
 

 
 



7 

 

Nestacionarinis aptarnavimas 
 
2018 m. veikė 4 išorinio aptarnavimo punktai: 2 mieste – Marijampolės savivaldybės 

administracijoje ir UAB „Ugira“ (aptarnavo Lankytojų aptarnavimo centro darbuotojai) ir 2 punktai kaimo 
teritorijoje (Narto ir Varnupių kaimuose) aptarnavo Draugystės ir Daukšių bibliotekų darbuotojai. 

Išorinio aptarnavimo punktuose buvo aptarnauta 121 (2017 m. – 187) vartotojai, jiems išduota 
1344 dokumentai. 

Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vartotojams aptarnauti knygnešiai pasitelkiami nebuvo, o 
padaliniuose jų buvo 114, aptarnavo 179 skaitytojus. Draugystės bibliotekoje 11 knygnešių aptarnavo 15 
skaitytojų, kaimo padaliniuose 103 knygnešiai nešė knygas 164 skaitytojams. Daugiausiai knygnešių – 
Puskelnių (12), Padovinio (10), Igliaukos (10), Balsupių (8) bibliotekose.  

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos centrai ir padaliniai aptarnavo 189 (2017 m. – 205) neįgalius 
vartotojus, jiems išdavė 9347 dokumentus:  

o Viešojoje bibliotekoje (VB) – 28 vartotojai, 906 dokumentai; 
o Draugystės bibliotekoje (DB) – 22 vartotojai, 684 dokumentai; 
o Kaimo bibliotekose (KB) – 139 vartotojai,  7757 dokumentai. 
Ataskaitiniais metais Marijampolės viešosiose bibliotekoje lankėsi 1015 (2017 m. – 1363) senyvo 

amžiaus gyventojų: VB – 264, DB – 266, KB – 485. Jiems išduota daugiau kaip 50 tūkst. dokumentų. 
Namuose buvo aptarnauta 170 šių grupių vartotojų.  
Bibliotekų darbuotojai aktyviai bendradarbiavo su įvairiomis organizacijomis ir įstaigomis: 

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija, Marijampolės Socialinės pagalbos centro Globos namais ir 
Kartų namų senelių globos padaliniu, Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padaliniu, 
Marijampolės specialiaisiais socialinės globos namais, Grupinio gyvenimo namais, Suvalkijos socialinės 
globos namais, LASS Marijampolės savivaldybės filialu, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 
“Viltis”, Pagyvenusių žmonių draugija “Javaja”.  

Lankytojų aptarnavimo centro darbuotojai organizavo daugiau kaip 10 renginių, kurie buvo skirti 
neįgaliesiems, pagyvenusiems Marijampolės savivaldybės gyventojams kartu su neįgaliųjų organizacijomis ir 
pagyvenusių žmonių draugija. Vykdydami projektą, kurį finansavo Marijampolės savivaldybės programa 
„Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas“, Bibliotekos darbuotojai organizavo veiklas ir edukacinius 
užsiėmimus neįgaliesiems, socialinės globos namų gyventojams. Daugiau kaip 200 socialiai jautrių 
bendruomenės narių dalyvavo 6 užsiėmimuose.  

 

Dokumentų fondai 
 

2018 m. Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos fondą sudarė 5 centrų ir skyrių, Draugystės ir 
22 kaimo padalinių fondai. Buvo vykdomi Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos dokumentų fondų 
tvarkymo, jungimo, dokumentų nurašymo darbai, nes ruošiantis persikelti į modernizuotas patalpas, buvo 
keičiama Viešosios bibliotekos struktūra: panaikinti Skaitytojų aptarnavimo ir Informacijos skyrių fondai, jų 
dokumentai perduoti naujai įkurtam Lankytojų aptarnavimo centrui (LAC). Rugsėjo mėnesį Marijampolės 
savivaldybės tarybos sprendimu buvo sustabdyta Smilgių padalinio veikla. Metų pabaigoje buvo tvarkomi 
šio padalinio dokumentų fondai, dalis fondo leidinių perduota Lankytojų aptarnavimo centrui, nereikalingi ir 
susidėvėję leidiniai nurašyti, o dokumentų fondas bus baigiamas tvarkyti 2019 metais.       

Ataskaitiniai metais buvo pertvarkoma Bibliotekos struktūra ir peržiūrimos skyriaus, 
organizuojančio bibliotekų fondus uždaviniai ir funkcijos. Vietoje Komplektavimo ir dokumentų tvarkymo 
skyriaus įkurtas Informacijos išteklių ir vadybos skyrius, kuriam priskirti metodininkai, bibliotekininkai, LIBIS 
inžinierius, t.y. viename skyriuje sukoncentruotos specialistų, kurie rūpinasi kaimo padaliniai, pajėgos. Šio 
skyriaus darbuotojai organizavo ir tvarkė dokumentų fondus, vykdė naujų leidinių viešuosius pirkimus: 
žodines apklausas ir neskelbiamos apklausos būdu per CVP IS. Buvo atlikta 10 apklausų knygų ir 3 apklausų 
periodinių leidinių prenumeratos pirkimui. Paruošta 356 naujų dokumentų siuntos. Buvo reguliariai 
tikrinami  kaimo padalinių fondai - atlikti dokumentų fondų patikrinimai Igliaukos, Šventragio, Igliškėlių, 
Smilgių, Baraginės padaliniuose.  
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                                                                                                 Lentelė Nr. 1. Dokumentų fondo sudėtis 
 

 Iš jų 

Fiziniai 
vienetai 

Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiziniai vienetai % Fiziniai vienetai % 

Viešoji biblioteka 56827 30532 53,73 26295 46,27 

Draugystės biblioteka 17317 11233 64,87 6084 35,13 

Kaimo padaliniai 109567 61362 56 48205 44 

SVB 183711 103127 56,14 80584 43,86 

            
2019 m. sausio 1 d. SVB dokumentų fonde buvo 183711 fizinių vienetų dokumentų, 38632 

pavadinimai. Iš jų: 
o Viešojoje bibliotekoje – 56827 fiziniai vienetai, 34536 pavadinimai; 
o Draugystės padalinyje – 17317 fizinių vienetų, 5559 pavadinimai; 
o Kaimo padaliniuose – 109567 fiziniai vienetai, 20293 pavadinimai. 

 
Lentelė Nr. 2. Periodinių leidinių fondas 

 Viso 
doku-
mentų 

Iš jų 
periodinių 
leidinių 

                             Iš jų  

Žurnalų Laikraščių 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

Viešoji biblioteka 56827 3229 3044 5,35 185 0,32 

Draugystės biblioteka 17317 2515 2468 14,25 47 0,27 

Kaimo padaliniai 109567 27686 27299 24,91 387 0,35 

SVB 183711 33430 32811 17,86 619 0,33 

 
Marijampolės savivaldybėje 1 gyventojui tenka: 
Dokumentų – 3, 39; iš jų miesto bibliotekose – 2, 1, kaimo bibliotekose – 5, 8; 
Naujai gautų dokumentų – 0, 53; iš jų miesto bibliotekose – 0, 5, kaimo bibliotekose – 0, 6; 
Garsinių ir regimųjų dokumentų – 0, 05; iš jų miesto bibliotekose – 0, 06, kaimo bibliotekose – 0, 

02; 
Elektroninių dokumentų – 0, 006; iš jų miesto bibliotekose – 0, 006, kaimo bibliotekose – 0, 006; 
1 vartotojui tenka dokumentų – 18, 6; iš jų miesto bibliotekose – 13, 5, kaimo bibliotekose – 24, 8. 
 

Dokumentų įsigijimas 
 

2018 m. Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka gavo 29211 fizinius vienetus dokumentų, iš jų naujų – 
16371 fizinis vienetas,  perdavimų metu – 12840 fizinių vienetų (jungiat dokumentų Lankytojų aptarnavimo 
centrui perduota 11317 fizinių vienetų, Informacijos skyriui – 1241, Atsarginiam  fondui – 282 fiziniai  
vienetai dokumentų.  

 
Per metus vidutiniškai gauta: 
Viešojoje bibliotekoje – 2743 fiziniai vienetai (iš jų: 509 – grožinės, 2234 – įvairių mokslo šakų 

literatūros); 
Draugystės bibliotekoje – 1420 fiziniai vienetai (iš jų: 641– grožinės, 779 – įvairių mokslo šakų 

literatūros); 
Kaimo bibliotekose – 515 fizinių vienetų (iš jų: 184 –  grožinės, 330 – įvairių mokslo šakų 

literatūros).  
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Lentelė Nr. 3. Dokumentų įsigijimas 

                    
    
 
2018 m. Viešoji biblioteka ir padaliniai gavo 9705 fizinius vienetus ir 129 pavadinimų  periodinių 

leidinių: iš jų naujų gauta 8322 fiziniai vienetai, perdavimų metu – 1383 fiziniai vienetai. 
 
Vidutiniškai per metus gauta periodinių leidinių: 
Viešojoje bibliotekoje – 1067 fiziniai vienetai ir 58 pavadinimai; 
Draugystės bibliotekoje –  620 fizinių vienetų ir 83 pavadinimai; 
Kaimo bibliotekose – 315 fiziniai vienetai ir 23 pavadinimai. 
 

Lentelė Nr. 4. Grožinės ir šakinės literatūros įsigijimas 

 Iš viso įsigyta Iš viso 

Fiz. vnt. Pav. Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiz. 
vnt. 
 

Pav.        % Fiz. 
vnt. 
 

Pav.         % 

Viešoji biblioteka 16460 1565 3055 806 18,56 13405 759 81,43 

Draugystės biblioteka 1420 747 641 501 45,14 779 246 54,85 

Kaimo padaliniai 11331 962 4065 687 35,87 7266 275 64,12 

SVB 29211 1848 7761 973 26,56 21450 875 73,43 

 
Naujai gautų dokumentų procentas fonduose: 
SVB – 8, 9  %  (2017 m. – 10, 6); 
Viešojoje bibliotekoje – 6, 4  % (2017 m. – 10, 9%); 
Draugystės bibliotekoje – 8, 2  % (2017 m. – 10, 0 %); 
Kaimo bibliotekose – 10, 3 % (2017 m. – 10, 5 %). 

Lėšos dokumentų įsigijimui 
 
2018 metais Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka dokumentų fondų atnaujinimui ir papildymui gavo  

60136, 24 Eur arba 5, 6 proc. lėšų daugiau negu 2017 m. Iš jų: 
o Valstybės biudžeto lėšos – 46428 Eur;  
o Savivaldybės lėšos – 13708, 24 Eur. 
 
Vidutinė 1 dokumento kaina įsigijimo kaina – 7, 82 (2017 m. – 7, 6) Eur.  
 

2017 m. 2018 m.

Viešoji biblioteka 6677 16460

Draugystės
biblioteka

1657 1420

Kaimo padaliniai 11741 11331
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1 Marijampolės savivaldybės gyventojui dokumentų įsigijimui tenka – 1, 1 Eur (2017 m. – 1, 04), 
iš jų lėšų: 

o Kultūros ministerijos –  0, 85 €; 
o Savivaldybės ir specialiųjų programų  –  0,25 €; 
o Iš kitų šaltinių – 0, 0 €. 
Už Kultūros ministerijos lėšas įsigyta 5932 dokumentai. 
Už savivaldybės lėšas įsigyta 6481 prenumeruojamas leidinys ir 64 knygos. Iš kitų šaltinių gauta 

3894 dokumentai. 
 

Dokumentų nurašymas 
 

Ataskaitiniais metais Petro Kriaučiūno viešoji bibliotekos ir jos padalinių darbuotojai nurašė 35413 
dokumentų, iš jų: nurašyta ir utilizuota 22573 dokumentai, perduota kitiems bibliotekos padaliniams –  
12840 dokumentai. Sujungtų dviejų Viešosios bibliotekos skyrių (Informacijos ir Skaitytojų aptarnavimo) 
dokumentai buvo perduoti naujai sukurtam struktūriniam padaliniui – Lankytojų aptarnavimo centrui (LAC).  
 

Lentelė Nr. 5. Dokumentų nurašymas 
 

 SVB  Viešoji biblioteka Miesto padalinys Kaimo padaliniai 

 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 

Viso dokumentų 18603 35413 2195 20807 574 609 15834 13997 

Knygos 11088 19105 2030 12917 142 49 8916 6139 

Garsiniai 5 2443  2438  - 5 5 

Regimieji 2 143  141  1 2 1 

Mišrūs garsiniai 
regimieji 

1 16  15  - 1 1 

Vaizdiniai  15  15  -  - 

Kartografiniai 2 19  18  - 2 1 

Natos 14 304  297  1 14 6 

Rankraščiai  208  208  -  - 

Elektroniniai  103  100  -  3 

Grupuojamieji         

Žurnalai 7320 12316 158 4042 424 553 6738 7721 

Laikraščiai 148 413 1 315 8 5 139 93 

Tęstiniai 23 328 6 301   17 27 

 
Lentelė Nr. 6. Dokumentų nurašymo priežastys 

 
 Viso                                                        Iš jų 

Susidėvėję  Praradę 
aktualumą 

Skaitytojų 
negrąžinti 

Perduoti Kitos priežastys 

Vnt. % Vnt. % Vnt. % Vnt. % Vnt. % 

Viešoji 
biblioteka 

20807 3826 18,39 4293 20,63 47 0,22 12641 60,75   

Draugystės 
biblioteka 

609   558 91,79     51 8,37 

Kaimo 
padaliniai 

13997 4956 35,4 8690 62,08 20 0,14 199 1,42 132 0,94 

SVB 35413 8782 24,79 13541 38,24 67 0,19 12840 36,26 183 0,51 

 
Fondo panaudojimas 

Fondo apyvartos rodiklis mažėjo nežymiai Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose. Fondo 
panaudojimo koeficientai praktiškai nekito. Viešojoje bibliotekoje – išaugo grožinės literatūros naudojimas, 
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nes, vykstant remontui, skaitytojai galėjo naudotis tik nedidele dalimi fondo, kurį beveik visą sudaro grožinė 
literatūra. 

 Lentelė Nr. 7. Fondo apyvarta ir fondo panaudojimo 
koeficientas 

 

  Fondo apyvarta Fondo panaudojimo koeficientas 

Grožinė literatūra Įvairių mokslo šakų 

Viešoji biblioteka 1, 1 1, 5 0, 41 

Draugystės biblioteka 2, 1 1, 12 0, 77 

Kaimo bibliotekos 1, 3 0, 84 1, 19 

SVB 1, 3 1, 06 0, 92 

Atsarginis fondas 
 

2019 m. sausio 1 d. Atsarginiame fonde buvo 3892 fiziniai vienetai 1942 pavadinimų dokumentai 
už 11228,33 Eur. 2018 m. Atsarginis fondas gavo 315 dokumentų: 282 perduoti iš Viešosios bibliotekos 
padalinių ir 33 dovanotus dokumentus. Sekančiais metais planuojama iš esmės atnaujinti Atsarginį fondą:  
sudaryti galimybę išduoti šio fondo leidinius skaitytojams, nurašyti praradusius aktualumą ir susidėvėjusius 
dokumentus, kaupti tik turinčius išliekamąją vertę leidinius, teikiant pirmenybę vieninteliams 
egzemplioriams. 
 

Vartotojų aptarnavimas 
 
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, Marijampolės 

savivaldybės teritorijoje 2018 m. gyveno – 54142 gyventojai (2017 m. – 54671) arba 529 gyventojais  
mažiau. Iš jų: 

Marijampolės mieste – 35253 (2017 m. – 35758), kaimo vietovėse – 18889 (2017 m. – 18913) 
gyventojai. 

Ataskaitiniais metais Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyveno 7592 (2017 m. –7641) vaikų 
iki 14 metų (mieste – 4884, kaime – 2708), arba 49 vaikais mažiau negu 2017 metais.  

 
 Lentelė Nr. 8. Gyventojų sutelkimo % 

 Gyventojų sutelkimo  % 

Bendras gyventojų sutelkimo % Vaikų iki 14 m. sutelkimo % 

2018 m. 2017 m. 2018 m.  2017 m.  

Viešoji biblioteka 10, 1 11, 0 17, 6 18, 9 

Draugystės biblioteka 5, 4* 5, 6* 11, 1* 11, 7* 

Kaimo bibliotekos 23, 4 24, 4 38, 5 41, 2 

SVB 18, 3 19, 3 32, 2 34, 3 

 
*Draugystės bibliotekos gyventojų sutelkimo procentas apskaičiuotas pagal bendrą Marijampolės 

miesto gyventojų skaičių. 
Miesto bibliotekų (2 bibliotekos) paslaugomis naudojosi 15, 5 % gyventojų, iš jų 28, 6 % vaikų iki 

14 m. amžiaus. 
Bendras gyventojų sutelkimas Marijampolės savivaldybės viešosiose bibliotekose sumažėjo vienu 

procentu, o vaikų sutelkimas – daugiau kaip 4 procentais. Gyventojų sutelkimo procentai mažėjo Viešojoje 
bibliotekoje, Draugystės bibliotekoje ir kaimo padaliniuose, mažiausiai – Draugystės bibliotekoje – 0, 2 
procento. Taip pat smuko ir vaikų sutelkimo procentas – daugiausia kaimo bibliotekose, beveik 3 
procentais. 
 

Vidutiniškai: 
1 biblioteka mieste (Viešoji ir Draugystės bibliotekos) aptarnauja – 17626, 5 (2017 m. – 17879) 

gyventojus. 
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1 kaimo biblioteka aptarnauja – 858, 6 (2017 m. – 859, 7) gyventojus. 
 

Vartotojai 
 

2018 metais Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose buvo registruoti 9894 (2017 m. – 10566) 
vartotojai. Bendras vartotojų skaičius savivaldybės viešosiose bibliotekose sumažėjo 672 vartotojais arba   
6, 4 procento. 

Vartotojų skaičius mažėjo Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose. Viešosios bibliotekos Lankytojų 
aptarnavimo centras po renovacijos modernizuotose patalpose pradėjo dirbti gruodžio mėn. Iki to laiko 
skaitytojai buvo aptarnaujami mažoje erdvėje Vaikų ir jaunimo centro patalpose, jiems pateikiant ribotą 
leidinių kiekį. Tikėtina, kad ankštos, nepatrauklios skaitytojų aptarnavimo patalpos neskatino naudotis 
bibliotekos paslaugomis. Draugystės bibliotekoje 2017 m. vartotojų skaičius padidėjo daugiau kaip 20 
procentų, todėl natūralu, kad ne visi jie persiregistravo 2018 m. šioje bibliotekoje, o metų gale dalis 
vartotojų rinkosi po rekonstrukcijos atidarytą Viešąją biblioteką. Vartotojų mažėjimui įtaką daro ir pastovus 
gyventojų skaičiaus mažėjimas savivaldybėje ir ypač gyventojų senėjimas (negalia riboja jų judėjimą ir 
galimybes skaityti), jaunų šeimų išvykimas gyventi į užsienį. 

