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Vadovo žodis 

 

Pagrindinis ataskaitinių metų Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) veiklos iššūkis 

– atnaujintų patalpų įveiklinimas, veiklos organizavimas išnaudojant modernizuotas priemones, prarastų 

vartotojų ir lankytojų dėl ne pilnu pajėgumu teikiamų paslaugų vykus pagrindinio pastato rekonstrukcijos 

darbams susigrąžinimas, naujų  galimybių viešinimas, pritraukiant naujus vartotojus ir įtvirtinant bibliotekos, 

kaip modernaus, aktyvaus, patrauklaus visoms gyventojų  grupėms, bendruomenės centro įvaizdį (Biblioteka po 

rekonstrukcijos pradėjo dirbti nuo 2018 metų gruodžio mėnesio). 

Baigti bibliotekos pastato rekonstrukcijos darbai parodė, kokia svarbi gyventojams bibliotekos 

infrastruktūra: funkcionalios ir jaukios erdvės, naujų paslaugų teikimo galimybės, tradicinių ir skaitmeninių 

paslaugų įvairovė – lankytojų skaičius padidėjo + 50, 0 tūkst. lankytojų. Pasiteisino ir pokyčiai viešosios 

bibliotekos struktūroje. Perskirstėme funkcijas, sustambinome skyrius, didesnį dėmesį skyrėme kūrybinei 

personalo veiklai, informacinių technologijų galimybių išnaudojimui, viešiesiems ryšiams. 

 Ataskaitiniais metais bibliotekoje vyko Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos (LSVBA) 

visuotinis ataskaitinis suvažiavimas. Jo metu su mūsų bibliotekos modernizavimu bei atnaujintomis paslaugomis 

susipažino Kultūros ministerijos specialistai ir ministras Mindaugas Kvietkauskas. Bibliotekos veiklos pasiekimai 

ministro buvo įvertinti itin palankiai. Biblioteka pelnė LSVBA lietuviškiausios bibliotekos nominaciją. Už aktyvią 

veiklą su jaunimu, jaunimo erdvės bibliotekoje įkūrimą gavome Marijampolės savivaldybės Mero padėką. 

 

 

                                                                                                                                      Daiva Kirtiklienė 

 
 
 
 
 
 
 
Bibliotekos 2019 m. veiklos tikslų įgyvendinimas 
 

Marijampolės 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“, teikia kultūros ir informacijos paslaugas Marijampolės savivaldybės gyventojams ir 
prisideda įgyvendinant Marijampolės savivaldybės ilgalaikį prioritetą „Sumani ir saugi visuomenė“(01). 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, Biblioteka 2019 metais vykdė programą „Bendruomenės informacinis 
ir kultūrinis aprūpinimas, vartotojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra ir viešųjų erdvių įveiklinimas“, kurios 
tikslas - teikti kokybiškas ir inovatyvias kultūros, informacijos, edukacines ir rekreacijos paslaugas, kurti 
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Bibliotekoje patrauklią bendruomenei viešąją erdvę. Siekdama šio tikslo Biblioteka 2019 metai įgyvendino 
uždavinį „Telkti bendruomenę bibliotekoje, didinti kultūros prieinamumą ir paslaugų plėtrą, ugdyti 
bendruomenės kūrybiškumą ir saviraišką, skatinti skaitymą“. 