Mažėjimo tendencijos žymios ir kaimo padaliniuose, 16 kaimo bibliotekų vartotojų skaičius mažėjo 
ir tik 6 bibliotekoje šis skaičius nežymiai didėjo. Daugiausia vartotojų sumažėjo Smilgių padalinyje (-86), 
dešimtimis mažėjo Daukšių (-17), Gavaltuvos (-19), Igliaukos (-11), Igliškėlių (-15), Mokolų (-22), Padovinio  
(-24) ir kitose bibliotekose, o nežymiai vartotojų skaičius didėjo Daugirdų (+4), Gudelių (+14), Liudvinavo 
(+16), Patašinės (+4), Puskelnių (+2), Šventragio (+8) padaliniuose. 

 
 Lentelė Nr. 9. Vartotojų skaičius 
  

 Vartotojų skaičius Skirtumas Vartotojų vaikų skaičius Skirtumas 

 2018 m. 2017 m.  2018 m.  2017 m.   

Viešoji biblioteka 3572 3947 -375 858 939 -81 

Draugystės biblioteka 1902 2003 -101 540 578 -38 

Kaimo bibliotekos  4420 4616 -196 1043 1107 -64 

SVB 9894 10566 -672 2441 2624 -183 

 
Kaimo bibliotekų paslaugomis naudojosi 44, 7 % visų SVB registruotų vartotojų.  
Marijampolės miesto bibliotekose (Vaikų ir jaunimo edukacijos centre ir Draugystės) lankosi 1388 

vaikai iki 14 m. amžiaus. Šios grupės pritraukimui į bibliotekas bibliotekų darbuotojai skiria daug dėmesio ir 
pastangų, organizuojamos veiklos įvairių amžiaus grupių vaikams, tačiau kai kurioms veikloms ir renginiams 
trūksta žinomumo, pastovumo, be to, ne visiems vaikams įdomi biblioteka ir skaitymas, daug reiškia ir 
šeimos skaitymo tradicijos arba jų nebuvimas. Skaitytojų vaikų pritraukimas į bibliotekas yra vienas 
didžiausių iššūkių visoms savivaldybės bibliotekoms.  

Vartotojų vaikų iki 14 m. amžiaus mažėjo Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre 
ir padaliniuose, tačiau kaimo padaliniuose vaikų vartotojų skaičius mažėja jau kelinti metai iš eilės, stebimas 
vaikų nesidomėjimas skaitymu ir knyga, o susidėvėjusi kompiuterinė įranga, maža interneto greitaveika 
bibliotekoje juos dažnai nuvilia.  

Vartotojų vaikų skaičius didėjo 3 kaimo bibliotekose: Liudvinavo padalinyje (+10) Gudelių (+7), 
Baraginės (+1), mažėjo – 14 padalinių ir 5 bibliotekose vartotojų vaikų skaičius nesikeitė.  

Per metus Petro Kriaučiūno savivaldybės viešojoje bibliotekoje (SVB) užsiregistravo 1642 (2017 
m. – 1935) nauji vartotojai. Iš jų: 

o Viešojoje bibliotekoje – 810; 
o Draugystės bibliotekoje – 385; 
o Kaimo padaliniuose – 447. 
SVB LIBIS sistemoje gruodžio mėn. pabaigoje buvo registruoti 144 (2016 m.–180) skolininkai. Iš 

jų Viešojoje bibliotekoje – 123, Draugystės bibliotekoje – 0, kaimo bibliotekose – 21. Skolininkų skaičius 
kasmet mažėja, didėja sumokamų delspinigių suma: 2018 m. – 1008, 06 Eur. 
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Vartotojų sudėtis 
 
Vartotojų sudėtis Marijampolės SCB stabili, pokyčių praktiškai nėra. Didžiausia – vaikų 

vartotojų iki 14 m. amžiaus grupė – 25 procentai. Moksleivių grupė (14 m. ir vyresniųjų klasių moksleiviai) 
padidėjo vienu procentiniu punktu ir sudaro 15 
procentų. Dirbančiųjų (valstybės ir savivaldybės 
įstaigų – 14 %, privataus sektoriaus darbuotojų – 16 % 
grupės) vartotojų – 30 %, nedirbančiųjų – 13 %, 
vartotojų su negalia – 2 %, pensininkų – 11 % skaičius 
nekito, studentų padidėjo 1 procentu. Panaši 
vartotojų sudėtis ir Viešojoje bibliotekoje bei 
padaliniuose. Visuose padaliniuose vaikai iki 14 m. 
amžiaus – didžiausia vartotojų grupė: Viešojoje 
bibliotekoje – 24 %, Draugystės bibliotekoje – 28,0 %, 
kaimo bibliotekose – 24, 0 %. Kaimo bibliotekose 
stabiliai didėja pensininkų ir skaitytojų su negalia 
grupių vartotojų. Bibliotekose stebima tendencija, kad 
mažėja besimokančių vartotojų (studentų) skaičius, o 
didėja pagyvenusių vartotojų ir senjorų skaičius.  

Lankytojų skaičius ir lankomumas 

Lankytojai Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose apsilankė 194916 (2017 m. – 
206679) kartus. Lankytojų skaičius Viešojoje bibliotekoje ir Draugystės bibliotekoje išliko stabilus, tačiau 
kaimo padaliniuose – sumažėjo ženkliai (daugiau kaip 12 tūkst.). 

 Lentelė Nr. 10. Lankytojų skaičius, lankomumas 

 Lankytojų skaičius  Skirtu-
mas 

Vidutinis 
lankomu-
mas 

Lankytojų vaikų 
skaičius 

Skirtu-
mas 

Vidutinis 
lankomu-
mas 2018 m.  2017 m.  2018 m.  2017 m.  

Viešoji biblioteka  68143 67712 431 19, 1 16386 17738 -1352 19,1 

Draugystės 
biblioteka 

44461 43908 553 23, 4 14971 16756 -1785 27, 7 

Kaimo bibliotekos 82312 95059 -12747 18, 6 35617 42828 -7211 34, 1 

SVB 194916 206679 -11763 19, 7 66974 77322 -10348 27, 4 

 
Lankytojų skaičius mažėjo 20 kaimo padalinių, ypač daug lankytojų sumažėjo Gavaltuvos (-1376), 

Padovinio (-1184), Puskelnių (-1057), Šunskų (-1105) padaliniuose. Dviejuose mažiausiuose kaimo 
padaliniuose lankytojų skaičius didėjo: Daugirdų padalinyje (+93), Šventragio padalinyje (+228). 

Lankytojų vaikų iki 14 m. amžiaus skaičius mažėja jau kelinti metais iš eilės, ataskaitiniais metais 
– daugiau kaip 13 procentų. Įtaką vaikų lankytojų skaičiaus mažėjimui turėjo gyventojų vaikų mažėjimas, 
emigracija, nykstančios kaimų mokyklos, remontai bibliotekų patalpose, kai kurių bibliotekų darbuotojų 
nenoras ar negebėjimas keistis ir tai, kad nemaža dalis vaikų nelaiko bibliotekos vieta, kurioje smagu leisti 
laiką.  

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo edukacijos centre lankytojų skaičius sumažėjo 1, 3 tūkst., 
daugiausia – Multicentre (-590 lankytojų). Vaikų lankytojų skaičius mažėjo visose kaimo bibliotekose, ypač 
Šunskų bibliotekoje (-1067, uždaryta mokykla), Padovinio (-612), Želsvos (-588), Puskelnių (-537), 
Gavaltuvos (-759) ir kitose bibliotekose. 

Bendri ir vaikų vidutinio lankomumo rodikliai kito nežymiai. Bendras lankomumo rodiklis didėjo 
Viešojoje bibliotekoje, o mažėjo padaliniuose, vaikų vidutinio lankomumo rodikliai mažėjo ir Viešojoje 
bibliotekoje ir padaliniuose.  
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Dokumentų išduotis ir vidutinis skaitomumas 
 

2018 metais SVB vartotojams buvo išduota 241015 (2017 m. – 268034) dokumentų arba 10, 1 
procentų mažiau. Vadovaujantis standarto “Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų 
statistika“ reikalavimais, bibliotekose buvo apskaitoma tik pirmoji dokumento išduotis.  

Dokumentų išduoties mažėjimas Viešojoje bibliotekoje antraisiais Bibliotekos pastato remonto 
metais nebebuvo toks žymus – sumažėjo 7585 dokumentais (2017 m. – 36, 0 tūkst. ), tačiau išduotis mažėjo 
visuose vartotojus aptarnaujančiuose Viešosios bibliotekos centruose ir Draugystės bibliotekoje. Draugystės 
bibliotekos išduoties rodikliai sumažėjo 27, 8 procento, kaimo bibliotekose – 3, 4 procento. Rodikliai mažėjo 
15 kaimo bibliotekų, didėjo – 7. Daugiausia sumažėjo Igliškėlių (-2064), Padovinio (-1428), Puskelnių (1317) 
bibliotekose, daugiausia padidėjo Gudelių (+2813) ir Sasnavos bibliotekose (+943). Dauguma darbuotojų 
ataskaitose pažymi, kad mažėja susidomėjimas skaitymu ir knygomis, ypač vaikų tarpe. 

Vidutiniai skaitomumo rodikliai, palyginus su 2017 metais, mažėjo Viešojoje bibliotekoje ir 
Draugystės padalinyje, o kaimo bibliotekose nežymiai didėjo. 

  
  Lentelė Nr. 11. Dokumentų išduotis ir vidutinis 

skaitomumas  
 

 

 

 Dokumentų išduotis  Skirtumas Skaito- 
mumas 

Dokumen-
tų išduotis į 
namus 

Dokumentų 
išduotis 
vietoje 

 2018 m. 2017 m.     

Viešoji biblioteka  60737 68322 -7585 17, 0 55537 5200 

Draugystės biblioteka 37094 51346 -14252 19, 5 31891 5203 

Kaimo bibliotekos 143184 148366 -5182 32, 4 98530 44654 

SVB 241015 268034 -27019 24, 4 185958 55057 

 
Vaikams iki 14 m. amžiaus išduoties mažėjimo tendencijos labai ryškios, šis rodiklis mažėja keletą 

metų iš eilės, o ataskaitiniais metais – 15, 1 procento. Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo edukacijos 
centre išduotis vaikams iki 14 metų amžiaus sumažėjo 1, 3 tūkst., Draugystės bibliotekoje – daugiau kaip 5 
tūkst. dokumentų.  

Atskiruose kaimo padaliniuose (kaimo bibliotekose) išduotis vaikams per metus nesiekia 1 
tūkstančio dokumentų ir tokių bibliotekų kiekvienais metais daugėja. 2018 metais vienuolikoje kaimo 
padalinių išduotis vaikams nesiekė 1 tūkst. egz.: Daugirdų, Daukšių, Gavaltuvos, Igliškėlių, Mokolų, 
Netičkampio, Smilgių, Šunskų, Šventragio, Valavičių, Želsvos bibliotekose. Išduotis vartotojams vaikams 
mažėjo 16 kaimo padalinių ir tik šešiose bibliotekose nežymiai, keliomis dešimtis ar šimtais fizinių vienetų 
didėjo. Ženklus išduoties vaikams iki 14 m. amžiaus mažėjimas stebimas tose bibliotekose, kur panaikintos 
mokyklos, mažėja gyventojų skaičius, nyksta kaimai.  

 
 Lentelė Nr. 12. Dokumentų išduotis vaikams ir vidutinis 

skaitomumas  
 

 Dokumentų išduotis  Skirtumas Skaito-
mumas 

Dokumentų 
išduotis į namus 

Dokumentų  
išduotis 
vietoje 

2018 m.  2017 m.  

Viešoji biblioteka  9062 10373 -1311 10, 6 8659 403 

Draugystės biblioteka 6320 10673 -4353 11, 7 5856 464 

Kaimo bibliotekos 28859 31030 -2171 27, 7 21437 7422 

SVB 44241 52076 -7835 18, 1 35952 8289 

 
Vaikų iki 14 m. amžiaus vidutinio skaitomumo rodikliai bibliotekose mažėjo SVB (1, 7 procentinio 

punkto), nežymiai – Vaikų ir jaunimo edukacijos centre ir kaimo padaliniuose, o Draugystės bibliotekoje – 6, 
8 procentinio punkto. 
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Įvairių mokslo šakų ir grožinės literatūros išduotis 

Ataskaitiniais metais grožinės literatūros, įvairių mokslo šakų dokumentų ir periodinių leidinių 
panaudojimo tendencijos kito mažai. Skaitomiausia – grožinė literatūra, ir ne tik Viešojoje bibliotekoje, bet 
ir kituose padaliniuose. Grožinės literatūros naudojimas didėjo Draugystės bibliotekoje – 4, 6 procento, o 
Viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose nežymiais mažėjo (1 – 2 procentais). Bendra grožinės 
literatūros išduotis SVB išliko stabili – mažėjo 1, 5 procentiniais punktais. Nežymiai didėjo periodinių leidinių 
dalis bendroje dokumentų išduotyje (+1, 9) .  

                                                                                                            Lentelė Nr. 13. Įvairių leidinių išduotis  

 Viso Grožinė literatūra  Įvairių mokslo šakų  

literatūra 

Periodiniai leidiniai 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

Viešoji biblioteka 60737 47876 78, 8 7923 13, 1 4938 8, 1 

Draugystės 
biblioteka 

37094  27012 72, 8 4215 11, 4 5867 15, 8 

Kaimo bibliotekos 143184 67892 47, 4 9937 6, 9 65355 45, 7 

SVB 241015 142780 59, 2 22075 9, 3 76160 31, 6 

 
Fiksuojamas nežymus vaikų iki 14 m. susidomėjimas grožine literatūra Viešojoje bibliotekoje, 

Draugystės ir kaimo padaliniuose. Grožinės literatūros naudojimas, palyginus su 2017 m. rodikliais, padidėjo 
2-5 procentais. Kaimo bibliotekose didėja periodinių leidinių naudojimas (+ 1, 0 procentas), kiti rodikliai kito 
labai nežymiai. 

 
 Lentelė Nr. 14. Įvairių leidinių išduotis vaikams 

 Viso Grožinė literatūra  Įvairių mokslo šakų  
literatūra 

Periodiniai 
leidiniai 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

Viešoji biblioteka 9062 8022 88, 5 967 10,7 73 0, 8 

Draugystės 
biblioteka 

6320 5271 83, 4 888 14, 1 161 2, 5 

Kaimo bibliotekos 28859 20455 70,9 2385 8, 3 6019 20, 9 

SVB 44241 33748 76, 3 4240 9, 6 6253 14, 1 

 
Populiariausi leidiniai ir dalykai 
 

Skaitomiausi leidiniai Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose – grožinė literatūra. Vėl populiariausia 
rašytoja, jau keletą metų iš eilės, Viešojoje bibliotekoje ir 22 miesto ir kaimo padaliniuose – Irena 
Buivydaitė. 

Daugiausia kartų skaitytojams skolinti leidiniai: 
SVB 
1. Tikros ir netikros seserys / Irena Buivydaitė        250 
2. Amžinai / Sarah Jio                                                   221 
3. Nebaigta Kalnų sakmė / Irena Buivydaitė            207 
4. Nutraukta tyla / Diane Chamberlain                     206 
5. Apsimesk, kad šoki / Diane Chamberlain             204 
Viešojoje bibliotekoje                                                           
1. Žiemos sodas / Kristin Hannah                              97 
2. Kovo žibuoklės / Sarah Jio                                       95 
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3. Mergina lede / Erika Foster                                     91 
4. Pajūrio trobelė / Sara Jio                                         90 
5. Nekaltas melas / Liane Moriarty                            84 
Draugystės bibliotekoje 
1. Mergaitė ant jūros skardžio / Lucinda Riley         52 
2. Nutraukta tyla / Diane Chamberlain                      41 
3. Namas prie jūros / Santa Montefiore                    40 
4. Dingusi duktė / Diane Chamberlain                       39 
5. Gegužės pūga / Sarah Jio                                         39 
Kaimo padaliniuose 
1. Tikros ir netikros seserys / Irena Buivydaitė        141 
2. Amžinai / Sarah Jio                                                   130 
3. Angelai neverkia Jolita Herlyn                                114 
4. Apsimesk, kad šoki / Diane Chamberlain             113 
5. Tarp pilkų debesų / Ruta Sepetys                          111 
 

Draugystės bibliotekoje, kaip ir ankstesniais metais, daug dėmesio sulaukia kraštiečių kūryba: O. 
Mačiulienės, B. Mašalaičio, L. Šepkaus, J. ir S. Sajauskų, J. V. Augustaičio, B. Žilinskaitės-Papečkienės, P. 
Ivaškevičiaus knygos. Padalinių bibliotekose populiari grožinė literatūra: jausmų romanai, istoriniai romanai, 
psichologiniai trileriai, detektyvai. Populiarumo nepraranda ir periodinė spauda. Skaitomiausi – dienraštis 
„Lietuvos rytas“, apskrities laikraštis „Suvalkietis“, žurnalai „Žmonės“, „Stilius“, „Ji“,  „Namie ir sode“, 
„Moters savaitgalis“.  

Viešojoje bibliotekoje daugiausia skolinama visuomenės mokslų literatūros leidinių, padaliniuose 
įvairių mokslo šakų literatūra mažiau populiari, tačiau mėgstamos knygos psichologijos, namų ūkio, augalų 
priežiūros, medicinos, sveikos mitybos tematika.  

Skaitytojų vaikų iki 14 m. skaitymo pomėgiai įvairūs, o jų amžius sąlygoja dar didesnę 
pasirenkamų skaityti leidinių diferenciaciją. Jau keleri metai iš eilės populiariausiųjų tarpe J. Kiney, L. 
Žutautės knygos, programinė literatūra. Privalomų perskaityti knygų sąrašuose moksleiviams atsiranda 
naujos knygos, ypač lietuvių autorių, į tai atsižvelgiama komplektuojant bibliotekos dokumentų fondus. 
2018 m. išaugo paklausa knygų vaikams besimokantiems skaityti (serija „Skaitymas skiemenimis“, 
skiemenuotos pasakos). Šiek tiek vyresni vaikai rinkosi nuotykių knygas apie kasdienius linksmus nutikimus 
– knygų seriją apie berniuką „Nevykėlio dienoraštis“, lietuvių rašytojo Tomą Dirgėlos knygas. Paaugliai 
mėgsta skaityti knygas, kuriose aprašomi paauglių išgyvenimai, be galo populiarios mistinės, fantastinės 
knygos. Dažnai teiraujamasi knygų, pagal kurias yra pastatyti filmai, taip pat knygų apie kompiuterinius 
žaidimus. Mažiausiųjų bibliotekos vartotojų tarpe populiariausios pasakų knygos, nuotykių knygelės. 
Populiarumo viršūnėje vis dar išlieka Kakė Makė. Labai mėgiamos knygos apie kompiuterinius žaidimus, 
animacinių filmų herojus. 

 
Populiariausi Vaikų ir jaunimo centro leidiniai vaikų amžiaus grupėse:  

 1-4 kl. moksleivių 
1. Kakė Makė ir Supertėčio diena. Lina Žutautė  
2. Kakė Makė ir pabėgusios ausys. Lina Žutautė 
3. Ledo šalis. Bill Scollon  
4. Katinėlis Juodis : kai nesiseka dainuoti. Rob Scotton 
5. Kakė Makė ir pavogtas laikas. Lina Žutautė 
5-8 kl. moksleivių 
1. Nevykėlio dienoraštis. Kn. 1 Jeff Kinney  
2. Mano kūno kultūros mokytoja – ateivių valdovė. David Solomons 
3. Nevykėlio dienoraštis. Kn. 2 Jeff Kinney 
4. Mokyklos vaiduoklio mįslė. Tomas Dirgėla 
5. Nevykėlio dienoraštis. Kn. 5 Jeff Kinney 
9 – 10 kl. moksleivių 
1. Pažadink mane, kai viskas baigsis. Robyn Schneider 
2. Ar sakiau, kad tu man reikalinga. Estelle Maskame  
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3. Elos ir Mičo paslaptis. Jessica Sorensen  
4. Haris Poteris ir išminties Akmuo. J. K. Rowling 
5. Atranka. Kiera Cass 
11 – 12 kl. moksleivių 
1. Blogasis Romeo. D.1 – Leisa Rayven  
2.  Papasakok man apie tobulą dieną. Jennifer Niven 
3. Sirena. Kiera Cass  
4. Kiekvieną dieną. David Levithan   
5. Melagiai. E Lockhart  

Vaikai ir jaunimas skaito ne tik užsienio rašytojų, bet ir lietuvių autorių kūrinius – populiari Tomo 
Dirgėlos, Dainos Opolskaitės bei Rebekos Unos kūryba.  

Tie patys autoriai, temos ir knygos minimi ir kalbant apie populiariausias knygas padaliniuose. 
Vaikų mėgstamiausia rašytoja – Lina Žutautė. Jos Kakės Makės serijos knygos dažniausia skaitomos 
Viešosios bibliotekos padaliniuose. Holly Webb knygų serija apie šuniukus ir kačiukus, Džeronimo Stiltono, 
Kempiniuko Plačiakelnio knygų serijos – populiariausios užsienio rašytojų knygos. Populiariausi žurnalai – 
„Naminukas“, „Justė“, „Lututė“, „Penki“. Miesto bibliotekų darbuotojai pastebi, kad vaikai ir paaugliai 
mažiau domisi jiems skirtais periodiniais leidiniais. Populiarumą išlaiko tik komiksų žurnaliukas „Donaldas ir 
kiti“. 

Populiariausias periodinis leidinys SVB, kaip ir praėjusiais metais – „Lietuvos rytas“ (skolintas 
13173 kartus), nedaug atsilieka regiono laikraštis „Suvalkietis“ (skolintas 12802 kartai), kiti populiarūs 
leidiniai – „Žmonės“(8073), „Stilius (4721)“, „Ji“ (3645), „Vakaro žinios“(2339). Periodinių leidinių SVB 
vaikams populiarumas daug mažesnis – „Naminukas“ skolintas 1772 kartus, „Justė“ – 1273 kartus, „Lututė“ 
– 765 kartus. 

 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 
 

Savivaldybės viešosiose bibliotekose vartotojams buvo skirta 296, iš jų kompiuterizuotos – 178 
darbo vietos: 

Viešojoje bibliotekoje – 80 (2017 m. – 56),iš jų kompiuterizuotos – 67; 
Draugystės bibliotekoje – 30 (2017 m. – 30) iš jų kompiuterizuotos - 12; 
Kaimo bibliotekose – 186 (2017 m. – 181) iš jų kompiuterizuotos -99. 
 

Mokymai ir edukacijos 
 

Vartotojų mokymui ir konsultavimui buvo skirta 702 val. Iš jų: 
o Viešojoje bibliotekoje – 44 val. 
o Draugystės bibliotekoje – 124 val. 
o Kaimo bibliotekose – 534 val. 
Mokymuose ir konsultacijose dalyvavo 5617 gyventojų, iš jų 991 dalyvavo kompiuterinio 

raštingumo renginiuose, 1240 – kituose mokomuosiuose renginiuose ir 3386 gyventojai buvo konsultuoti 
kompiuterinio raštingumo klausimais. 

Viešosios bibliotekos Lankytojų aptarnavimo centro darbuotojai dėl pastato remonto (vietos 
stokos) kompiuterinio raštingumo mokymų nevykdė, organizavo individualias konsultacijas. Treti metai 
Lankytojų aptarnavimo centro darbuotojai (buvęs Informacijos skyrius) interneto svetainėje palaiko „Chat 
meet“ nuotolinio konsultavimo paslaugą. Tai perspektyvus būdas gauti atsakymą tuoj pat arba tą pačią 
dieną elektroniniu paštu. Šia sistema naudojosi bibliotekos lankytojai, gauta 56 užklausos. 

Bibliotekose populiarėja edukacijos ir neformalūs mokymai įvairioms lankytojų grupėms. Viešosios 
bibliotekos Vaikų ir jaunimo edukacijos centre organizuojami edukaciniai užsiėmimai vaikams iki 14 m. 
amžiaus ir moksleiviams. Multicentre buvo organizuojami edukaciniai užsiėmimai žemės pažinimo („Žemė – 
žmonių planeta“), meteorologijos, fotografijos, anglų kalbos („Anglų kalba pradedantiesiems“ 5 ciklai), 
kūrybinio konstravimo, muzikos („Tautinis repas“), knygos istorijos temomis. Jie papildyti viktorinomis, 
žaidimais ir vaizdine medžiaga. 
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Multicentre surengta – 285 val. edukacinių užsiėmimų: 
o Užsiėmimų grupėms – 178 užsiėmimai (267 val.); 
o Individualių užsiėmimų – 107 užsiėmimai (147 val.); 
o Iš jų mokymų – 85 (128 val.). 

Edukacijos ir mokymuose apsilankė 4412 lankytojai, iš jų 2528 vaikai iki 14 m. amžiaus.  
Įvairios edukacijos, mokymai vyko ir padalinių bibliotekose. 11 edukacinių užsiėmimų, kūrybinių 

dirbtuvių buvo skirtos kalendorinėms šventėms – Šv. Kalėdoms ar Velykoms paminėti (margučių 
marginimas, stiklo indų dekoravimas, ažūrinių žvakių kūrimas, juostų audimas, tapybos užsiėmimai, lėlių 
kūrimas).  

Padalinių bibliotekose gyventojai mokomi susirasti reikiamą informaciją internete, užsiregistruoti 
pas gydytojus, naudotis elektronine parduotuve, nusipirkti bilietus į koncertą ar teatrą. Sasnavos ir 
Draugystės bibliotekos dalyvavo iniciatyvų savaitėje „All Digital Week 2018“, kurios metu gyventojai buvo 
mokomi suprasti skaitmeninių technologijų teikiamus pokyčius, pritaikyti naujas žinias tiek darbe, tiek 
gyvenime.  

Aktyviai bibliotekos dalyvavo Tarptautinėje saugesnio interneto savaitėje vasario 5-9 dienomis. 
Trylikoje kaimo bibliotekų buvo organizuojami renginiai, kuriuose dalyvavo 137 gyventojai. 

Igliaukos vaiko dienos centro auklėtiniai dalyvavo edukacinėje valandėlėje „Junkimės, kurkime ir 
dalinkimės pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo mūsų!“, Balsupių bibliotekoje vyko konkursas – 
diskusija „Saugumas internete“, Liudvinavo bibliotekoje – „Junkis, kurk ir dalinkis pagarbiai“.   

Draugystės biblioteka prisijungė prie pirmą kartą Lietuvoje organizuojamos akcijos „Senjorų 
dienos internete“, kurios tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmones drąsiai jaustis skaitmeninėje erdvėje, 
pažinti grėsmes bei netikras žinias. Senjorų susidomėjimo sulaukę užsiėmimai bibliotekoje vyko lapkričio 5-9 
dienomis. Juose dalyvavo 54 žmonės.  

Igliaukos ir Valavičių bibliotekose 164 gyventojai dalyvavo pajamų mokesčių deklaravimo 
mokymuose, kuriuos organizavo Valstybinė mokesčių inspekcija.  

Ekskursijos 
 

Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose pravesta 128 (2017 m. –124) ekskursijos: 
o Viešojoje bibliotekoje – 106. Iš jų Vaikų ir jaunimo edukacijos centre – 99 ; 
o Draugystės bibliotekoje – 7; 
o Kaimo bibliotekose – 4. 
Ekskursijose į bibliotekas dalyvavo 2503 lankytojai, iš jų 1967 vaikai iki 14 metų amžiaus. 
VJEC ekskursijų skaičius sumažėjo, nes dėl kompiuterinės ir programinės įrangos nusidėvėjimo, 

mažėja Multicentro populiarumas, dauguma grupių atvyksta į edukacinius užsiėmimus ne pirmą kartą. 
Dažniau sulaukiama ekskursijų į VJEC Vaikų literatūros grupės patalpas, kuriose organizuojami teatralizuoti 
skaitymai, vaikams pasakojama apie knygas, sekamos pasakos. 

 

Prieiga ir sąlygos 
 

2014 metais Marijampolės savivaldybės taryba suderino Viešosios bibliotekos ir padalinių darbo 
laiką. Nuo to laiko bibliotekos darbo laikas praktiškai nekito, keitėsi tik techninio personalo darbo laikas. 
Savivaldybės viešųjų bibliotekų darbo darbuotojų laiko grafikas buvo atnaujintas Petro Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos direktoriaus 2018-09-20 įsakymu Nr. V – 29. 

2018 metais Viešoji biblioteka ir Draugystės biblioteka aptarnavo vartotojus 303 darbo dienas 
per metus (6 darbo dienų savaitė). 

Viešosios bibliotekos vartotojus aptarnaujantys skyriai dirba 6 darbo dienas per savaitę 
(pirmadienį – šeštadienį, 52 val. per savaitę, poilsio diena - sekmadienis): pirmadieniais – penktadieniais 
9:00 val. – 18:00 val., šeštadieniais 9:00 val. – 16:00 val.  

Vasaros laiku liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d. lankytojus aptarnaujančių skyrių darbo laikas 
pusvalandžiu trumpesnis: 

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį 9:30 val. – 18:00 val.; šeštadienį 9:00 
val. – 16:00 val., poilsio diena – sekmadienis. 
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Bibliotekos administracijos darbuotojų, Informacijos išteklių ir vadybos skyriaus 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.  

Kaimo bibliotekos, dirbančios visu etatu (5 darbo dienas per savaitę), vartotojus aptarnavo 251 
dienas per metus.  

Padalinių darbuotojai dirba 5 dienas per savaitę antradieniais – šeštadieniais, priklausomai nuo 
darbo krūvio 40, 30 arba 20 val. per savaitę. Poilsio dienos – sekmadienis, pirmadienis. 

Dirbantys 1, 0 etatu (40 val.): antradieniais  – penktadieniais 09:00 val. – 18:00 val., šeštadieniais 
penktadieniais 09:00 val. – 15:00 val. 

Dirbantys 0, 75 etato (30 val.): antradieniais – ketvirtadieniais 09:00 val. – 17:30 val., 
penktadieniais 09:00 val. – 15:30 val. 

Dirbantys 0, 5 etato (20 val.): antradieniais, trečiadieniais 10:00 val. – 17:30 val., šeštadieniais 
09:00 val. – 15:00 val. 

 

TBA 
 

Ataskaitiniais metais TBA paslauga naudojosi 4 vartotojai Viešojoje bibliotekoje: iš jų 3 
tarnautojai, 1  pensininkas. Išduoti – 2 leidiniai ir 2 kopijos. 

 

Renginiai 
 

Ataskaitiniais metais viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose buvo surengta 637 renginiai, iš jų 
vaikams – 309 (2017 m. atitinkamai 723 ir 326). Surengta 259 dokumentų, kūrybos, dailės parodos. 
Bibliotekų organizuojamuose renginiuose apsilankė daugiau kaip 17 tūkst. (2017 m. – 14980) lankytojų arba 
31, 4 % savivaldybės gyventojų. 

SVB daugiausia buvo surengta vaizdinių renginių – 42, 7 %, o vaikams iki 14 metų amžiaus 
daugiausia surengta žodinių renginių – 54, 4 %). Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose kultūrinių renginių 
formos įvairios, vis didesnį populiarumą įgauna edukaciniai užsiėmimai, viktorinos, „protų mūšiai“, garsiniai 
skaitymai, pasitelkiant teatralizuotas kompozicijas ir lėles, rytmečiai, pasakų popietės.  

 
 Lentelė Nr.15. Renginiai ir jų lankytojų skaičius 
  

 SVB Viešoji biblioteka Draugystės 
biblioteka  

Kaimo bibliotekos 

 Iš viso Vaikams Iš viso  Vaikams Iš viso  Vaikams Iš viso  Vaikams 

Iš viso renginių 637 309 84 33 73 38 480 238 

Kompleksiniai 127 62 16 5 46 26 65 31 

Žodiniai 247 168 33 23 4 3 210 142 

Vaizdiniai 272 79 35 5 23 9 214 65 

Renginių 
lankytojai  

17019 5527 8240 1691 2849 1064 5930 2772 

 

Renginiai viešojoje bibliotekoje 
 

 Viešojoje bibliotekoje per metus surengti 84 įvairios tematikos ir formų renginiai, iš jų 33 – 
vaikams iki 14 metų amžiaus. Renginiai įvairios apimties, juose dalyvauja 10 – 170 dalyvių ir įvairių formų: 
dailės, meno, leidinių ir virtualios parodos, protų mūšiai, popietės vaikams, susitikimai su įdomiais 
žmonėmis, edukaciniai žaidimai, garsiniai skaitymai, karaokė vakarai ir t. t. Didžiausiais kompleksinis 
renginys festivalis „Reali virtualybė“ vyko lapkričio 30 – gruodžio 1 dienomis. Festivalis buvo įtrauktas į 
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„Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė 2018“ renginių programą ir skirtas bibliotekos atidarymui po 
beveik dvejus metus trukusio remonto. Per 2 festivalio dienas Viešojoje bibliotekoje įvyko 13 renginių, 
apsilankė 2, 5 tūkst. lankytojų. Į atnaujintas ir modernizuotas bibliotekos patalpas plūdo Marijampolės 
savivaldybės gyventojai ir svečiai, patalpose vyko susitikimai ir diskusijos, užsiėmimai vaikams, virtualios 
pramogos ir populiaria forma buvo pristatomi mokslo pasiekimai. 

Festivalis prasidėjo G. Vyšniausko piešinių 
parodos „Dievo bitė“ atidarymu, Lankytojų 
aptarnavimo centro knygų erdvėje buvo 
pristatomi renginiai mažiesiems „Robotikos 
dirbtuvės“ ir „Interaktyvių knygų dirbtuvės“. 
Diskusija su profesoriumi Liudu Mažyliu 
„Šimtmečio kultūra“ į Konferencijų salę 
sutraukė istorijos mylėtojus. Bibliotekos 
atidarymo renginį vedė TV laidų vedėja Edita 
Mildažytė, mygtuko paspaudimu Biblioteką 
oficialiai atidarė Marijampolės savivaldybės 
merė Irena Lunskienė, o svečius moderniu 
šokiu stebino Kauno šokio teatras „Aura“, 

vaizdo klipai apie Bibliotekos istoriją ir veiklą. 
Įvairaus amžiaus vaikus ir jaunimą sužavėjo 

pažintiniai renginiai „Mokslinis šou Atradėjas“, „Mėgintuvėlio“ šou, N2 „Mokslo šturmas“, „Feel Photo“ 
(piešimas tamsoje), mažiausiems buvo skirtas spektaklis „Knygos pasakoja 100–mečio istoriją“. Intelektualai 
mėgavosi susitikimais su žurnalistai, žinomais TV veidais Ryčiu Zemkausku (diskusija „Žiniasklaida, kaip 
proza ir poezija“) ir Aurelijumi Katkevičiumi 
(diskusija „Kuo skiriasi 2018 m. nuo 1988 m.?“). 
Marijampoliečius žavėjo šviesos instaliacijos 
„Išnykusi Marijampolės architektūra“, kurią 
pristatė autorius Aurimas Širvys, retro ateljė, 
kurioje visus norinčius „įamžino“ Marijampolės 
fotomenininkai Romas Linionis ir Antanas 
Gudelevičius, ekspozicija skaitykloje „Laiko 
efektai“. Renginių lankytojai įvertino naujausios 
skaitmeninės technikos privalumus, išmėgino 
virtualias pramogas, turėjo galimybę 
pasivaikščioti judančiomis grindimis (interaktyvi 
projekcija ant grindų). 
 Ataskaitiniais metais suaktyvėjo 
darbas su socialiai pažeidžiamų grupių lankytojais: 
neįgaliaisiais, socialinės globos namų gyventojais, senjorais. Jiems buvo organizuoti 6 kūrybiškumą 
skatinantys renginiai: kūrybinės dirbtuvės (smėlio mandalų ir viršglazūrinio piešimo popietės, tapyba ant 
šilko, fraktalų piešimas), biblioterapiniai renginiai („Žodis žeidžia, žodis gydo“, poezijos ir muzikos terapinė 
popietė „Geriu iš tos versmės“). Klubo „Margainis“ užsiėmimuose dalyvavo ir senjorų, ir jaunų asmenų, nes 
temos buvo įdomios daugeliui: stalo dekoravimo ir  dovanų įpakavimo idėjos, susitikimai su menininkais, 
vakaronės su kraštiečiais ir pan. 
 Edukaciniai renginiai (18 kartų) buvo organizuojami vaikams ir jaunimui. Lankytojų 
aptarnavimo centro darbuotojai, pasitelkdami žaidybines formas, organizuojamos kelių komandų 
varžytuvės, skatinančio pažinti krašto ir Lietuvos istoriją. Sukurti 2 virtualūs žaidimai „Iš praeities į dabartį“ 
ir „Atminties kortos“, kuries žaidžia komandų žaidėjai, siekdami surinkti kuo daugiau taškų.   
  

Renginiai padaliniuose 
 

Padaliniuose organizuojamų renginių tematika labai įvairi, minimi kraštiečių, rašytojų, kultūros ir 
meno kūrėjų jubiliejai, žymios datos, aktualijos ir LR Seimo paskeltos minėtinos datos, tradicinės akcijos. 

Festivalis „Reali virtualybė“, atidarymo renginys, šokio teatro 
„Aura“ pasirodymas. 2018-11-30 

Festivalis „Reali virtualybė“, „Mokslinis šou“. 2018-12-01 
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Daugelyje bibliotekų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis buvo paminėtas literatūros parodomis: 
Draugystės bibliotekoje veikė Marijampolės kraštotyros muziejaus kilnojamoji parodos „Marijampolė – 
Tautos atgimimo sostinė“ ir Kalvarijos socialinės globos namų gyventojų kūrybos paroda „Lietuvos takais 
takeliais“, Netičkampio bibliotekoje parengta paroda „Atkurtai Lietuvos Nepriklausomybei -100“, Mokolų 
bibliotekoje – ,,Atkurtai Lietuvai 100", Puskelnių bibliotekoje – „100 metų Lietuvai“, Želsvos bibliotekoje – 
„Atkurtai Lietuvos valstybei – 100 metų“ ir t.t.  