 
Lentelė Nr. 1 

Uždavinio įgyvendinimo rezultatai 
 

Kodas Priemonės 
pavadinimas 

Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijaus reikšmė 

Planuota Pasiekta Planuoto 
rodiklio 

įvykdymo 
procentas 

01-01-
01 

Telkti bendruomenę 
bibliotekoje, teikiant 
kokybiškas kultūros ir 
informacijos paslaugas  

Gyventojų sutelkimas, proc.; 
Vartotojai, vnt. 
Iš jų vaikai iki 14 m. amžiaus 

19, 3 
 
10450 
 
2390 

19, 2 
 
10339 
 
2365 

99, 5 
 
98, 93 
 
99, 0 

 Didinti bibliotekos 
paslaugų naudojimą 

Vid. lankomumas  
(bendras),  
vaikų iki 14 m. amžiaus vid. 
lankomumas 

18, 9 
 
24, 7 

23, 5 
 
32, 6 

124, 3 
 
132, 0 

 Skatinti skaitymą ir 
dokumentų fondų 
naudojimą 

Vid. skaitomumas  
(bendras), 
Vaikų iki 14 m. amžiaus vid. 
skaitomums;  
Fondų apyvarta 

23, 7 
 
21, 0 
 
1, 1 

25, 7 
 
18, 8 
 
1, 5 

108, 4 
 
89, 5 
 
136, 4 

 Didinti informacijos  
apimtį viešinant 
bibliotekos paslaugas 
ir veiklą 

Naujienlaiškiai,  
Sekėjų skaičius socialiniuose 
tinkluose, tūkst. 
Virtualūs lankytojai 

5 
5, 0 
 
 
50000 

5 
13, 9 
 
 
54355 

100, 0 
278, 0 
 
 
108, 7 

 
Biblioteka, priimdama ilgalaikius ir esminius sprendimus bei vykdydama ir organizuodama veiklą, 

vadovaujasi šiais veiklos prioritetais: 
1. Atvira, funkcionali viešoji erdvė bendruomenei, kokybiškų informacijos ir kultūros paslaugų 

prieinamumas. 
2. Skaitmeninių ir tradicinių Bibliotekos paslaugų sintezė, bendruomenės mokymosi visą 

gyvenimą koncepcijos įgyvendinimas. 
3. Įvairialypės informacijos kokybė ir prieinamumas visų amžiaus grupių gyventojams jiems 

patrauklia forma, kūrybinės raiškos galimybės ir turiningo laisvalaikio organizavimas. 
 

Bibliotekų prieinamumas 
 
2019 metų gruodžio 31 d. Marijampolės savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklą (toliau – SVB) sudarė: 
o Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka; 
o Draugystės padalinys mieste; 
o 21 kaimo padalinys. 
Sujungtų kaimo padalinių su mokyklų bibliotekomis – nėra. 
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2018 m. Marijampolės savivaldybės taryba patvirtino Petro Kriaučiūno padalinių sąrašą ir etatų skaičių 
– 69. 2018 m. uždarius Smilgių padalinį, ataskaitiniais metais SVB struktūra nesikeitė ir išliko stabili. Keturi 
kaimo padaliniai dirba nepilną darbo savaitę (Šventragis, Meškučiai, Gavaltuva – 0, 75 etato, Daugirdai – 0, 5 
etato). 

Savivaldybės teritorijoje veikė 4 išorinio aptarnavimo punktai: 1 mieste (UAB „Ugira“), 3 kaimiškoje 
teritorijoje (Narto, Varnupių, Smilgių kaimuose). Išorinio aptarnavimo punktuose buvo registruoti 48 vartotojai, 
jiems išduota 1109 dokumentai. 2019 m. šių punktų veikla susilpnėjo, registruotų vartotojų skaičius, palyginus 
su 2018 metais, sumažėjo 60, 3 procentų, todėl planuojama peržiūrėti ir įvertinti išorinių aptarnavimo punktų 
veiklos perspektyvas. 

Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose registruoti 191 vartotojas su negalia ir 1560 
vyresnio amžiaus žmonių (60 – 99 metų amžiaus). Palyginus su 2018 m. duomenimis, nežymiai sumažėjo 
vartotojų su negalia skaičius (-9, 5 proc.) ir gana ženkliai didėjo vyresnio amžiaus vartotojų skaičius bibliotekose 
(43, 1 proc.). 