Fotografijų parodos parengtos Sasnavos bibliotekoje „16 šypsenų – Vasario 16-ajai“, „Gražiausi 
Šunskų krašto kampeliai“ Šunskų bibliotekoje, Sasnvos bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas – 
„Šimtaraštės“ juostos audimas. 36 žmonės išaudė 175 centimetrų ilgio tautinę juostą. Igliaukos bibliotekai 
bendradarbiaujant su kultūros namais, Igliaukos šv. Kazimiero bažnyčia bei savanoriais surengta 
literatūrinė-muzikinė kompozicija „Mes tavo, tu mūsų – kartu Lietuva“ , minėjimas-šventė „Visi kartu dar 
sykį, Lietuva“. 

Sasnavos seniūnijos Smilgių, Tautkaičių, Puskelnių, Sasnavos bendruomenių jaunimo komandos 
bei svečių jungtinė komanda kovėsi protų mūšyje „Šimtmečio pėdsakais". Draugystės bibliotekoje surengtas 
Šeimų Europrotų turnyras „Marijampolės ir Europos istorija“, protmūšis „Istorija kitaip: ko nežinai apie 
moteris?“, kurio iniciatorius – Lygių galimybių plėtros centras.  

Draugystės bibliotekoje didelio skaitytojų susidomėjimo sulaukė  R. Reagano klubo diskusija 
„Šimtmečio asmenybės: Antanas Smetona“. Diskusijoje dalyvavo dr. Stasys Šedbaras, dr. Ingrida 
Jakubavičienė. Diskusiją moderavo rašytoja Loreta Jastramskienė. Dalyviai diskutavo apie Antaną Smetoną, 
jo prezidentavimo istoriją, ankstyvuosius metus, asmeninį gyvenimą bei gyvenimą pasitraukus iš Lietuvos. 
Nagrinėta Lietuvos ir pasaulio tarpukario istorija, politika ir kultūra. Į diskusiją aktyviai įsitraukė ir 
marijampoliečiai – ne tik pateikė klausimus, bet ir atsinešė išsaugotų originalių tarpukario dokumentų, 
susijusių su A. Smetonos gyvenimu. 

Europos paveldo metams Želsvos bibliotekoje surengta popietė „Lietuvos kulinarinis paveldas“.  
Popietės metu kalbėta apie lietuviško paveldo puoselėjimą ir išsaugojimą ateities kartoms. 

Bibliotekininkė pristatė bibliotekoje veikiančią parodą „2018 m. – Europos paveldo metai: Lietuvos paveldo 
įvairovė ir turtingumas“ 

Parodos skirtos Marijampolei Lietuvos kultūros sostinei buvo parengtos Balsupių bibliotekoje – 
dokumentų ir fotografijų paroda „Mano miestas", Patašinės bibliotekoje veikė nuotraukų ir dokumentų 
paroda „Marijampolė – miestas, vertas vadintis sostine“, Želsvos bibliotekoje –  „Marijampolė – 2018 metų 
Lietuvos kultūros sostinė“. 

Rašytojų, visuomenės veikėjų jubiliejai Viešosios bibliotekos padaliniuose daugiausiai paminėti 
leidinių parodomis. 2018 metais buvo minimos lietuvių literatūros klasiko Vinco Mykolaičio Putino 125-
osios gimimo metinės. Literatūros paroda  „Aš liksiu ištikimas žmogui ir sau pačiam“ parengta Balsupių 
bibliotekoje, „Nenoriu išnykti iš savo šviesiosios būties“ – Daukšių bibliotekoje, „Ne veltui klaidžiojau, 
kenčiau ir gyvenau“ – Tautkaičių bibliotekoje.  

Garsiniais skaitymais „Nešu Tau eilėraštį“ Sasnavos bibliotekoje buvo paminėtas poetės J. 
Degutytės 90-asis jubiliejus. Liudvinavo bibliotekoje parengta literatūros paroda „Kai vėjas beldžiasi į žydrą 
langą...“, Netičkampio bibliotekoje – „Janina Degutytė lietuvių lyrikos romantikė“. 

Literatūros parodos surengtos  lietuvių literatūros klasikų A. Bieliausko, M. Sluckio , K. Binkio 
jubiliejams, V. Kudirkos 160 –osioms gimimo metinėms paminėti.  

Igliaukos bibliotekoje vyko renginių ciklas, skirtas vaikų rašytojo, kraštiečio  Anzelmo Matučio 95-
osioms gimimo metinėms paminėti. Parengta dokumentų paroda „Tėviškėj nemiręs“, surengti netradiciniai 
skaitymai ,,Vaikų poezijos keliu“. Igliškėlių bibliotekoje parengta paroda „A.Matučio kūryboje – mūsų visų 
vaikystė“.  

Kovotojo už Lietuvos nepriklausomybę, partizanų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-
Vanago 100-osios gimimo metinės daugelyje padalinių paminėtos literatūros parodomis. Meškučių 
bibliotekoje parengta paroda „Jis buvo didis Lietuvos kovotojas“, Mokolų bibliotekoje – ,,Pokario metų 
legenda Adolfas Ramanauskas-Vanagas“, Želsvos bibliotekoje –  „Partizanų vadas  Adolfas Ramanauskas – 
Vanagas“, Daukšių bibliotekoje – „Mes už  laisvę tėviškės išėjom“. 

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu Viešosios bibliotekos kaimo padaliniuose 
organizuota daug įvairių renginių. Bibliotekos  kvietė lankytojus į garsinius skaitymus, informacijos valandas, 
akcijas, viktorinas, kūrybines dirbtuves, susitikimus su kraštiečiais. Bibliotekose surengtas 58 renginiai, juose 
apsilankė daugiau kaip 1000 bendruomenių narių.  
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Kraštiečių knygų pristatymai surengti Draugystės (J. V. Augustaičio eilėraščių knygos „Gyvenimo 
verpetuose“) ir Daukšių (Algimanto Zubavičiaus knygos „Ichtiologo užrašai“) bibliotekose. Gudelių 
bibliotekoje vyko diskusija „Sielos gydymo vieta – biblioteka“. Jos metu buvo skaitomos ištraukos iš Laurent 
Gounelle knygos „Žmogus, kuris norėjo būti laimingas“ ir jos aptariamos.  

Valavičių bibliotekoje surengta popietė „Bibliotekos vaidmuo bendruomenėje“, kurioje dalyvavo 
Marijampolės seniūnas J. Milius, bibliotekos rėmėjas ŽŪB „Valavičiai“ vadovas V. Narušis, aktyviausi 
bendruomenės nariai, bibliotekos draugai ir rėmėjai. Baraginės biblioteka renginio „Baraginės kaimo 
praeitis ir dabartis“ metu pažymėjo praeities svarbą dabarčiai, dabarties – praeičiai. Susirinkusieji kalbėjo 
apie kaimo gyvavimą per šimtmetį. Keletas bendruomenės žmonių pasidalijo prisiminimais apie ūkininkus, 
partizanus, mokytojus ir mokinius.  

Igliaukos bibliotekoje Bibliotekų savaitė atidaryta Augonitos Bubnienės kvilingo technika atliktų 
darbų paroda ,,Kiekviena diena kitokia...“. Šunskų bibliotekų savaitės metu veikė Vidos Stankevičienės 
kryželiu siuvinėtų paveikslų paroda „Nerūpestinga vaikystė“, Igliškėlių bibliotekoje –  paroda „Žymių žmonių 
mintys apie skaitymą ir knygą“ ir fotografijų paroda  „Biblioteka – atradimų erdvė“, Netičkampio 
bibliotekoje edukacinį užsiėmimą „Tapome ant drobės“ vedė Viktorija Revinienė. Klausantis relaksacinės 
muzikos, susirinkusieji tapė ant drobės, išbandė tapybą ne tik dažais, bet glaistu.  
 

Renginiai vaikams 
 

 Marijampolės bibliotekose surengta 309 renginiai vaikams iki 14 metų, iš jų vaikų darbų ir 
literatūros parodų -79 . Juose apsilankė daugiau kaip 5, 5 tūkst. vaikų.  

Trisdešimt tris renginius organizavo Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo centro darbuotojai. 
Daugiausia surengta žodinių renginių: protmūšis 
„Vasario 16 – kovo 11“, tautinio repo kovos 
„Laisvos eilės 2018“ ir kiti. Spalvingiausias ir 
daugiausiai lankytojų pritraukę renginiai – garsiniai 
skaitymai, kurių miesto Vytauto parke ir 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose surengta 23 
renginiai. Saulėta vasara leido net 15 garsinių 
skaitymų surengti miesto parke, į šiuos 
teatralizuotus šou susirinko daugiau kaip 2 
tūkstančiai lankytojų: pradedat pačiais mažiausiais 
ir baigiant netoli įsikūrusių globos namų 
globotiniais. Trečiasis garsinių skaitymų sezono 
atidarymas prasidėjo renginiu „Po saulėtu 
dangumi“. Dalyvavo Marijampolės Meno mokyklos 
šokėjai ir skudutininkai, portalo „Noriu žinoti“ 
komanda, vaikus vežiojo Lietuvos automobilininkų 

sąjungos „Tuktukas“. Visą vasarą ketvirtadieniais minios mažųjų žiūrovų su tėveliais ir seneliais rinkdavosi 
Vytauto parke. Kiekvienas skaitymas turėjo 
temas: „Super tėtis skaito“ (knygas skaitė su 
vaikais atėję tėčiai), “Būk saugus Marijampolėje“ 
(dalyvavo Policijos atstovai ir personažas Amsius), 
„Fokus Pokus“ (magijos triukus rodė jaunasis 
magas Romas), „100 zuikių susirinko“ (dalyvavo 
Sasnavos bendruomenės Zuikių muziejaus 
darbuotojai), „Grybų karas“ (dalyvavo Lietuvos 
kariuomenės Marijampolės poskyrio atstovai), 
„Apie medžius“ (dalyvavo arboristai iš UAB 
„Medžių priežiūra“), „Burbulų lietus“ (svečiavosi 
ir burbulus pūtė klounas Tukas) ir t.t. Kiekvienai 
temai buvo parenkamos knygos, skaitė įvairūs 
pasakų personažai, Bibliotekos darbuotojai 
kiekvienam skaitymui kūrė skirtingus įvaizdžius: 

Teatralizuotų garsinių pasakų skaitymų sezono „Po saulėtu 

dangum“ atidarymas, 2018-05-24 

Renginys „Laisvos eilės“, skirtas lietuvių kalbos dienoms, 2018-03-12  
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raganas, lėles, zuikius. Garsinių skaitymų sezono uždaryme dalyvavo Marijampolės klubo baikeriai. 
Tradiciškai daugelyje Bibliotekos padalinių surengti Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai 

vaikams. Padovinio ir Daukšių bibliotekų 
skaitytojai susirinko į popietę „Susipažinkime su 
literatūriniais herojais iš šiaurės“. Renginio metu 
vaikai skaitė ištrauką iš pasirinktos knygos „Nindzė 
Timis“ ir pagrobtas juokas“, dalinosi mintimis apie 
perskaitytą tekstą ir jau skaitytas Šiaurės šalių 
rašytojų knygas. Draugystės bibliotekoje buvo 
organizuoti skaitymai „Auštant“ su Marijampolės 
„Rūtos“ vaikų lopšelio-darželio grupės vaikais. 
Veikė vaikų piešinių paroda „Herojai Šiaurės 
šalyse“, kurioje buvo eksponuojami įsivaizduojami 
mitologiniai šiaurietiški ir pačių sukurti herojai ir 
superherojai. Gudelių bibliotekoje taip pat vyko 
skaitymai vaikams. Vaikai pabandė įsikūnyti į 

literatūros herojus: atvyko pora Pepių Ilgakojinių, Karlsonas, Trolis Mumis ir seklys Bliumkvistas, skaitė 
ištraukas iš švedų Eliaso ir Agnes Våhlundų knygos ,,Superherojų vadovas". Draugystės bibliotekoje vyko 
Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai suaugusiems. Su skaitytojų klubo „Obuolys nuo obels“ nariais 
buvo skaitomos  ištraukas iš suomių rašytojo Jyrki Erra romano „Kauno puslapiai“. 

Tarptautinė vaikų knygos diena linksmai ir žaismingai paminėta daugelyje padalinių. Igliaukos 
bibliotekoje vyko atvira pamoka „Knyga – kaip stiklas, per kurį kiekvienas galime pažiūrėti į savo 
gyvenimą“. Bibliotekininkės pristatė Gendručio Morkūno knygą ,,Iš nuomšiko gyvenimo“. Draugystės 
bibliotekoje vyko netradicinė lietuvių kalbos pamoka, skirta paminėti Hanso Kristiano Anderseno gimimo 
dienai. Joje dalyvavo Jono Totoraičio progimnazijos antrokai. Sasnavos bibliotekoje – garsiniai skaitymai 
„Vaikiškos knygos pasaulyje“. Balsupių bibliotekoje parengta knygų paroda „Knyga – tylus ir patikimas 
draugas“. 

Balandžio 23–30 dienomis jau 18-tą kartą Marijampolės bibliotekose buvo minima Nacionalinė 
Lietuvos bibliotekų savaitė, kurios tema – „Kartu mes kuriame ateitį“. Įvairūs, dažniausiai aktyvių formų 
renginiai buvo organizuojami visuose padaliniuose. Draugystės bibliotekoje savaitės metu vyko 
netradicinės pamokos, edukaciniai interaktyvaus stalo užsiėmimai bei akcija „Begalybė galimybių“, kurios 
metu Draugystės bibliotekos lankytojai galėjo susipažinti su mikrokompiuterių programavimu bei patys juos 
išbadyti edukaciniuose užsiėmimuose. Vaikai ir suaugusieji sužinojo, kaip bet kurį elektrai laidų objektą 
(pavyzdžiui, bananą, aliuminio foliją, ar net savo draugą) paversti pianino klavišu ar žaidimų pulteliu.  

Sasnavos bibliotekoje – Editos Lei knygų „Fėjų muzika“ ir „Laiškas fėjai“ pristatymas. Pristatydama 
knygas, autorė papasakojo knygų kūrimo istoriją, idėjas, mintis, tai kas lėmė šių dviejų nuostabių, 
kvepiančių paslaptimi, magija, knygelių atsiradimą. Pasakojimą paįvairino filmuota medžiaga, 
nuotraukomis. Daukšių ir Padovinio bibliotekų skaitytojai susitiko dispute „Tu – knygų pasaulyje“. Renginys 
skirtas aktyvinti bendradarbiavimą su kaimynine Padovinio biblioteka, skatinti vaikų ir jaunimo skaitymą, 
domėjimąsi literatūra, ugdyti raiškios kalbos įgūdžius. Igliaukos bibliotekoje vyko edukaciniai užsiėmimai: 
edukacija ,,Susitinka vaikai ir knygos“. Buvo skaitoma K. Kasparavičiaus knyga ,,Apie daiktus ir apie šį bei tą“. 
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos 1 klasės mokiniai inscenizavo K. Kasparavičiaus pasakojimą ,,Ginčas“. 
Surengta kūrybinė edukacija vaikams „Aš kuriu“. Patašinės bibliotekoje surengtas keturių popiečių ciklas 
„Šėlionės tarp knygų: Kuriame, Ieškome, Diskutuojame, Švenčiame“. Jų metu pristatyta jaunosios kūrėjos 
Emos Mickutės pasakėlė  „Žaliojo nykštuko istorija“, vyko bibliotekinio kryžiažodžio „Kartu mes kuriame 
ateitį“ sprendimas, su jaunaisiais bibliotekos lankytojais diskutuota, kalbėtasi, apie jų mėgstamas veiklas ir 
kaip jas būtų galima realizuoti bibliotekoje. Vaikai (ir ne tik) rašė pageidavimus, norus, svajones ir dėjo į 
„Norų dėžutę“.  

Parengta idėjų lentyna „Kurkime biblioteką kartu“ ir sprendžiamas bibliotekinis kryžiažodis  ir 
Balsupių bibliotekoje. Želsvos bibliotekoje – literatūrinė viktorina „Atspėk iš kokios knygos šis herojus“. 

Netičkampio biblioteką vyko popietė-viktorina „Neieškok žodžio kišenėje“. Renginyje dalyvavo 
Netičkampio vaikų dienos centro lankytojai. Vaikai piešė ir gamino įvairius darbelius iš popieriaus. O 
viktorinos metu atsakinėjo į klausimus, atsakymus į kuriuos galima buvo rasti knygose.  

 

Šiaurės šalių literatūros savaitė Igliaukos bibliotekoje Garsinis 
skaitymas  „Sveiki atvykę į superherojų pasaulį!“. 2018-11-14 
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Literatūros popietės „Knyga – mano draugas“ vyko Meškučių bibliotekoje, „Knygos, kurias verta 
paskaityti“ – Želsvos bibliotekoje, „Skaitau aš, skaityk ir tu“ – Šunskų bibliotekoje. Sasnavos bibliotekoje 
surengtoje popietėje ,,Aš ir Tu – draugaukime ir kurkime kartu“ dalyvavo VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo 
gerovės centro ,,Židinys“ lankytojai. Bibliotekos savanorės pristatė perskaitytas ir dabar skaitomas knygas. 
Su vaikais sprendė jų sudarytą kryžiažodį.  

Kūrybiškai Lietuvos valstybės šimtmetis buvo paminėtas Draugystės bibliotekoje: skaityklos 
erdvėje įvyko Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro vaikų kūrybinių darbų etnografiniais 
motyvais „Melsvas aš linelis“ parodos pristatymas, vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ vaikų „Mūsų darbeliai Tau, 
miela šalele“ piešinių paroda, J. Totoraičio pradinių klasių moksleivių piešinių paroda  „Marijampolė – 
Lietuvos širdyje“.  

Šunskų bibliotekos Facebook paskyroje parengta virtuali nuotraukų paroda „Dešimt svarbiausių 
dalykų bibliotekoje“. Jaunieji bibliotekos skaitytojai išrinko 10 svarbių dalykų: naujas knygas, kompiuterius, 
vaikus, skaitytojus, dailės darbus, piešinių parodas, žurnalus, vaikiškos knygos. Meškučių bibliotekoje akcija 
„Biblioteka ieško Tavęs“ kvietė į biblioteką naujus skaitytojus. Apsilankė šeimose, kuriose dar niekas 
bibliotekoje neskaitė.  

Balsupių bibliotekoje vyko netradiciniai vasaros skaitymai „Atradimų akademija“. Padovinio 
bibliotekoje vyko gamtos pažinimo pamoka „Vorų pasaulis“. 