Tik dalis bibliotekų pastatų ir patalpų pritaikyta judėjimo negalią turintiems žmonėms. Petro 
Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje įrengtas pandusas, liftu galima pasiekti II –ąjame aukšte esančias paslaugų 
teikimo vietas, Draugystės bibliotekoje taip pat įrengtas pandusas. Tačiau tik 38, 1 procentai kaimo padalinių (8 
padaliniai) pasiekiami žmonėms, turintiems judėjimo negalią. Pastaraisiais metais, vykdant pastatų remontus, 
sudaromos sąlygos žmonėms su judėjimo negalia patekti į visuomenines patalpas, tačiau dalis bibliotekų įsikūrę 
senuose pastatuose arba II pastatų aukšte ir nėra sąlygų įrengti fizinę prieigą į bibliotekas neįgaliesiems.  

 
Lentelė Nr. 2 

Bibliotekų prieinamumas 2018 m. – 2019 m. 
 

Metai  
Bibliotekų 
tankumo 

koeficientas 

Bibliotekų 
prieigos 

koeficientas 

Knygnešystė 

Iš 
viso  

Iš jų  
Knygnešių 

skaičius 
Aptarnauta 
vartotojų 

Išduota 
dokumentų 

fiz. vnt. 
Miesto 
padalinių 

 Kaimo 
padalinių 

2018 m. 23 1 21 0, 42 2354 114 179 2320 

2019 m.  23 1 21 0, 43 2338 93 132 2031 

 
Daugiausiai knygnešių – Draugystės (15), Padovinio (10), Igliaukos (10), Balsupių (8) bibliotekose. 

Tačiau knygnešių skaičius ir jų aptarnaujamų vartotojų skaičius reguliariai mažėja, palyginus su 2018 m. 
rodikliais knygnešių skaičius sumažėjo 18, 4 proc., o aptarnaujamų vartotojų skaičius – 26, 3 proc.  
 

Dokumentų fondų formavimas 
  

Dokumentų fondą Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje organizuoja ir tvarko Informacijos išteklių ir 
vadybos skyriaus darbuotojai. Dokumentams įsigyti buvo skelbiamos tiekėjų apklausos CVP IS priemonėmis bei 
neskelbiamų apklausų būdu. Buvo atlikta 10 apklausų knygų ir elektroninių dokumentų pirkimui ir 3 apklausos 
periodinių leidinių prenumeratai.  

Viešosios bibliotekos centrams (padaliniams), Draugystės bibliotekai ir kaimo padaliniams paruošta 331 
dokumentų siunta. Dokumentų fondų patikrinimai atlikti Patašinės, Sasnavos, Gudelių, Gavaltuvos, Želsvos 
padaliniuose. 

2019 m. Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos fondą sudarė 5 Viešosios bibliotekos dokumentų 
fondai, Draugystės padalinio ir 21 kaimų padalinių fondai. Ataskaitiniais metais buvo tvarkomi 2018 metais 
reorganizuotų Informacijos skyriaus bei Smilgių padalinio fondai. Dokumentai buvo perduoti Lankytojų 
aptarnavimo centrui, Atsarginiam fondui arba nurašyti.  
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Lentelė Nr. 3 
Dokumentų fondo judėjimas 2019 m., fiziniai vienetai 

 

Bibliotekos 
pavadinimas 

Fondo dydis 
2019-01-01 

% Gauta  
2019 m. 

Nurašyta  
2019 m. 

Fondo dydis 
2020-01-01 

% 

Viešoji biblioteka 56827 30,93 7804 6638 57993 32,13 

Draugystės padalinys 17317 9,42 1333 1765 16885 9,35 

Kaimo padaliniai 109567 59,64 11327 15275 105619 58,51 

SVB 183711  20464 23678 180497  

 
Nuo 2017 m. bendras SVB dokumentų fondas stabiliai mažėja (- 4730 fiziniai vienetai), nes 

pastaraisiais metais kaimo padaliniai nurašo daugiau dokumentų (- 6759 fiziniai vienetai) negu gauna naujų, iš 
fondų šalinami susidėvėję ir praradę aktualumą dokumentai. Viešosios bibliotekos ir Draugystės padalinio 
dokumentų fondai nedaug, bet stabiliai didėja (atitinkamai + 135 ir +1894 fiziniais vienetais). 