 

Netradiciniai renginiai, klubai, akcijos 
 
Bibliotekose vis labiau populiarėja netradiciniai renginiai ir ypač pamokos. Daugiausia netradicinių 

renginių vaikams vyksta Igliaukos ir Draugystės bibliotekose. Igliaukoje surengtos atviros pamokos 
„Poezija: kai eilėraštyje lieka ne rankų, o širdies šešėlis", „Žodis, kaip žvirblis...“, ,,Skaitymas – raktas į 
savarankišką ir kūrybišką mąstymą“, edukacinis užsiėmimas „Aš kuriu“. Netradicinėje pamokoje 
„Nenutrūkstanti draugystė" buvo nagrinėjamos tarpusavio bendravimo, draugystės temos A. Lindgren 
kūryboje. Surengta „Literatūrinė ruletė“, kaip literatūrinis iššūkis prasčiausiai skaitančiai gimnazijos klasei – 
aštuntokai priėmė iššūkį, pasirinkdami po knygą vasaros skaitymams. Iglės ežero pakrantėje vyko 
mėgstamos knygos skaitymai ,,Skaitome po liepomis“. Draugystės bibliotekoje netradicinėje lietuvių kalbos 
pamokoje su „Ryto“ mokyklos moksleiviais buvo skaitoma ir aptariama S. Paltanavičiaus knyga „Broliai 
ąžuolaičiai“. Šunskų bibliotekoje surengta gerų emocijų valandėlė ir paroda „Nuspalvink mandalą“. 

Daug įdomių ir netradicinių veiklų vykdoma Draugystės bibliotekoje. Šioje bibliotekoje Europos 
kalbų diena paminėta netradiciniais edukaciniais užsiėmimais kartu su Marijampolės J. Totoraičio 
progimnazijos moksleiviais: vaikai atliko mokytojų paruoštas daugiakalbes užduotis, rungėsi Europos 
žemėlapio dėliojimo rungtyje, bibliotekoje medžiojo lobius bei klausėsi specialiai Kalbų dienai Petro 
Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbuotojo Daumanto sukurto repo. Draugystės bibliotekoje vyko 
tarptautinio Brandenburgo iliustruotų knygų festivalio parodos „The Comic Continent“ atidarymas. 
Parodoje eksponuojami 10-ties iliustratorių iš Vokietijos, Gruzijos, Lietuvos, Rusijos ir Ukrainos darbai, 
sukurti festivalio metu, kuriai vadovavo dailininkė ir knygų autorė, H.K. Anderseno premijos laureatė, Jutta 
Bauer.  

Didelio vaikų susidomėjimo sulaukė Draugystės bibliotekoje surengta vaikų vasaros stovykla 
„Komiksai + animacija“ skirta pradinių klasių mokiniams. Vaikai kiekvieną savaitę užsiėmė skirtingomis 
veiklomis. Vyko Komiksų kūrybos, Animacijos, „Flipbook“ ir Superherojų dirbtuvės. Užsiėmimus vedė 
bibliotekininkė ir iliustratorė Ieva Gvazdaitytė. Stovykla „Komiksai + animacija“ – Marijampolės savivaldybės 
vaikų 2018 metų vasaros užimtumo programos dalis. Projekto „Jaunimo kūrybinės idėjos miestui“ dalis 
buvo komiksų dirbtuvės Draugystės bibliotekoje. Dalyviai susipažino su komiksų istorija, piešimo 
technikomis, herojų jausmų vaizdavimu, kūrė bendrus ir individualius vieno puslapio komiksus bei išmoko 
pagaminti savo komiksų zinus. Kūrėjams padėjo menininkė ir bibliotekininkė Ieva Gvazdaitytė.   

Akcijos Knygų Kalėdos metu 16-kai padalinių padovanota 229 knygos. Knygas dovanojo daugiau 
kaip 60 Marijampolės gyventojų. Daugiausiai knygų padovanota Lankytojų aptarnavimo centrui (53 knygos), 
Padovinio (25 knygos), Valavičių (20 knygų), Draugystės (19 knygų) bibliotekoms.  



25 

 

Birželio 1 d. startavusios „Skaitymo iššūkio“ varžytuvės visoje Lietuvoje kvietė gyventojus įveikti 
penkias su knygų skaitymu susijusias užduotis: perskaityti knygą kurios tema susijusi su Lietuva, draugo 
rekomenduotą knygą, knygą, kurioje minima profesija, savo gimimo metais parašytą knygą ir  knygą apie 
atostogas. Marijampolėje savivaldybėje skaitymo iššūkyje registravosi 100 žmonių, o jį įveikė 71. Iš viso 

perskaityta 394 knygos. Dešimčiai 
aktyviausių iššūkio dalyvių įteikti 
organizatorių prizai – gertuvės. Vienas 
jų – Sasnavos viešosios bibliotekos 
skaitytojas Dominykas Zaveckas. 
Aktyviausi buvo Draugystės, Igliaukos, 
Sasnavos, Valavičių bibliotekų 
skaitytojai. 

Į Nacionalinio diktanto 
iniciatyvą įsijungė 10 kaimo padalinių. 
Juose nacionalinį diktantą rašė 67 
gyventojai. Už aktyvų organizavimą ir 
dalyvavimą Lietuvos Respublikos Seimo 
Švietimo ir mokslo komiteto raštu 
apdovanota Petro Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos vyr. metodininkė A. 
Stočkuvienė.  

Bibliotekose veikė 5 klubai. 
Antrus metus Vaikų ir jaunimo 

edukacijos centre veikiantis klubas „Multimažyliai“, skirtas 4 –  10 mėnesių kūdikiams ir jų tėvams. Tai ne 
tik lavinančios dainelės, eilėraščiai ir knygos, bet ir kokybiškas kūdikių ir tėvų laikas kartu. Užsiėmimų metu 
mažyliai kartu su tėveliais žaidžia, keliauja po muzikos šalį, skaitomos spalvingos, naujos, skleidžiančios 
garsus knygelės, naudojamos lavinamosios priemonės. Tėvams ir mažyliams užsiėmimai suteikia džiugių 
emocijų. Per tris mėnesiu įvyko 7 klubo susitikimai, juose dalyvavo 10 jaunų šeimų su kūdikiais. 

 2017 metų pabaigoje Viešojoje bibliotekoje įkurtas klubas „Margainis“, per metus organizuoti 9 
susitikimai ir renginiai. Šiuo metu klubas vienija 41 asmenis, kurie nori bendrauti, kurti ir dalintis patirtimi, 
aktyviai ir prasmingai praleisti laisvalaikį. Draugystės bibliotekoje ketvirti metai aktyviai veikia ir plečiasi 
skaitančių šeimų klubas „Obuolys nuo obels“ – vyko kūrybos parodos, pristatymai, edukaciniai užsiėmimai, 
diskusija apie metų knygos rinkimams nominuotas knygas, su poete Aldona Murauskienė minėjo Pasaulinę 
poezijos dieną, pristatė Jono Vito Augustaičio poezijos knygą „Gyvenimo verpetuose“, vyko meno terapijos 
dirbtuvės, paskaita apie Marijampolės istoriją,  metų gale, tradiciškai, klubo nariai minėjo gražiausias metų 
šventes.   

Igliškėlių bibliotekoje veikia moterų klubas „Darna“,  Liudvinavo bibliotekoje – „Darbščiųjų rankų“ 
klubas, susikūręs 2015 metais. Klubuose susiburia aktyviausia kaimo bendruomenės dalis, organizuojamos 
bendruomenės narių parodos, edukacines popietės, kūrybinės dirbtuves.  

Daugiau kaip 20 metų Bibliotekoje veikiantis lėlių teatras „Trivainėlis“ balandžio mėnesį pristatė 
naują edukacinį spektaklį „Knygos pasakoja 100-mečio istoriją“, skirtą valstybės atkūrimo šimtmečiui. 
Sukurtas originalus scenarijus, dekoracijos, kostiumai, sceninis apipavidalinimas ir muzikinis fonas. 
Spektaklis rodomas 4 – 6 klasių moksleiviams Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir už jos ribų: 
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje, vaikams Vytauto Didžiojo parke, Rygiškių Jono gimnazijos 
stadione vykusioje būrelių ir užimtumo mugėje. Spektaklis įtrauktas į akredituotas kultūros paso paslaugas. 
Įvyko 7 lėlių teatro spektaklio pasirodymai, juose dalyvavo 395 vaikai.  

Nuo 2016 m. Vaikų ir jaunimo edukacijos centre veikia neformalus vaikų švietimo programos 
„Knygų draugai“ būrelis. 2018 m. būrelis turėjo 10 narių, kuriems buvo pravesti 26 įvairaus pobūdžio 
užsiėmimai: rašto ir bibliotekų istorija, knygų kūrimas, iliustravimas, spausdinimas, leidyba, įrašinėjamos 
garsinės knygos, daromi knygų skirtukai, rengiamos knygų lentynos ir skaitymo iššūkiai, organizuojamos 
išvykos į kino teatrą, dramos teatrą, kraštotyros muziejų. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Skaitančių šeimų klubo „Obuolys nuo obels ...“ susitikimas Draugystės  
bibliotekoje minint pasaulinę poezijos dieną2018-03-29. 
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Mokamos paslaugos 

 
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos mokamų paslaugų sąrašas patvirtintas Marijampolės 

savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 sprendimu Nr. 1 – 34 ir ataskaitiniais metai nebuvo pakeistas.  
 

 Lentelė Nr. 16. Mokamų paslaugų sąrašas 
 

Eil. 
Nr. 

Paslaugos pavadinimas Kaina 
eurais (€) 

1. Vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas :  

  1.1. suaugusiems 1, 74 

  1.2. ikimokyklinio amžiaus ir vaikams iki 14 metų 1, 45 

  1.3. neįgaliesiems ir pensininkams (pateikus pažymėjimą) 1, 45 

2. Vartotojo pažymėjimo dublikato išdavimas 0, 87 

3. Dokumentų spausdinimas nespalvotu spausdintuvu:  
  3.1. A4 formato dokumento spausdinimas 1 puslapis 0, 06 

  3.2. A4 formato dokumento spausdinimas iš abiejų lapo pusių 0, 09 

4. Dokumento spausdinimas spalvotu spausdintuvu:   

  4.1. dokumento spausdinimas spalvotu spausdintuvu A4 formato - 1 psl. 0, 29 

  4.2. dokumento spausdinimas spalvotu spausdintuvu A3 formato - 1 puslapis 0, 58 

5. Dokumentų kopijavimas:  

 5.1. A4 formato 1 puslapis 0, 06 

 5.2. A4 formato 1 lapas iš abiejų pusių 0, 09 

 5.3. A3 formato 1 puslapis 0, 12 

6.  Dokumentų laminavimas  

 6. 1. A4 formato 1, 45 

 6. 2. A5 formato 1, 16 

 6. 3. A6 / A7 formatų 0, 87 

7.  Dokumentų įrišimas  

 7. 1. Iki 50 lapų be viršelio 1, 16 

 Iki 50 lapų su viršeliu 1, 45 

 7. 2. 51 – 100 lapų be viršelio 1, 45 

 51 – 100 lapų su viršeliu 1, 74 

 7. 3. 101 – 200 lapų be viršelio 2, 09 

 101 – 200 lapų su viršeliu 2, 32 

 7. 4. 201 – 300 ir daugiau lapų be viršelio 2, 61 

 201 – 300  ir daugiau lapų su viršeliu 2, 90 

8.  Teksto surinkimas kompiuteriu (1 lapas) 1, 01 

9. Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ir tarptautinį 
abonementą (vartotojas apmoka realias dokumentų persiuntimo paštu išlaidas) 

 

10. Ilgalaikio ir trumpalaikio viešosios bibliotekos turto nuoma (1 val.): 
(Paslaugos nemokamai teikiamos labdaros ir paramos, kūrybinėms organizacijoms) 

 

 10. 1. bibliotekos patalpų  nuoma  10, 14 

 10.2. patalpų nuoma su kompiuterine technika ir aptarnavimu 13, 03 

11.  Bibliotekos patalpų nuoma, kai sudaromos ilgalaikės patalpų nuomos sutartys (Ne 
mažiau kaip 1, 74 Eur/ m2) 

Sutartinė 

12. Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimas (1 val.) Sutartinė 
 

2018 m. gauta 5928, 50 (2017 m. – 8503, 61) Eur specialiųjų programų lėšų. 
Daugiausia pajamų surinkta už bibliotekos patalpų nuomą – 3070, 02 (2017 m. – 4356, 93 €) Eur 

arba 51, 8 %.  
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Už skaitytojų pažymėjimus gauta – 849, 92 Eur. 
Už kopijavimo ir spausdinimo paslaugas – 885, 31 Eur. 
Delspinigiai už laiku negrąžintas knygas sudarė – 1008, 06 Eur. 
Kitos paslaugos (TBA, leidinių pardavimas, makulatūra, nevyriausybinių organizacijų įmokos) – 

115, 19 Eur. 
 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas 
 
Ataskaitiniais metais didelis dėmesys buvo skiriamas Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 

paslaugų, renginių, naujų veiklų reklamai ir viešinimui, nes biblioteka atvėrė duris po beveik 2 metus 
trukusio remonto. Bibliotekos renginiai ir veiklos buvo viešinamos įvairiuose sklaidos kanaluose: vietinėje 
spaudoje, televizijoje ir radijuje, informacija talpinama į portalus (www.suduvosgidas.lt, 
www.mususavaitė.lt, www.epale.lt, www.marijampollieciai.lt, www.susitikime2018.lt,  
www.marijampole.lt, htts://es.europe.eu ir kitus) ir bibliotekos interneto svetainėje www.marvb.lt. Buvo 
naudojami mokami reklamos įrankiai (facebook, miesto LEDBOX ir ACM lauko ekranai, vietinėje televizijoje 
ir radijuje). Atidarymo renginių reklama buvo ypač efektyvi, pasiekė daugiau kaip 34 tūkst. gyventojų. Po 
bibliotekos atsidarymo jos veikla reguliariai viešinama bibliotekos elektroniniame lauko stende ir 
elektroniniuose stenduose patalpų viduje  

Kaip paslaugų viešinimo priemonę Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka ir padaliniai aktyviai naudoja 
socialinius tinklus. Sukurta 23 bibliotekų Facebobok paskyros bibliotekos veiklų viešinimui ir bendruomenės 
telkimui Socialiniuose tinkluose bibliotekos turi beveik 10 tūkst. sekėjų, per metus sukūrė daugiau kaip 1, 6 
tūkst. įrašų. Kaip bibliotekos veiklos viešinimo įrankiai naudojami ir Instagram, ir Youtube socialiniai tinklai.  

2018 metais periodinėje spaudoje apie Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklą išspausdinta 
51 straipsniai, iš jų 34 parengė žurnalistai. Trys straipsniai paskelbti žurnale „Tarp knygų“, kiti –  vietinėje 
spaudoje. Elektroninėje erdvėje paskelbta 213 straipsnių ir informacijų apie Viešosios bibliotekos ir 
padalinių veiklą ir renginius, iš jų 190 – interneto portaluose. 

Marijampolės televizija parengė 35 reportažus apie Bibliotekos renginius ir veiklą, projektų, 
iniciatyvų pristatymus, parengtos 2 radijo laidos (radijo stotis „Kapsai“ ir LRT laida „Ryto allegro“), kuriose 
dalyvavę Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbuotojai kalbėjo apie skaitymo svarbą, renginius, naujas 
paslaugas. 

Treti metai bibliotekos darbuotojai rengia ir platina naujienlaiškius. 2018 m. parengti 7 
naujienlaiškiai (572 paspaudimai). Gegužės mėn. įsigaliojęs ES BADAR ir asmens duomenų apsaugos 
įstatymo pakeitimai bibliotekos naujienlaiškių prenumeratorių skaičių sumažino apie 40 %, tačiau 
paspaudimų skaičius sumažėjo 20 %. Didesnį prenumeratorių įsitraukimą į naujienlaiškių sistemą lėmė 
patrauklesnis informacijos išdėstymas, vengiama perteklinio turinio.  

Gruodžio mėn. buvo parengtas ir išplatintas elektroninėje erdvėje „Marijampolei reikšmingų datų 
kalendorius“. 

Metų eigoje buvo parengti įvairūs nedidelės apimties 60 pavadinimų reklaminiai leidiniai (plakatai, 
skrajutės, knygų skirtukai, lankstinukai, kvietimai ir pan.). 

Bibliotekos paslaugų reklamai Viešosios bibliotekos ir Draugystės bibliotekoje naudojami 
elektroniniai stendai ir švieslentė. Buvo parengta ir paskelbta 28 informacijos per šias priemones (renginių 
ir paslaugų viešinimas, naujausių leidinių, gautų bibliotekoje, sąrašai, renginių anonsai ir pan. ). Bibliotekos 
darbuotojai dalyvavo įvairiuose renginiuose, kuriuose reklamavo ir pristatė bibliotekos paslaugas: 
Marijampolės miesto dienose, Marijampolės vaikų užimtumo ir būrelių mugėje, Lietuvos Gidų gildijos 
atstovams renginyje „Turizmo pietūs“, Marijampolės krašto portalą „Noriu žinoti“ pristatė Seinuose 
(Lenkija) ir t.t. 

 

Informacinė ir kraštotyros veikla 
LIBIS PĮ diegimas 
 

LIBIS PĮ Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje diegiama nuo 2001 m. Ataskaitiniais metais Petro 
Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai naudojo LIBIS PĮ v4.39.0.0 versiją, ji buvo 
atnaujinta spalio mėn., įvesti tam tikri pakeitimai ir tobulinimai. Skaitytojų registracijos posistemyje sukurta 

http://www.suduvosgidas.lt/
http://www.mususavaitė.lt/
http://www.epale.lt/
http://www.marijampollieciai.lt/
http://www.susitikime2018.lt/
http://www.marijampole.lt/
http://www.marvb.lt/
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funkcija, kurios pagalba žymimas vartotojų sutikimas/nesutikimas gauti naujienlaiškius ir dalyvauti 
apklausose. 

LIBIS PĮ įdiegta Viešojoje bibliotekoje, Draugystės ir visose kaimo bibliotekose.  
2003 m. Viešojoje bibliotekoje buvo įdiegtas LIBIS Analizinės bibliografijos posistemis. 2018 m. 

buvo suskurti ir į NBDB eksportuoti 667 (2017 m. – 1162) analiziniai bibliografiniai įrašai iš regioninės 
spaudos (laikraščių „Suvalkietis“ – 527, „Miesto laikraštis“ 140). 

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). Skaitytojų 

aptarnavimo posistemio (SAP) programine įranga dirba visi padaliniai, naudoja vieningą vartotojų 
registracijos ir delspinigių apskaitos sistemą. 

Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų konsultavimas ir mokymas LIBIS PĮ klausimais buvo 
vykdomas elektroniniu paštu, LYNC ir nuotolinio prisijungimo Teamviewer 10 programų pagalba. 
Bibliotekos darbuotojams buvo suteikta 70 individualių konsultacijų (delspinigių panaikinimas, naujų gatvių, 
mokyklų pavadinimų įvedimas į sistemą, leidinių rezervavimas, padidinto leidinių limito vartotojui išdavimas 
ir t.t.). LIBIS administratorius sistemingai prižiūri bei kontroliuoja vartotojų registravimą bei perregistravimą,  
tikslina duomenis ir ištaiso klaidas. Kiekvieną mėnesį rengiama LIBIS vartotojų ir statistinių duomenų 
ataskaita. 