Lentelė Nr. 4 
Dokumentų fondų pokytis 2016-01-01 – 2020-01-01, fiziniai vienetai 

 

 
 

Lentelė Nr. 5 
Dokumentų fondų pokytis 2017 m. – 2019 m., pavadinimai 

 

Bibliotekos 
pavadinimas 

Gauta per metus Nurašyta per metus Fonde yra metų pabaigoje 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Viešoji biblioteka 1196 1565 1461 849 2638 287 35609 34536 35710 

Draugystės 
padalinys 

867 747 705 59 58 642 4870 5559 5622 

Kaimo padaliniai 1213 962 1101 81 92 123 19423 20293 21271 

SVB 1551 1848 1740 1341 2800 793 39584 38632 39579 

 
2019 m. SVB pavadinimų skaičius didėjo, nes buvo nurašyta žymiai mažiau pavadinimų, negu 2018 m., 

kai buvo panaikinti Meno skaityklos, Periodinių leidinių skaityklos, Informacijos skyriaus dokumentų fondai.  
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Lentelė Nr. 6 
Aprūpinimas dokumentais 2017 m. –2019 m., fiziniai vienetai 

 
Bibliotekos 

pavadinimas 
 

Fondo apimtis metų pabaigoje Pokytis 2018/2019 
m. (+;-) 

1000 gyventojų tenka 
dokumentų 

2017 m. 2018 m. 2019 m. Vnt. % 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Miesto bibliotekose* 77680 74144 74878 +734 + 0,98 217 210 2133 

Kaimo bibliotekose 112233 109567 105619 -3948 - 3,60  5934 5800 5621 

SVB 189913 183711 180497 -3214 - 1,78  3473 3393 3349 

*Pateikiami mieste esančių bibliotekų - Viešosios bibliotekos ir Draugystės padalinio rodikliai. 
 

Vadovaujantis Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (toliau – IFLA) 
rekomendacijomis tik miesto bibliotekų (Viešoji biblioteka ir Draugystės padalinys) dokumentų fondai atitiko 
IFLA reikalavimus – 1 gyventojui teko 2, 1 dokumento (IFLA – 1, 5 – 2, 5 dokumento). Kaimo bibliotekose 1 
gyventojui teka daugiau kaip dvigubai daugiau dokumentų. 

Lentelė Nr. 7 
Gyventojų ir bibliotekos vartotojų aprūpinimas dokumentais 

       

* Pateikiami Viešosios bibliotekos ir Draugystės padalinio rodikliai. 
 

Dokumentų fondo papildymas 
 
2019 m. Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir padalinių fondai papildyti 20464 fizinių vienetų 

dokumentų, t.y. 8747 fiziniais vienetai mažiau, negu 2018 m. Įsigyta mažiau naujų dokumentų už valstybės 
skirtas lėšas – 547 fiziniai vienetai, iš kitų šaltinių – 136 fiziniai vienetai ir mažiau dokumentų buvo perduota į 
kitus SVB fondus (- 8064). 

Lentelė Nr. 8 
 

Naujų dokumentų įsigijimas 2016 m. – 2019 m. 
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Gauta dokumentų 2016 m. –2019 m. 

Viešoji biblioteka Miesto padalinys Kaimo padaliniai

 
Bibliotekos 

pavadinimas 

1 gyventojui tenka dokumentų 1 vartotojui tenka dokumentų 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2017 m. 2018  m. 2019 m. 

Miesto bibliotekose* 2,17 2,1 2,13 13,05 13,54 12,06 

Kaimo bibliotekose 5,93 5,8 5,62 24,31 24,78 25,55 

SVB 3,47 3,39 3,34 17,97 18,56 17,45 
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2019 m. SVB dokumentų fonduose naujų dokumentų skaičius ženkliai sumažėjo, nes 2018 m. kaip 
nauji dokumentai buvo apskaityti perdavimo būdu gauti dokumentai (12840 fizinių vienetų), o 2019 m. 
perdavimo būdu gauti tik 4776 dokumentai. Kaimo padaliniuose per trejus metus naujų dokumentų skaičius 1 
gyventojui išliko stabilus. 

Lentelė Nr. 9 
Aprūpinimas naujais dokumentais 2017m. –2019 m., fiziniai vienetai 

 

Bibliotekos 
pavadinimas 

Gauta dokumentų Pokytis 2018/2019 
m. (+;-) 

1 gyventojui tenka naujų 
dokumentų 

2017 m. 2018 m. 2019 m. Vnt. % 2017 m. 2018 
m. 

2019m.  

Miesto bibliotekose* 8334 17880 9137 -8743 - 48  0, 2 0, 5 0, 3 

Kaimo bibliotekose 11741 11331 11327 -4 - 0,1  0, 6 0, 6 0, 6 

SVB 20075 29211 20464 -8747 - 30,0  0, 4 0, 5 0,4 

* Pateikiami Viešosios bibliotekos ir Draugystės padalinio rodikliai. 

Ataskaitiniais metais 56312, 53 Eur. lėšų (valstybės, savivaldybės ir specialiųjų lėšų) buvo skirta 
dokumentų fondų papildymui naujais dokumentais. Kiekvienais metai brangstant leidiniams, už skiriamas 
valstybės lėšas jų galima įsigyti mažiau, ataskaitiniais metais įsigyta 547 egz. mažiau. 

Valstybės lėšomis įsigytų dokumentų kaina – 8,59 Eur (2018 m. – 7,82 Eur). Nuo 2016 m. 1 įsigyjamo 
dokumento vidutinė kaina padidėjo daugiau kaip 20, 5 procento. 

Valstybės lėšomis vidutiniškai įsigyjama 4,2 egzemplioriai vieno pavadinimo dokumentų. Suaugusiems 
vartotojams vidutiniškai įsigyjama 4 egz. vieno pavadinimo dokumentų, vaikams iki 14 m. amžiaus – 5 
egzemplioriai. Daugiausia vieno pavadinimo egzempliorių įsigyjama grožinės literatūros kūrinių (10-14 egz.), 
įvairių mokslo šakų dokumentų 1 – 3 egz. Atsižvelgiant į vartotojų užklausas ir leidinių rezervavimą įsigyti 22 
egzemplioriai knygos „Petro imperatorė“/ aut. Kristina Sabaliauskaitė. 

 
Lentelė Nr. 10 

SVB lėšos dokumentų įsigijimui 2018 m. –2019 m. 
 

 
 
Metai 

Skirta lėšų, Eur Skirta lėšų 1 gyventojui  

 
Iš viso 

Iš to skaičiaus Iš viso Iš to skaičiaus 

Valstybės Savival-
dybės 

Spec. 
lėšos 

Valsty-
bės 

Savival-
dybės 

Spec. 
lėšos 

2018 m. 60136, 24 46428, 0 13708, 24 - 1,1 0,9 0,3 - 

2019 m.  56312, 53 46448, 85 9423, 68 440, 0 1,1 0,9 0,2 0,008 

Skirtumas 
2018 m. – 
2019 m. Eur 

-3823, 71 20, 85 -4284, 56 440, 0 -0,1 0, 0 -0, 1 0, 008 

Procentai  - 6,35  0,04  - 31,25 % 100  - 5,5 1,2  -32, 0 100  

 
Dokumentų įsigijimui skirta 46448,85 Eur valstybės biudžeto lėšų, iš jų projekto „Mažasis menų 

inkubatorius bibliotekoje“ numatytiems dokumentams įsigyti – 192,85 Eur.  
Leidiniams įsigyti skirta 9423,68 Eur savivaldybės lėšų, iš jų periodikos prenumeratai skirta 9272,71 

Eur. (28 % lėšų mažiau negu 2018 m.) Savivaldybės lėšomis įsigytos knygos projektui „Renkuosi būti sveikas 2“ 
(150, 97 Eur). 