 

Elektroninis katalogas 
 

Bibliotekos elektroniniame kataloge yra 73775 bibliografiniai įrašai. Per metus sukurti nauji 
5640 bibliografiniai įrašai. 

Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose korteliniai katalogai ir kartotekos nenaudojami. 
 Galimybe užsisakyti dokumentą ar jį rezervuoti internetu, 2018 m. pasinaudojo 403 vartotojai 

(2017 m. – 337 vartotojai), kurie užsakė ar rezervavo 1142 leidinius. Dėl patalpų remonto Lankytojų 
aptarnavimo centro skaitytojai šiomis paslaugomis negalėjo naudoti 11 metų mėnesių, nes Lankytojų 
aptarnavimo centro leidiniai, užsakymai ir leidinių rezervavimas elektroniniame kataloge tapo prieinami tik 
gruodžio 3 d. 33 užsakymai internetu buvo atmesti, iš jų 20 užsakymų neatvyko pasiimti skaitytojai, kiti 
buvo užimti, nerasti vietoje ar tvarkomi. 

Elektroninio pašto adresais buvo pasiekiami 2887 vartotojai.  
Dokumentų grąžinimo aparatais (DGA) Viešojoje bibliotekoje ir Draugystės padalinyje pasinaudojo 

579 bibliotekos vartotojai. 
Elektronine paslauga ‚ ‘‘Klausk bibliotekininko‘‘ per ataskaitinius metus pasinaudojo 14 vartotojų 

ir buvo pateikta 14 užklausų (11 – laisvalaikiui, 2 – mokslui, 1 – darbui). 
Elektroninę naujų dokumentų prenumeratą užsisakė 582 vartotojai, bibliotekos veiklos naujienų 

prenumeratą – 34 vartotojai. 
Automatinio informavimo paslaugomis naudojosi 2235 vartotojai. 
 

Informacinis fondas 
 

Ataskaitiniais metais informacinis Viešosios bibliotekos fondas sudarė 4215 (2017 m. – 4733 fizinių 
vienetų.  

Bibliotekos padaliniuose informacinių leidinių fondas – 2161 (2017 m. – 2546) fizinis vienetas, iš jų 
Draugystės bibliotekoje – 317 fizinių vienetų dokumentų. 

Vidutiniškai vienoje kaimo bibliotekoje – 98 fizinis vienetas informacinio fondo dokumentų. 
SVB gauta 113 informacinių leidinių, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 64, Draugystės - 6, kaimo 

bibliotekose – 43 egzemplioriai. 
Viešosios bibliotekos informacinių leidinių fondą sudaro 1737 egzemplioriai. Didžiausias skaičius 

informacinių dokumentų saugomas Lankytojų informacijos centre, ten įrengta ir specializuotos skaityklos. 
Dalis vertingiausių dokumentų, kurių Viešoji biblioteka turi tik 1 egz., į namus neišduodami. Lankytojų 
aptarnavimo centro skaityklose ribojamas paklausių dokumentų naudojimo laikas namuose (skolinama 2 
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savaitėms). Dėl užsitęsusio remonto informacinių leidinių panauda buvo maža, o populiariausi – 
visuomenės mokslų literatūros leidiniai, juos dažniausiai naudoja Marijampolės kolegijos studentai. 
Populiariausi 2018 m. leidiniai Michel Kerautret „Prūsijos istorija“ ir Algimanto Puidoko „Pasaulio žydų 
istorija“ paskolinti daugiau kaip 30 kartų. 

Vaikų ir jaunimo edukacijos centro dokumentų fonduose yra 315 informacinių leidinių, per metus 
šis fondas pasipildė tik 2 naujais leidiniais. Vaikų ir jaunimo grupių skaitytojai domisi sveikos gyvensenos, 
psichologijos, gamtos temomis bei enciklopedinio pobūdžio leidiniais, žinynais. Ypač mėgstamos knygos 
apie augintinius – šunų ir kačių priežiūrą, jų veisles. Mergaitėms įdomios knygos apie madą, makiažą. 
Berniukai domisi knygomis apie informacines technologijas, kompiuterinius žaidimus. 

Informacinių leidinių dokumentų fondas atnaujinamas nepakankamai, ypač kaimo padaliniuose. 
Populiariausi informaciniai leidiniai – gamtos mokslų enciklopedijos bei informaciniai leidiniai žemės ūkio 
temomis. Vaikams bibliotekose įvairus pasirinkimas naujų ir populiarių enciklopedijų, žinynų. Nemažai 
informacijos vartotojai suranda interneto tinklapiuose, todėl didžiojoje dalyje padalinių informacinis 
dokumentų fondas atitinka vartotojų poreikius. 

Informacinis padalinių bibliotekų dokumentų fondas neatitinka vartotojų lūkesčių – naujų 
leidinių gaunama vienetai, gaunami ne visi užsakyti leidiniai, o turimi leidiniai pasenę ir menkai naudojami. 
Bent 30 procentų padalinių darbuotojų ataskaitose pažymėjo, kad informacinių leidinių fondas 
atnaujinamas per lėtai, o turimi leidiniai - nenaudojami.  

 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 
 

2018 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojams vartotojai pateikė 7677 (2017 m. – 
10056) užklausas. Kiekvienais metais užklausų skaičius mažėja, ataskaitiniais metais jų sumažėjo 23, 6 %. 
Įvykdyta – 6765 užklausos. 

Registruoti 912 neigiami atsakymai, tai sudaro 11, 9 % visų gautų užklausų.  
Elektroninėmis priemonėmis gauta 847 užklausos (2017 m.  – 799). 
Viešojoje bibliotekoje užklausų skaičius sumažėjo beveik per pusę – 44, 5 procento. Vaikų ir 

jaunimo edukacijos centre didžiausias neigiamų atsakymų procentas – 35, 5. Šiame Centre fiksuojamas 
įvairių mokslo šakų dokumentų trūkumas, dėl kurių neatsakyta į užklausas, be to, dėl pastato remonto ne 
visi šių fondų dokumentai buvo prieinami vartotojams. Didžiąją dalį užklausų Viešojoje bibliotekoje sudarė 
teminės užklausos – 58, 8 %.   

Vidutiniškai vienai kaimo bibliotekai pateiktos 128 užklausos (2017 m.   – 131, 8).  
 
               Lentelė Nr. 17. Užklausos 

 Gauta 
užklausų  

Atsakyta 
užklausų  

Neigiami 
atsakymai 

Gautos elektroninėmis 
priemonėmis 

Viešoji biblioteka 3140 2642 498 136 

Draugystės biblioteka 1840 1679 161 571 

Kaimo bibliotekos 2697 2444 253 140 

SVB 7677   6765    912   847 

 
Kaimo padaliniuose ir Draugystės bibliotekoje pateiktų užklausų skaičius sumažėjo 7, 9 procento. 

Atsakyta į 90,8 proc. pateiktų užklausų.  
Didžiąją dalį užklausų kaimo padaliniuose sudarė teminės užklausos – 1612, Draugystės 

bibliotekoje – 1679 užklausos. Tai – užklausos grožinės literatūros, gamtos mokslų, žemės ūkio, visuomenės 
mokslų ir kitomis temomis.  

Padaugėjo užklausų gautų elektroniniu paštu. Kaimo padaliniuose gauta 140 užklausų, Draugystės 
bibliotekoje – 571 užklausa. Išaugo neigiamų atsakymų skaičius. Kaimo padaliniuose pateikti 253 neigiami 
atsakymai, Draugystės bibliotekoje – 161 neigiamas atsakymas.  

Neigiamų atsakymų priežastys įvairios. Moksleiviams trūksta privalomojo skaitymo knygų pagal 
mokymo programas – mažas šių leidinių egzemplioringumas. Pageidaujama lietuvių grožinės literatūros 
kūrinių: D. Grinevičiūtės „Lietuviai prie Laptevų jūros“, L. S. Černiauskaitės „Benedikto slenksčiai“, R. 
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Šepetys „Tarp pilkų debesų“, M. Ivaškevičiaus „Madagaskaras“, G. Morkūno knygų. Tenkinant vartotojų 
skaitymo poreikius bibliotekos aktyviai naudojamasi Viešosios bibliotekos bei kitų filialų fondais.  

Per metus suteikta 331 individuali konsultacija informacijos paieškos klausimais. 
Atrankinės informacijos apimtis ir temos. 
2018 m. Viešosios bibliotekos padaliniuose atrankinė informacija buvo suteikta 7 vartotojams. 

Draugystės bibliotekoje atrankinė informacija buvo teikiama 5 vartotojams temomis: vaikų ugdymas, vaiko 
psichologinė raida, žaidimai vaikų  laisvalaikiui, renginių ir švenčių organizavimas bei anglų kalbos mokymas. 

 

Internetas 
 

2018 metų pabaigoje viešoji interneto prieiga veikė Viešojoje bibliotekoje, Draugystės ir 21 
kaimo bibliotekoje.  

Interneto skaityklų paslaugomis ataskaitiniais metais naudojosi – 3047 (2017 m. – 4353) 
Viešosios bibliotekos bei padalinių vartotojų. Dauguma jų neturi LIBIS skaitytojų pažymėjimų.  

Internetu naudojosi 1408 (2017 m. – 1638) vartotojai vaikai iki 14 m.  
Viešojoje bibliotekoje viešosios interneto prieigos kompiuteriais naudojosi 761 (2016 m. – 1070) 

unikalūs vartotojai, iš jų vaikai iki 14 m. – 212. Lankytojų aptarnavimo centre 11 mėn., kol vyko remontas 
buvo galima naudotis 5 kompiuterizuotomis darbo vietomis ir jame lankėsi 476 interneto vartotojai, Vaikų ir 
jaunimo edukacijos centre – 285 vartotojai. Dauguma kompiuterių interneto skaitykloje ir Multicentre – 
seni arba susidėvėję ir tik gruodžio mėn. atidaryta Medijų erdvė, kurioje įrengta 15 kompiuterizuotų darbo 
vietų. Bibliotekose lankosi nemažai socialiai pažeidžiamų grupių atstovų: paaugliai iš globos namų, 
bedarbiai, senjorai.  

Draugystės bibliotekoje internetu naudojosi 654 (2017 m. – 562) unikalūs vartotojai, iš jų 390 – 
vaikai iki 14 metų. 

Kaimo padaliniuose interneto paslaugomis naudojosi 1632 (2017m. – 2721)unikalūs  vartotojai, iš 
jų 806 vaikai iki 14 m. amžiaus. 

 
Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose veikia Interneto skaityklų:  
Viešosios bibliotekos vartotojai gali naudotis 35 kompiuterizuotomis darbo vietomis. Gruodžio 1 

d. Viešojoje bibliotekoje atidaryta Medijų erdvė, kurioje  įrengta 15 stacionarių kompiuterizuotų darbo vietų 
ir 10 planšetinių kompiuterių vartotojams. Multicentro vartotojai gali naudotis 10 kompiuterizuotų darbo 
vietų, skirtų dirbti edukacinėmis programomis ir naudotis internetu. 

Draugystės bibliotekoje – 8 darbo vietos vartotojams. 
21 kaimo bibliotekoje įrengtos 76 kompiuterizuotos darbo vietos (2017 m. - 77) vartotojams. 

Kaimo bibliotekose vartotojai naudojasi 2 – 5  kompiuterizuotomis darbo vietomis, priklausomai nuo 
bibliotekos dydžio. Interneto skaityklos įrengtos gavus projektų „Bibliotekos pažangai“ ir VIPT, VIPT 2 
paramą, todėl šiuo metu beveik visa įranga susidėjusi ir pasenusi. 

Bibliotekoms interneto ryšį tiekia AB „Telia Lietuva“ ir UAB „Bitė Lietuva“.  
 
2018 metais Viešosios bibliotekos vartotojai nemokamai naudojosi 4 prenumeruojamomis 

duomenų bazėmis: EBSCO, NAXOS music Library, INFOLEX ir „Vyturio“ leidyklos elektroninių knygų 
duomenų baze. Ataskaitiniais metais ypač sumažėjo EBSCO DB naudojimas – 50 proc., ne itin naudojamasi 
ir kitomis duomenų bazėmis. „Vyturio“ leidyklos duomenų baze naudojosi 8 vartotojai. Dažniausiai šios 
bazės resursais skaitytojams rekomenduojama naudotis, kai knygų (programinės literatūros) nėra 
Bibliotekos fonduose. 

 
Viešosios bibliotekos, Draugystės, Igliaukos, Daukšių, Gudelių, Netičkampio, Mokolų, Sasnavos, 

Valavičių (10 darbo vietų) bibliotekose vartotojai galėjo naudotis INFOLEX duomenų baze. INFOLEX DB 
per mažai viešinama ir naudojama Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose, nes vartotojų užklausų analizė 
rodo, kad ne visos užklausos teisės klausimais atsakytos ir ne visi reikalingi teisės aktai pateikti vartotojams.  
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                  Lentelė Nr. 18. Elektroninės paslaugos 

 

Elektroninės paslaugos Viešoji biblioteka Draugystės biblioteka Kaimo bibliotekos 

Seansų skaičius 28917 2950 13645 

Seansų laikas 5413:53:18 4284 11273 

Atmestų seansų skaičius 0 202 160 

Parsisiųsdintų dokumentų skaičius 204 0 0 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius 9218 0 0 

Paieškų (užklausų) skaičius 9014 0 0 

Virtualių apsilankymų skaičius 26902 0 0 

Seansų internete skaičius 4976 0 0 

Kraštotyros veikla 
 
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos kraštotyrinis darbas vis labiau orientuojamas į virtualius 

lankytojus ir kraštotyrinės medžiagos pasiekiamumą elektroninėje erdvėje. Kraštotyros portale „Noriu 
žinoti“, kurį kuria Bibliotekos darbuotojai, lankosi ne tik Lietuvos gyventojai, bet ir užsienyje (Anglija, 
Prancūzija, Rusija, Vokietija, Airija, JAV, Norvegija) gyvenantys lietuviai (16 proc. portalo lankytojų). 
Daugiausia šio portalo lankytojų yra Vilniuje (36, 2  % ), o Marijampolėje –  35 % portalo lankytojų.  

Kraštotyros dokumentų fondą Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose sudaro 9672 (2017 m. – 
10007) fiziniai vienetai, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 4957, Draugystės bibliotekoje –520, kaimo 
bibliotekose – 4195 fiziniai vienetai dokumentų. Viešojoje bibliotekoje daugiausia leidinių saugoma 
Lankytojų aptarnavimo centro skaityklose - 4499 fizinių vienetų leidinių. 

2018 m. SVB buvo gauta 234 kraštotyros dokumentas, iš jų Viešojoje bibliotekoje –112, 
Draugystės – 15,  kaimo bibliotekose – 107 fiziniai vienetai dokumentų.  

Vidutiniškai vienoje kaimo bibliotekoje yra po 200 fizinių vienetų kraštotyrinio pobūdžio 
dokumentų.  

Skaitmeninimo darbai Viešosios bibliotekos informacijos skyriuje šiuo metu vieni iš svarbiausiųjų. 
Ataskaitiniais metais toliau buvo vykdomas Lankytojų aptarnavimo centro kraštotyros dokumentų 
skaitmeniniams: atliekama dokumentų atranka, rengiama tekstinė ir vaizdinė informacija publikavimui 
portale „Noriu žinoti“. Ataskaitiniai metais portale www.noriužinoti.lt patalpinta 128 publikacijos (2017 m. 
– 1599 publikacijos, portalo lankomumas padidėjo 263 lankytojais. Šiame portale publikuojama medžiaga 
naudojosi LRT laidos „Lietuvos Kolumbai“ kūrėjai (nurodyta laidos titruose). 

Portale „Noriu žinoti“ pateikiama ir senoji Marijampolės periodinė spauda. Biblioteka saugyklose 
saugomi laikraščio "Naujasis kelias" numeriai nuo 1946 m., tačiau portale "Noriu žinoti" pateikti pirmieji 
laikraščio numeriai, pradėti leisti 1941 m. Šiuo metu portalo lankytojai gali skaityti 1941 – 1953 m. „Naujojo 
kelio“ numerius. 

Po Bibliotekos pastato renovacijos Lankytojų aptaranavimo centro kraštotyros dokumentai saugomi 
Skaityklų erdvėje, specialiai projektuotose lentynose. Seni ir reti kraštotyros fondo leidiniai patogiai 
išdėstyti lankytojams, apsaugoti nuo saulės šviesos ir dulkių poveikio. Per metus krašto dokumentais 
domėjosi 224 lankytojai, suteiktos 1368 užklausos (įdomiausia kraštotyrinė užklausa buvo iš Australijos, 
apie kraštietį knygnešį J. Čėsną). Užmegzti tamprūs bendradarbiavimo ryšiai su Marijampolės krašto 
kūrėjais, istorikais, publicistais, fotografais. Kartu organizuojami renginiai, dalijamasi idėjomis, atradimais ir 
iniciatyvomis. Užmegzti ryšiai su kraštiečiais užsienyje, keičiamasi senųjų miesto vaizdų atvirukais ir 
fotografijomis, kai kurios jų buvo kurios naudojamos eksplozijoms Bibliotekoje ir virtualiose parodose, pvz. 
„Laiko efektai“, „Po šimtmečio ženklu“. 

Ataskaitiniais metais buvo baigiamas vykdyti projektas „Suvalkijos elektroninė biblioteka“, kurio 
veiklose buvo numatytas trumpametražinių dokumentinių filmų apie Marijampolę sukūrimas. Spalio mėn. 
buvo sukurtas dokumentinis filmas „Marijampolės istorijos pėdsakais“. Tai interaktyvus dokumentinis 
filmas susidedantis iš 5 10 – 15 min. dalių: „Švietimas Marijampolėje“, „Verslininkystės raida“, „Karinis 
miestelis“, „Kvietiškio dvaras“, „Marijampolės sporto ištakos“. Dokumentiniai filmai pateikiami kraštotyros 
portalo "Noriu žinoti" skiltyje Mvideo ir socialinėje paskyroje Youtube, kiekvienas filmas susilaukė nuo 150 
iki 900 peržiūrų. 

http://www.noriužinoti.lt/
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Tradiciškai parengtas 2019 metų kalendorius „Marijampolei reikšmingos datos.  
Padaliniuose kraštotyriniame darbe vyrauja tradicinės, bet neefektyvios ir mažai paveikios darbo 

formos, pildomos kraštotyrinės kartotekos, kurios papildytos 132 bibliografiniais įrašais, tvarkomi iš 
periodinės spaudos segtuvai „Apie mus spaudoje“, tęsiami jau pradėti darbai: nauja medžiaga papildomi 
teminiai segtuvai apie žymius kraštiečius, aptarnaujamo mikrorajono vietoves, organizuojamos teminės 
parodos knygnešiams, žymiems kraštiečiams: 

o Patašinės bibliotekoje kaimo bendruomenei pristatytas albumas „Patašinės kaimo istorija 
nuotraukose. 1 dalis“;  

o Valavičių bibliotekoje nauja medžiaga papildytas segtuvas „Mūsų krašto tremtiniai“, parengta 
senų fotografijų iš G. Berteškaitė – Šmulkštienė asmeninio archyvo paroda „Laikas – istorijos liudininkas“.  

Renginiai kraštotyrine tematika: Dokumentų paroda „Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai 
(1918-1923)“ apie Igliaukos krašto savanorius, eksponuota Igliaukos bibliotekoje, Kraštotyros muziejaus 
stendinė paroda „Marijampolė – Tautos atgimimo sostinė“ pristatyta Draugystės bibliotekos 
bendruomenei. Šunskų bibliotekoje parengta ir aptarta fotografijų paroda „Gražiausi Šunskų krašto 
kampeliai“. Nuotraukos iš Šunskų pagrindinės mokyklos albumo „100 gražiausių Šunskų krašto kampelių“: 
Šunskų bažnyčia, mokykla, parkas, Šešupė, Šunskų seniūnijos gamtos vaizdai. Fotografijų autoriai – 
mokyklos moksleiviai. 

Netičkampio bibliotekoje vyko susitikimas su fotografu, žurnalistu Valentinu Juraičiu, kurio metu 
bendruomenė supažindinta kraštiečio J. Miežlaiškio fotografijų paroda „Smetoninė Lietuva Juliaus 
Miežlaiškio fotografijose“. V. Juraitis, gimęs Netičkampyje, pasidalino savo ir tėvų prisiminimais apie gimtąjį 
kaimą, bibliotekai padovanojo išleistus foto albumus ir žurnalus „Vyzdys“. 

Daukšių bibliotekoje bendruomenei pristatyta kraštiečio A. Zubavičiaus knyga „Ichtiologo užrašai“, 
Sasnavos bibliotekoje – A. Žukausko ir D. Žukauskaitės-Jokūbaitienės knyga „Atmintis nenori tylėti. Raišupis, 
kaimynai XX amžiuje“, Draugystės bibliotekoje – kraštiečio J.V. Augustaičio poezijos knyga „Gyvenimo 
verpetuose“.  

Sasnavoje surengtas žygis prie Ilgūnynės ąžuolų „Apkabinkime ąžuolus“, skirtas Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės akto signatarui, rašytojui kraštiečiui Gediminui Ilgūnui atminti su Sasnavos pagrindinės 
mokyklos moksleiviais.  

 

Metodinė veikla 
  

2018 metų metodinės veiklos tikslai buvo: ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, tobulinti ir plėsti 
bibliotekų paslaugas, skleisti informaciją apie naujoves, diegti gerąją patirtį. Tikslams pasiekti buvo 
organizuojami profesiniai renginiai, o Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti organizuotas 
fotografijų konkursas „Čia mano namai“.  

Buvo koordinuojama Viešosios bibliotekos ir padalinių atskaitomybė, analizuojami padalinių 
statistiniai duomenys: surinktos 2017 m. statistinės ataskaitos, statistiniai duomenys pateikti į LIBIS 
statistikos modulį, parengta suvestinė statistinė ataskaita Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo 
bibliotekai. Išanalizuotos ir apibendrintos praėjusių metų bibliotekų veiklos tekstinės ataskaitos. 

Viena iš metodinės veiklos krypčių – ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, skleisti informaciją 
apie naujoves. Tuo tikslu buvo organizuojami profesiniai renginiai. Ataskaitiniais metais įvyko 10 Viešosios 
bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimų. Juose aptarti aktualūs profesiniai klausimai: apžvelgtos 
Viešosios bibliotekos ir padalinių statistinės bei tekstinės veiklos ataskaitos, pateiktos išvykų į padalinius 
išvados, pristatyta naujausia profesinė literatūra. Pasitarimų metu Viešosios bibliotekos direktoriaus 
pavaduotoja J. Dudkienė pristatė ir aptarė informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens 
duomenų tvarkymo ir saugojimo, darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką, Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, 
supažindino su naujomis Pavyzdinėmis naudojimosi Viešosios bibliotekos paslaugomis bendrosiomis 
taisyklėmis. Siekiant gerinti vartotojų aptarnavimą bibliotekose vyr. metodininkė V. Ruseckienė supažindino 
su parodinės veiklos tendencijomis bibliotekose, aptarė parodų rūšis: tradicines ir netradicines parodas, 
parodų rengimo metodiką. L. Bradauskienė analizavo bibliotekos fondo komplektavimą: problemas ir 
sprendimo būdus. Apžvelgė, kokias kriterijais remiantis užsakomi, skirstomi dokumentai bibliotekoms, kaip 
komplektuojama programinė literatūra, kokios yra IFLA rekomendacijas dokumentų fondams, Viešosios 
bibliotekos atitikimą joms. Vyko diskusija „Dokumentų komplektavimas: kokį bibliotekos fondą kuriame“.  
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Viešosios bibliotekos LIBIS administratorė V. Magonitaitienė pristatė naujienas susijusias su vartotojų 
duomenų apsauga, aptarė kitus darbo LIBIS PĮ klausimus. Vyresn. bibliotekininkas D. Šimanauskas dalyvavo 
mokymuose „Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų skaitmeninės  rinkodaros kompetencijų 
stiprinimas“. Pristatė Google Analytics programą, supažindino su jos galimybėmis.  

Siekiant pagerinti padalinių veiklos efektyvumą, kasmet atliekama padalinių veiklos stebėsena ir 
analizė. Ataskaitiniais metais buvo atlikta Balsupių padalino veiklos vertinimas ir darbo analizė, vykdoma 
veiklos stebėsena bei pateikta bibliotekos veiklos patikros ataskaita. Tikslas – išanalizavus stebėsenos 
rezultatus, tobulinti bibliotekos veiklą. Su patikros išvadomis supažindinta pasitarimo metu supažindinami 
visi bibliotekininkai.  

Buvo koordinuojamos akcijos „Vasaros skaitymo iššūkis“, „Šiaurės Šalių bibliotekų savaitė“, 
„Knygų Kalėdos“, „Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė“, „Metų knygos rinkimai“ – apibendrinti 
rezultatai, parengti padėkos raštai, skelbimai, vykdoma informacijos sklaida.  

Siekiant išplėsti bibliotekų paslaugų viešinimo veiklos sritį, rengiami pranešimai ir redaguojami 
padalinių darbuotojų parengti pranešimai į Viešosios bibliotekos interneto tinklapį, facebook paskyrą. 
Daugiau dėmesio skirta informacijai elektroninėje erdvėje – facebook paskyroje talpintos citatos, skirtos 
sudominti sekėjus ir pritraukti naujų, aktuali informacija apie skaitymą, knygas. Nuolat viešinama 
informaciją apie bibliotekos fondus, kiekvieną mėnesį bibliotekos interneto svetainei teikiama informaciją 
apie naujas knygas bei periodinius leidinius, informaciją apie Metų knygos rinkimus, Geriausios verstinės 
knygos konkurso laimėtojus, skaitomiausias vaikų ir suaugusiųjų knygas.   

2018 m. konsultuoti padalinių darbuotojus darbo vietoje, suteikti metodinę pagalbą, stebėti 
veiklos pokyčius išvykta 17 kartų. Metodininkai dalyvauja padalinių dokumentų fondų patikrinimuose.  

Bibliotekininkų profesionalumo ugdymui komplektuojamas metodinės literatūros fondas. 2018 m. 
jame buvo 248 dokumentai. Profesinei literatūrai tapus pasiekiamai internete, naudojimasis metodinės 
literatūros fondu labai sumažėjo. Dokumentų fondu naudojosi 11 vartotojų, jiems išduoti 23 dokumentai. 
Parengtos metodinės rekomendacijos „2019 metų žymių datų kalendorius“, atnaujinta Bibliotekininkų 
pradinio mokymo programa. 

Ataskaitiniais metais surengtas fotografijų konkursą „Čia mano namai“, Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konkursas buvo skirtas Viešosios bibliotekos kaimo padaliniams ir kvietė 
bibliotekų lankytojus fotografuoti savo kraštą: vietoves, gamtą, istorijos, etnografijos paminklus ir objektus. 
Atsiųstos nuotraukos buvo talpinamos kaimo bibliotekų facebook paskyrose, už kurias balsavo socialinių 
tinklų vartotojai. Daugiausia facebook balsų („patinka“ paspaudimų) gavusios nuotraukos eksponuojamos 
parodoje. Konkurse dalyvavo ir nuotraukas atsiuntė 11 bibliotekų: Balsupių, Daukšių, Gudelių, Igliaukos, 
Meškučių, Netičkampio, Patašinės, Sasnavos, Šunskų, Tautkaičių, Valavičių bibliotekų skaitytojų. 
Multicentro ekspozicijų erdvėje spalio 10-30 d. surengtoje parodoje eksponuota 21 nuotrauka. Vėliau 
parengta kilnojamoji paroda pristatoma Viešosios bibliotekos padalinių lankytojams.  

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas 
 

2018 metai profesinę kvalifikaciją kėlė 18 Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai, visi 
profesionalūs bibliotekininkai. Kvalifikaciją kėlė 14 Viešosios bibliotekos darbuotojų, 2 Draugystės 
bibliotekos ir 2 kaimo bibliotekų darbuotojai. 

Dauguma seminarų ir mokymų buvo skirta ne bibliotekininkų profesinėms kompetencijos gilinti, o 
šiuo metu svarbių bibliotekų veiklos sričių – projektinei, savanorystės, darbo su pažeidžiamomis bibliotekų 
lankytojų grupėmis profesionalumo ugdymui. Direktorė D. Kirtiklienė ir A. Stočkuvienė dalyvavo  
"Erasmus+" projektų ir "Epale" platformos teikiamos galimybės bibliotekoms, muziejams ir neįgaliųjų 
organizacijoms seminare, 3 Viešosios bibliotekos darbuotojai –  M. Pileckaitė, R. Liubelionienė, G. 
Matusevičienė, dirbantys su jaunimu, dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Bulgarijoje „Mobility project 
"Empowerment of Youth Against Bullying and Violence" (Erasmus plius mobilumo projektas "Jaunimo 
įgalinimas prieš patyčias ir smurtą"), VšĮ „Mokyklų tobulinimosi centras“ organizuotame seminare 
„Savanorystė: gera daryti gera“ dalyvavo M. Pileckaitė, D. Lukšienė ir I. Gvazdaitytė, kurios bibliotekoje 
koordinuoja darbą ir dirba su savanoriais. Vaikų ir jaunimo edukacijos centro darbuotojai – R. Liubelionienė, 
G. Matusevičienė, L. Valiukienė dalyvavo Marijampolės M. Lukšienės Švietimo centro seminare "Daiktų 
teatras. Paprastos priemonės – nepaprastas veiksmas". G. Matusevičienė dalyvavo Marijampolės 
savivaldybės organizuotame Kovos su prekyba žmonėmis centro seminare „Apsaugokime vaikus nuo 
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pavojų“. Lietuvos kultūros instituto informaciniame seminare "Europa piliečiams 2014-2020" dalyvavo 
Draugystės bibliotekos vedėja D. Lukšienė ir vyr. bibliotekininkė I. Gvazdaitytė. Informacijos išteklių ir 
vadybos sk. vyresn. bibliotekininkas D. Šimanauskas dalyvavo mokymuose „Lietuvos bibliotekų specialistų 
elektroninių paslaugų skaitmeninės  rinkodaros kompetencijų stiprinimas“. Lankytojų aptarnavimo centro 
vyresn. bibliotekininkė V. Juselytė dalyvavo 2 seminaruose: Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio 
mokymosi planavimo mokymai (Všį „Tyrimų ir mokymų centras“) ir "Sužaidybinimo mokymai "Žaidybinės 
dirbtuvės" (OVC Consulting). Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymuose „Keisk požiūrį į negalią“ (dvi 
dalys) dalyvavo Puskelnių padalinio bibliotekininkė V. Zygmantienė. Direktoriaus pavaduotoja J. Dudkienė ir 
viešųjų pirkimų specialistė D. Burlėgienė dalyvavo įvairiuose seminaruose apie supaprastintų viešųjų 
pirkimų organizavimą, asmens duomenų apsaugą ir darbų saugą.  
 

Projektų rengimas 
 
2018 metais parengta ir pateikta 17 projektinių paraiškų finansinę paramą administruojančioms 

institucijoms – 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programai, Jaunimo reikalų 
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamai Atvirų jaunimo erdvių veiklų 
programai, Sveikatos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondui, Lietuvos kultūros 
tarybai, Kultūros paso paslaugai, Marijampolės savivaldybės administruojamoms jaunimo užimtumo, 
visuomenės sveikatos, nevyriausybinių organizacijų, neįgaliųjų socialinės integracijos ir kultūros 
programoms. Šešiems projektams finansavimas nebuvo skirtas. Iš įvairių šaltinių 9 projektų vykdymui 
(valstybės, savivaldybės, kitų šaltinių) gauta ir įsisavinta 17231, 00 Eur lėšų, 2 finansavimą gavę projektai 
bus įgyvendinti 2019 m. 

Projekto „Jaunimo kūrybinės idėjos – miestui“ pagrindinis siekis – ugdyti jaunų žmonių vertybines 
nuostatas, pilietiškumą, skatinti jų kūrybiškumą, saviraišką ir sklaidą. Projektą finansavo Marijampolės 
savivaldybės jaunimo užimtumo 2015-2018 metų programa (1200 Eur). Susitikti su jaunais žmonėmis, 
motyvuoti juos siekti savo tikslų ir svajonių buvo pakviestas kelionių organizatorius, jaunasis verslininkas 
Rimvydas Širvinskas-Makalius. Renginyje dalyvavo apie 50 dalyvių. Buvo organizuojamos komiksų, 
muzikinių improvizacijų kūrybinės dirbtuvės, kviesta dalyvauti haiku kūrimo iniciatyvoje „Sveikinimas 
miestui“, atvirlaiškių maketavimo ir leidybos kūrybinėse dirbtuvėse. Draugystės padalinyje organizuotos 
komiksų kūrimo dirbtuvės, kurias vedė iliustratorė, šalies ir tarptautinių festivalių dalyvė Ieva Gvazdaitytė. 
Šių kūrybinių dirbtuvių rezultatai buvo eksponuojami Draugystės bibliotekos galerijoje surengtoje parodoje. 
Su parodoje eksponuojamais darbais susipažino apie 550 lankytojų. Haiku kūrimo iniciatyvos „Sveikinimas 
miestui“ organizavimu siekta per jauno žmogaus išgyvenimus ir jausmus suaktualinti požiūrį į savo miestą. Į 
paskelbtą iniciatyvą atsiliepė 15 haiku autoriai. Išrinkti 9 geriausi haiku „Sveikinimas miestui“ panaudoti 
kuriant atvirlaiškius miestui. Išleisti 9 atvirlaiškiai 900 egz. tiražu. Atvirlaiškiai platinami bibliotekos 
lankytojams, jaunimo organizacijoms.  

Projektą „Skaitymo kultūra jaunose šeimose“ finansavo Marijampolės savivaldybės jaunimo 
užimtumo 2015-2018 metų programa (1000 Eur). Pagrindinis siekis – formuoti skaitymo kultūrą jaunose 
šeimose, panaudojant kūrybines veiklas. Projekto metu organizuoti klubo Multimažyliai užsiėmimai, įsigyta 
priemonių užsiėmimų organizavimui. Šis klubas – tai pojūčių lavinimo užsiėmimai kūdikiams nuo 5 iki 12 
mėnesių. Jų metu mažyliai kartu su tėveliais žaidė, kūrė, keliavo po muzikos šalį, vartė spalvingas, naujas, 
skleidžiančias garsus knygeles. Multicentre svečiavosi ir su šeimomis bendravo Kristina Savickytė 
Damanskienė. Kristina ne tik aktorė, bet ir studijos „Šilkaus pupa“ įkūrėja bei knygos „Kuriame pasaką su 
aktore Kristina Savickyte“ autorė. Į rytmetį susirinkę tėvai su vaikais sekė pasakas, dainavo, kūrė lėles ir 
smagiai leido laiką. Iš projekto lėšų Vaikų ir jaunimo edukacijos centre įrengta vystymo lenta, kur šeimos 
galės pasirūpinti savo mažyliais.  

Projektą „Susitikime bibliotekoje: renkuosi būti sveikas“ finansavo Marijampolės savivaldybės 
visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1380 Eur). Pagrindinis tikslas – inovatyviomis 
informacinėmis ir edukacinėmis iniciatyvomis skatinti sveiką gyvenseną bendruomenėse. Siekiant formuoti 
ligų prevencijos ir sveikos gyvensenos įpročius, Viešosios bibliotekos Lankytojų aptarnavimo centre, 
Draugystės, Sasnavos, Liudvinavo, Šunskų ir Gudelių padaliniuose įrengtos sveikatinimo erdvės „Padėk sau“ 
su informaciniais leidiniais ir automatiniais kraujospūdžio matuokliais. Iš projektui skirtų lėšų bibliotekų 
dokumentų fondai papildyti 44 knygomis apie gydomuosius augalus, dvasios ir kūno harmonijos atkūrimą, 
sveiką mitybą ir aktyvią gyvenseną. Buvo organizuoti 4 motyvacinio-švietėjiško pobūdžio renginiai: 
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o Susitikimas su sveikos gyvensenos, mitybos ir sporto specialistu, populiaraus tinklaraščio 
„Motyvuoti atletai“ įkūrėju Artur Swan. (60 dalyvių); 

o Arbatos diena su žolininke biologe Monika Smilgyte, paskaita „Vaistažolių nauda sveikatai ir 
grožiui“(30 dalyvių); 

o Pirmosios pagalbos mokymai bibliotekų darbuotojams, kurį vedė Marijampolės savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialistė Snieguolė 
Tarasevičienė(40 dalyvių); 

O seminaras „Biblioterapija ir biblioteka“, lektorė doc. dr. Daiva Janavičienė. Seminaro metu 
buvo nagrinėjamas bibliotekų vaidmuo biblioterapijoje, analizuota literatūra ir autoriai, kurie priskiriami 
„gydymui knyga“( 45 dalyviai).  

2018 m. baigtas įgyvendinti du metus vykdytas tęstinis projektas „Suvalkijos elektroninė 
biblioteka“. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba (7000 Eur lėšos įsisavintos 2017 m.). Pagrindinis 
tikslas – užtikrinti kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą, sukuriant prieinamą visuomenei Suvalkijos 
elektroninę biblioteką. 2018 m. projekto komanda rūpinosi interaktyvaus dokumentinio filmo 
„Marijampolės istorijos pėdsakais“, iliustruoto vaidybinėmis scenomis, senaisiais video vaizdais, 
fotografijomis, dokumentais, kartografijomis kūrimu ir sklaida. Filmas susideda iš 5 serijų: „Švietimas 
Marijampolėje“, „Verslininkystės raida“, „Karinis miestelis“, „Kvietiškio dvaras“, „Marijampolės sporto 
ištakos“. Filmas įrašytas į DVD, jį galima išvysti edukacijų „Pirmyn į praeitį“ metu.  