Kraštotyros ir vietos kūrėjų leidiniams įsigyti skirta 440 Eur. specialiųjų lėšų. 
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Lentelė Nr. 11 

Vidutinis 1 padalinyje gautų dokumentų skaičius 2017 m. – 2019 m. 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Viešoji biblioteka 834 2743 1560 

Draugystės padalinys 1657 1420 1333 

Kaimo padaliniai 533 515 539 

 
Palyginus su 2018 m. Viešojoje bibliotekoje vidutiniškai gauta mažiau dokumentų, nes 8298 fiziniais 

vienetais sumažėjo perdavimo būdu (perskirstytų į kitus SVB fondus) dokumentų ir įsigyta 547 fiziniais vienetais 
mažiau naujų dokumentų. Kaimo padaliniai vidutiniškai gavo daugiau dokumentų, nes sumažėjo padalinių 
skaičius, 2018 m. uždarius Smilgių padalinį. 

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir padalinių fondai atnaujinami stabiliai, tačiau tik kaimo 
padaliniuose fondai atnaujinami sparčiau, kiekvienais metais 8-10 procentų. 

Fondų atnaujinimo koeficientas*: 
SVB – 8, 7 % (2018 m. – 8, 9 %); 
Viešojoje bibliotekoje – 6, 1 % (2018 m. –6, 4 %); 
Draugystės bibliotekoje –7, 9 % (2018 m. – 8, 2 %); 
Kaimo bibliotekose – 10, 5 % (2018 m. – 10, 3 %). 

*Koeficientas apskaičiuojamas be perdavimo būdu gautų dokumentų. 

Aprūpinimas periodiniais leidiniais  

 
2019 metų pabaigoje periodinių leidinių fondą sudarė 32761 fizinis vienetas dokumentų arba 18, 2 % 

bendro SVB fondo. Nuo 2017 m. pabaigos periodinių leidinių fondas sumažėjo 3693 fiziniai vienetais, nes 2018 
m. buvo uždarytas Smilgių padalinys ir reorganizuota Periodikos skaitykla, o didžioji dalis šiuose fonduose 
buvusių periodinių leidinių – nurašyta. 

2019 m. Viešoji biblioteka ir padaliniai gavo 8431 fizinius vienetus (127 pavadinimai) periodinių 
leidinių, iš jų prenumeratos būdu įsigyta 6717 fiziniai vienetai (61 pavadinimas), iš kitų šaltinių – 1714 fizinių 
vienetų periodinių leidinių.  

Lentelė Nr. 12 

Savivaldybės ir specialiųjų programų lėšos periodinių leidinių prenumeratai 2017 m. –2019 m. 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Viešoji biblioteka 941,85 1589,62 935,76 

Draugystės padalinys 926,94 880,33 457,66 

Kaimo padaliniai 10658,91 10408,25 7879,29 

SVB 12527,70 12878,20 9272,71 

 
Vidutiniškai per metus gauta periodinių leidinių: 
Viešojoje bibliotekoje – 832 fiziniai vienetai ir 100 pavadinimų, (2018 m. atitinkamai 1067 fiziniai 

vienetai ir 58 pavadinimai); 
Draugystės bibliotekoje – 608 fiziniai vienetai ir 70 pavadinimai, (2018 m. 620 fizinių vienetų ir 83 

pavadinimai); 
Kaimo bibliotekose – 333 fiziniai vienetai ir 23 pavadinimai, (2018 m. 315 fiziniai vienetai ir 23 

pavadinimai). 
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Dokumentų atranka ir nurašymas  

Lentelė Nr. 13 
Dokumentų fondų nurašymas 2016 m. – 2019 m.  

 

 
 
2019 m. Viešojoje bibliotekoje nurašytų dokumentų (žr. Lentelę Nr. 14) skaičius sumažėjo 31, 7 

procento, palyginus su 2018 m., nes buvo reorganizuojami, tvarkomi ir jungiami Viešosios bibliotekos 
dokumentų fondai. Draugystės padalinyje nurašomų dokumentų kiekis didėjo nežymiai, o kaimo padaliniuose 
nurašytų dokumentų skaičiaus didėjimą lėmė uždaryto Smilgių padalinio dokumentų fondo tvarkymas: nurašyti 
neaktualūs ir susidėvėję dokumentai, paklausūs ir vertingi leidiniai – perduoti kitoms bibliotekoms. 

 
Lentelė Nr. 14 

Dokumentų nurašymo priežastys 2017m. –2019 m., fiziniai vienetai 
 

Metai Viso Iš jų 

Susidėvėję  Praradę 
aktualumą 

Skaitytojų 
negrąžinti 

Perduoti Kitos 
priežastys 

2017 m. 18603 9217 8292 13 818 263 

2018 m.  35413 8782 13541 67 12840 183 

2019 m. 23678 8948 9746 30 4776 178 

Skirtumas 2018 m. 
/2019 m. 

-11735 166 -3795 -37 -8064 -5 

Procentai - 33,1  1,9 % - 28,0 % - 55,2 % - 62,8 % - 2,7 % 

 
Fondo panaudojimas 

 
Dokumento fondo apyvartos rodikliai 2017 m. – 2019 m. buvo stabilūs, ypač kaimo padaliniuose. 

Viešojoje bibliotekoje fondo apyvartos rodiklio kaitai įtaką darė patalpų remontas (didžioji Lankytojų 
aptarnavimo centro dokumentų fondo dalis 2018 m. buvo neprieinama vartotojams), Draugystės padalinyje – 
mažėjo išduoties rodikliai. Tačiau atsižvelgiant į IFLA rekomendacijas, fondų apyvartos rodiklis yra 
nepakankamas (optimalus fondo apyvartos rodiklis turėtų būti – 3, 0). 
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Lentelė Nr. 15 

Dokumentų fondų apyvarta 2017 m. – 2019 m. 

 Fondo apyvarta 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Viešoji biblioteka 1,1 1,1 1,5 

Draugystės padalinys 3,1 2,1 2,3 

Kaimo padaliniai 1,3 1,3 1,4 

SVB 1,4 1,3 1,5 

 
Atsarginis fondas 
 

2020 m. sausio 1 d. Atsarginiame fonde buvo 7071 fiziniai vienetai 4446 pavadinimų dokumentų už 
27922,30 Eur. 2019 m. gauta –  4318 dokumentai: 4264 dokumentai gauti iš Viešosios bibliotekos centrų ir 
Smilgių padalinio, 54 dokumentai gauti iš kitų šaltinių, nurašyti – 1114 susidėvėję ir praradę aktualumą 
dokumentai bei perduoti kitiems padaliniams 25 dokumentai. Ataskaitiniais metais Atsarginis fondas buvo 
tvarkomas, tikslinamas dokumentų sustatymas pagal Universaliąją dešimtainę klasifikaciją, nes šio fondo 
dokumentai matomi elektroniniame kataloge ir išduodami vartotojams į namus.  

2019 m. Atsarginis fondas padidėjo beveik 2 kartus, nes dėl vietos stokos Lankytojų aptarnavimo 
centras perdavė į Atsarginį fondą mažiau paklausius ir dubletinius dokumentus. 2020 m. planuojama dalį 
praradusių aktualumą dokumentų ir dubletų nurašyti.  