Projektą „Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti“ finansavo Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų socialinės integracijos programa (1450 Eur). Pagrindinis siekis – skatinti neįgaliųjų užimtumą, 
meninę raišką, aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime, mažinti kultūrinę ir socialinę atskirtį, įvaldant 
šiuolaikines technologijas. Įgyvendinant šį projektą organizuoti renginiai: 

O muzikinė – literatūrinė popietė „Geriu iš tos versmės“, dalyvavo muzikos terapeutės Ilona 
Papečkyte ir Neringa Šalčiūniene;  

O biblioterapinis užsiėmimas „Žodis žeidžia, žodis gydo“, kurį vedė klinikinis psichologas, 
psichoterapeutas Julius Kvedarauskas,  

O edukacinis užsiėmimas „Fraktalų piešimas-kelias į save per spalvas ir formas“, vedė dailininkė 
Aurelija Veršininė,  

O trejos kūrybinės dirbtuvės „Tapyba ant šilko“ („Artoteka“ direktore Margarita Lozinskaja),  
Viršglazūrinis piešimas“, „Smėlio mandala“ ir pažintis su šiuolaikinėmis virtualios realybės technologijomis.  

Renginiuose dalyvavo 305 neįgalieji.  
Draugystės biblioteka Marijampolės savivaldybės vaikų 2018 metų vasaros užimtumo programai 

pateikė paraišką vaikų vasaros stovykla „Komiksai + animacija“, skirtos pradinių klasių mokiniams (500 
Eur). Programa buvo skirta norintiems daugiau sužinoti apie komiksus ir animaciją, susipažinti su jų kūrimo 
technikomis bei atskleisti savo meninį talentą. Užsiėmimus vedė bibliotekininkė ir iliustratorė Ieva 
Gvazdaitytė. Vaikai kiekvieną savaitę užsiėmė skirtingomis veiklomis – Komiksų kūrybos dirbtuvių metu 
vaikai susipažino su šio žanro ypatybėmis, bei kūrė savo istorijas. Užsiėmimų pertraukėlių metu vasaros 
stovyklos dalyviai mankštinosi ir meditavo.  

Marijampolės savivaldybei buvo pateikta paraiška finansuoti programą „Realios virtualybės 
festivalis“. Festivalis buvo įtrauktas į „Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė 2018“ renginių programą. 
Programos įgyvendinimui skirta 9000 Eur. Lapkričio 30 – gruodžio 1 dienomis, po dvejus metus trukusios 
renovacijos, biblioteka atvėrė duris lankytojams. Pagrindinis atidarymo akcentas – festivalis „Reali 
virtualybė“. Jo metu nuo ryto iki vakaro dvi dienas bibliotekos lankytojai mėgavosi įvairiais renginiais: 
susitikimais su žinomais TV veidais, mokslininkais, stebėjo chemijos guru šou, išmėgino virtualias pramogas, 
turėjo galimybę pasivaikščioti judančiomis grindimis, išvydo šviesos instaliacijas, pamatė išnykusią 
Marijampolės architektūrą. Renginį vedė  TV laidų vedėja Edita Mildažytė, svečius moderniu šokiu stebino 
Kauno šokio teatras „Aura“.  

2018 m. gruodžio 31 d. baigėsi neformalaus vaikų švietimo  programos „Knygos draugai“ 
akreditacija. Vaikų ir jaunimo edukacijos centras per metus įsisavino 1201 Eur. 2019 metams Centras 
parengė ir pateikė akreditavimui naują NVŠ programą „Knyginėtojai“.  

Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programa 
finansavo Marijampolės bibliotekininkų draugijos projektą  „Knygos pasakoja šimtmečio istoriją“ (1500 
Eur). Pagrindinis tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumą ir tautiškumą, gilinti žinias apie Lietuvos istoriją, jos 
kalbą, tradicijas, tautinį kostiumą, sukuriant ir pristatant edukacinį spektaklį „Knygos pasakoja šimtmečio 
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istoriją“. Spektaklį režisavo ir scenografiją kūrė režisierė ir dailininkė Birutė Labutytė. 7 kartus rodytame 
edukaciniame spektaklyje dalyvavo 395 žiūrovai.  

Spalio mėn. Kultūros paso paslaugų atrankai, kurią vykdo LR kultūros ministerija, 
bendradarbiaudama su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, buvo pateikta paraiška „Knygos pasakoja 
istoriją...“, kurioje buvo siūloma į Kultūros paslaugų rinkinį įtraukti Viešosios bibliotekos siūlomą edukacinį 
spektaklį „Knygos pasakoja šimtmečio istoriją“. Lapkričio mėn. siūloma paslauga buvo akredituota. 
 

Personalas 
 
Ataskaitiniais metais Marijampolės savivaldybės viešosiose bibliotekose dirbo 68 žmonės, buvo 

užimta 67 etato. Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose dirbo 47 profesionalūs bibliotekininkai, jie užėmė 
47, 5 etato.  

Ne visą darbo dieną dirba 8 (2017 m. – 9 ) bibliotekininkai, iš jų Viešojoje bibliotekoje - 1 
darbuotojas, Draugystės bibliotekoje – 0, kaimo bibliotekose nevisą darbo dieną dirba 8 profesionalūs 
bibliotekininkai. 
 Lentelė Nr. 19. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 

 

 Viso 
bibliotekininkų 

Aukštasis % Aukštes- 
nysis 

% Kitas išsilavi-
nimas 

% 

SVB 47 19 40, 4 25 53, 2 3 6, 4 

Viešoji biblioteka 21 12 57, 1 9 42, 9 0 0 

Draugystės filialas 3 1 33, 3 2 66, 7 0 0 

Kaimo filialai 23 6 26, 1 14 60, 9 3 13, 0 

 
Darbuotojų kaita 2018 m. pastebimai suintensyvėjo, pasikeitė 10 Viešosios bibliotekos ir padalinių 

darbuotojų: buvo priimti ir atleisti 3 sezoniniai darbuotojai (kūrikai), 5 pensijinio amžiaus darbuotojai 
atleisti šalių susitarimu, 2 darbuotojai – nutraukus darbo sutartį darbuotojo prašymu. Keičiantis bibliotekos 
struktūrai įdarbinti Bibliotekai reikalingų profesijų specialistai: informacinių sistemų inžinieriai, viešųjų ryšių 
ir viešųjų pirkimų specialistai, keitėsi darbuotojai Igliškėlių, Baraginės, Igliaukos padaliniuose, į darbą priimti 
2 techniniai darbuotojai .  

 
 Lentelė Nr. 20. Bibliotekininkų veiklos efektyvumo rodikliai 

 

 Vartotojų skaičius 1 
bibliotekininkui 

Lankytojų skaičius 1 
bibliotekininkui 

Išduotis 1 bibliotekininkui 
(fiz. vnt.) 

 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 

SVB 210, 5 220,1 4147, 1 4305, 8 5128, 0 5584, 0 

Viešoji biblioteka 170, 1 188, 0 3244, 9 3224, 4 2874, 9 3253, 4 

Draugystės biblioteka 634, 0 667, 7 14820, 3 14636 12364, 7 17115, 3 

Kaimo bibliotekos 192, 2 192, 3 3578, 8 3960, 8 6225,4 6181, 9 

 
Materialinė bazė 
 

2018 metais iš esmės gerėjo Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos materialinė bazė: Viešosios 
bibliotekos, Draugystės bibliotekos ir daugumos kaimo padalinių būklė gera. Visos Viešosios bibliotekos 
patalpos (priestatas ir cokolinis gyvenamojo namo aukštas) atnaujintos, modernizuotos ir pritaikytos 
gyventojų kultūriniams ir informaciniams poreikiams. Lapkričio 30 d. po remonto bendruomenei atvertos 
jaukios ir spalvingos Bibliotekos priestato erdvės. Iš projekto lėšų įsigyti nauji bibliotekiniai ir kiti baldai, 
kompiuterinė įranga ir lankytojų apskaitos sistema. Šviesiose ir moderniai įrengtose Lankytojų centro 
patalpose pirmajame aukšte įkurta Knygų erdvė: su jaukiomis poilsio zonomis ir periodinių leidinių skaitykla 
bei Šeimos kampeliu patiems mažiausiems bibliotekos lankytojams. Šalia įrengta Konferencijų salė su 
modernia įranga. Antrajame aukšte įrengtos Skaityklos: krašto istorijos, informacijos ir individualaus darbo 
kabinos studijoms ir mokslui, Medijų erdvėje – viešoji interneto prieiga, muzikos, garso ir vaizdo dokumentų 
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peržiūrai skirtos priemonės ir virtualios realybės akiniai. Didžioji ir Mažoji salės skirtos renginiams, 
parodoms, kūrybiniams ir edukaciniams užsiėmimams, bendruomenės veikloms. Visos patalpos pritaikytos 
neįgaliesiems – įrengtas liftas. 

Papildomai savivaldybė skyrė lėšų priestato laiptinės ir Didžiosios salės parketo remontui, baldų ir 
kompiuterinės įrangos  personalui įsigyti (nes šių išlaidų neapmokėjo projektas) ir kitų priemonių ir įrenginių 
įsigijimui.  

Draugystės bibliotekos patalpų ir įrangos būklė (išskyrus viešosios prieigos kompiuterius) – gera.  
Kaimo bibliotekų patalpų būklė gera, visos bibliotekos šildomos, tik dėl šildymo sistemos gedimų 

ar susidėvėjimo ne visur palaikoma komfortiška patalpų temperatūra. Igliškėlių, Daugirdų, Valavičių, 
Meškučių bibliotekos apšildomos krosnelėmis – židiniais ir papildomai – elektros prietaisais. Pastatuose 
kartu bendruomenėmis įsikūrę Balsupių, Tautkaičių, Puskelnių bibliotekos. Jų apšildymo sąnaudos ypač 
didelės, nes biblioteka išlaiko 3 kūrikų etatus, rūpinasi kuro pirkimu. Daukšių bibliotekoje įrengtas šildymas 
elektra, nes uždarius pradinę mokyklą, buvo nerentabilu šildyti visą pastatą. Kitų bibliotekų patalpos 
šildomos centralizuotai, ypač gerai šildomos bibliotekos, kurios įsikūrę seniūnijų, veikiančių mokyklų 
pastatuose. 

Avarinėse patalpose dirbančių bibliotekų nėra. Remonto darbai atlikti Gavaltuvos, Valavičių ir 
Mokolų padaliniuose (sienų, grindų, durų remontas).  
 

Techninis aprūpinimas 
 

Viešosios bibliotekos ir darbuotojai ir vartotojai naudojosi 178 kompiuteriais, 17 spausdintuvų, 
29 daugiafunkciniais aparatais (iš jų 25 laisvai prieinami vartotojams), 1 daugiafunkciniu spalviniu aparatu. 

Dalyvaudama projekte „Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir 
paslaugų plėtra“ Biblioteka įsigijo 20 stacionarių, 10 planšetinių ir 4 nešiojamuosius kompiuterius, žaidimų 
konsolę ir 5 žaidimus su virtualios realybės akiniais, namų kino sistemą, vinilinį plokštelių grotuvą, 3 
virtualios realybės akinius (VRA), 5 projektorius, 2 interaktyvius ekranus, garso sistemą ir kitas priemones. 

Biblioteka biudžeto lėšomis įsigijo 5 kompiuterius ir 3 procesorius. 
Viešojoje bibliotekoje buvo 67 kompiuteriai, iš jų 35 kompiuteriai skirti vartotojams ir 32 

darbuotojams. Mokymų klasėje yra 10 stacionarių, 11 nešiojamųjų kompiuteri, projektorius Benq. 
Draugystės bibliotekoje – 12 kompiuterių, iš jų 8 vartotojams ir 4 darbuotojams. Bibliotekoje 

naudojami 1 multifunkcinis aparatas, 2 spausdintuvai, 2 grąžinimo lapelių spausdintuvai. 
Kaimo bibliotekose - 99 kompiuteriai, iš jų 76 skirti vartotojams, 23 – darbuotojams. Kiekvienoje 

kaimo bibliotekoje yra daugiafunkciniai aparatai, spausdintuvai, grąžinimo lapelių spausdintuvai, skeneriai. 
Padaliniuose kompiuterinė įranga pasenusi ir susidėvėjusi, dažniausiai gauta projekto „Bibliotekos 

pažangai“metu. Atskaitiniais metais nurašyta 44 netinkami naudoti, pasenę kompiuteriai, 1 spausdintuvas, 
3 daugiafunkciniai aparatai, skeneriai, stiprintuvai, tinklo ir programinė įranga (gauta 2004 m.  – 2009 m.).  

 

Patalpų plotas 
 

Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos ir Draugystės padalinių patalpų plotai nesikeitė, bet 
mažėjo bendras kaimo bibliotekų patalpų plotas.  

Bendras Marijampolės savivaldybės viešųjų bibliotekų patalpų plotas – 4268 m2, naudingas – 
3627 m2. Viso fondai SVB užima 3153 lentynų metrus, iš jų atviri – 3025; 

Didžiausias patalpas turi Viešoji biblioteka – 2664 m2, iš kurių naudingos – 1735 m2. Dokumentų 
fondai užima  – 1031 lentynų metrą, iš jų  atviri – 914; 

Draugystės bibliotekos patalpų plotas – 291 m2, iš jų naudingas – 260 m2. Atviri fondai užima 305 
lentynų metrus. 

Bendras kaimo bibliotekų bendras plotas – 1313 m2, iš jų naudingas – 1232. Didžiausias patalpas 
turi Liudvinavo filialas – 94 m2, mažiausiais – Šventragio biblioteka – 21 m2. Kaimo bibliotekose atviri 
dokumentų fondai užima – 1806 lentynų metrus.  

Vidutiniškai kaimo bibliotekos patalpų plotas užima 59, 7 m2  patalpų plotą.  
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Finansavimas 
 

2018 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių išlaikymui gauta 797676, 0 Eur (2017 m. – 726374, 0 
Eur) lėšų.  

Viešosios bibliotekos ir padalinių išlaidos sudarė – 797331, 0 Eur. 
Bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčiui skirta 463920 Eur arba 58, 2 % visų išlaidų. 
Vidutinis priskaičiuotas mėnesinis kultūros ir meno darbuotojo darbo užmokestis –575, 0 (2017 

m. – 494, 9) Eur.  
Dokumentams įsigyti buvo skirta 59706, 0 Eur (2017 m. – 56819, 0) Eur, iš jų knygoms – 46599 

Eur, periodikai – 12878 Eur, kitiems dokumentams – 229  Eur. 
Kitoms išlaidoms skirta 246664, 0 Eur. Didelę dalį kitų išlaidų sudarė išlaidos pastatų išlaikymui ir 

bibliotekos funkcijoms vykdyti – 39176, 9 Eur Viešosios bibliotekos ir padalinių komunalinėms paslaugoms 
pirkti (patalpų šildymas, elektra, vanduo, šiukšlių išvežimas), 30505, 0 Eur – inventoriaus įsigijimui, 12560, 5 
Eur – ryšių paslaugoms, 16647, 1 Eur remonto darbams, 2639, 9 Eur. – transporto išlaikymui, 423, 0 Eur – 
kvalifikacijos kėlimui, 316, 3 – komandiruotėms ir 1674, 63 – kitoms išlaidoms.  

Įmokos socialiniam draudimui sudarė 142720, 52 Eur.  
Išlaidų sklypams ir pastatams įsigyti – 16624 Eur. 
Kompiuterinei ir programinei įrangai ir jos palaikymui – 10417 Eur (įsigyti stacionarūs ir 

nešiojamieji kompiuteriai, kompiuteriniai reikmenys, spausdintuvų kasetės, skirta programinei įrangai 
palaikyti ir t.t.) 

Pajamos ir finansavimas 
 

 Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka iš valstybės ir savivaldybės biudžetų gavo 774904, 0 Eur lėšų, 
iš jų steigėjo lėšos sudarė –747734, 0 Eur. Steigėjas skyrė 13278 Eur lėšų dokumentams įsigyti, iš jų 
periodikai – 12878 Eur. 

Bibliotekos pajamos už mokamas paslaugas sudarė 5928, 0 Eur (2017 m. – 8503) Eur. Gautos 
pajamos buvo naudojamos komunalinėms išlaidoms, ryšių paslaugoms apmokėti, ūkinio inventoriaus ir 
kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti. 

Fizinių ir juridinių asmenų parama – 345, 0 Eur.  
Programoms, projektams vykdyti  gauta 16499, 0 Eur. 
 

Išvados 
 
Sėkmės: 

o Iš esmės gerėjo Bibliotekos materialinė bazė, baigtas bibliotekos priestato modernizavimas: 
atliktas vidaus patalpų remontas, apšiltintas pastatas, įsigyti modernūs baldai ir kompiuterinė įranga. 

o Gerėja kaimo padalinių patalpų būklė, iš pagrindų suremontuota Gavaltuvos kaimo 
biblioteka, padaliniuose reguliariai atliekami smulkūs remonto darbai. 

o Užbaigtas vykdyti tęstinis projektas „Suvalkijos elektroninė biblioteka“, sukurtas 
dokumentinis 5 dalių filmas apie Marijampolės istoriją, plėtojama ir aktualizuojama krašto paveldo sklaida 
virtualioje erdvėje. 

o Netradiciniai ir reguliarūs renginiai viešosiose miesto erdvės didina Bibliotekos žinomumą ir 
prieinamumą.  
 
Trūkumai: 

o Silpnas kai kurių kaimo padalinių kultūrinis darbas, menkai išnaudojamas bendruomenių 
potencialas. 

o Nerengiami kraštotyros darbai kaimo bibliotekose, per mažai dėmesio skiriama krašto 
kultūros, tradicijų ir asmenybių  pažinimui ir įamžinimui.  

o Trūksta dalykinės literatūros Viešojoje bibliotekoje, nepakankamai atnaujinamas šių leidinių 
fondas. 
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Problemos: 

o Pagrindinių statistinių rodiklių mažėjimas bibliotekose dėl objektyvių ir subjektyvių 
priežasčių. 

o Bibliotekininkų skaitmeninių ir profesinių gebėjimų ugdymas, iniciatyvumo  ir pažangių darbo 
formų diegimas bibliotekų darbe. 

o Kai kuriuose padaliniuose nepalaikoma komfortiška temperatūra šildymo sezono metu, dideli 
šildymo kaštai. 
 
Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą: 

o Įsijungti ir aktyviai dalyvauti respublikiniuose skaitmeninio raštingumo ugdymo projektuose: 
„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ ir „Gyventojų 
skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“. 

o Toliau nuosekliai gerinti kaimo bibliotekų infrastruktūrą, atnaujinti ir modernizuoti patalpas.  
o Projektinė veikla ir bibliotekininkų kompetencijų ugdymas turėtų būti pagrindinėmis 

veiklomis, siekiant geresnių rezultatų bibliotekų darbe ir telkiant bendruomenes bibliotekose. 
o Kurti naujas paslaugas vartotojams ir lankytojams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parengė 
Direktoriaus pavaduotoja                                                                                                 Jūratė Dudkienė 
8 343 52945, j.dudkiene@marvb.lt 
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