 

Bendruomenės aptarnavimas 
 
2019 metais Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose buvo registruoti 10339 (2018 m. – 9894) 

vartotojai. Bendras vartotojų skaičius savivaldybės viešosiose bibliotekose padidėjo 445 vartotojais (4, 5 proc.), 
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir teritorinių struktūrinių padalinių paslaugomis naudojosi 19, 2 procentai 
savivaldybės gyventojų arba kas penktas savivaldybės gyventojas. 

Bibliotekos paslaugų vartotojų telkimas 

Lentelė Nr. 16 

 Gyventojų skaičius 
aptarnaujamame 
mikrorajone 

Vartotojų skaičius Gyventojų sutelkimo 
procentas 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Biblioteka 

Viešoji biblioteka 35758 35253 35093 3947 3572 4332 11, 0 10, 1 12,3 

Draugystės 
padalinys 

2003 1902 1874 5, 6* 5, 4* 5, 3* 

Kaimo padaliniai 18913 18889 18790 4616 4420 4133 24, 4 23, 4 22, 0 

SVB 54671 54142 53883 10566 9894 10339 19, 3 18, 3 19, 2 

a) Vaikų sutelktumo rodikliai 

Viešoji biblioteka 4956 4884 4805 939 858 924 18, 9 17, 6 19, 2 

Draugystės 
padalinys 

578 540 497 11, 7* 11, 1* 10, 3 

Kaimo padaliniai 2685 2708 2701 1107 1043 944 41, 2 38, 5 35, 0 

SVB 7641 7592 7506 2624 2441 2365 34, 3 32, 2 31, 5 



12 
 
*Draugystės bibliotekos gyventojų sutelkimo procentas apskaičiuotas pagal bendrą Marijampolės miesto 
gyventojų skaičių. Gyventojų sutelkimo rodiklis miesto bibliotekose – 17, 7 proc. (bendras), vaikų iki 14 m. 
amžiaus – 29, 6 proc.  
 
Gyventojų skaičius Marijampolės savivaldybės teritorijoje stabilizuojasi: palyginus su 2018 m. rodikliais, 
gyventojų skaičius sumažėjo mažiau kaip puse procento, vaikų iki 14 m. amžiaus gyventojų skaičius – 0, 3 proc. 

Stabilus yra kaimo teritorijoje 
gyvenančių gyventojų skaičius, 
tačiau vartotojų skaičius kaimo 
bibliotekose sumažėjo 6, 5 proc., 
vaikų – 9, 5 proc. Auganti jaunoji 
karta mažiau vertina knygų ir 
skaitymo reikšmę, žavisi 
technologijomis ir interaktyviais 
laisvalaikio praleidimo būdais – 
vien Viešojoje bibliotekoje, 
įkūrus Medijų centrą ir 
atnaujinus Multicentro 
kompiuterinę įrangą vartotojų 
vaikų skaičius padidėjo 7, 7 proc.  

Sudėtinga situacija kaimo padaliniuose, kurią lemia demografinė situacija kaimiškoje savivaldybės 
teritorijoje – vartotojų vaikų iki 14 m. skaičius ir sutelkimo rodikliai stabiliai mažėja. Vidutinis kaimo bibliotekoje 
registruotų vartotojų vaikų skaičius – 44, 9 (2018 m. – 49, 7), o dešimtyje kaimo bibliotekų registruotų vartotojų 
vaikų skaičius svyruoja nuo 17 iki 30 registruotų vartotojų. 

Vartotojų skaičiaus kaitai 2013 m. – 2019 m. didžiausią poveikį turėjo Draugystės padalinio (2014 m. 
gegužės mėn.) ir Viešosios bibliotekos (2018 m. gruodžio mėn.) pabaigti pastatų renovacijos darbai. Pagerėjusi 
bibliotekų pastatų infrastruktūra, jaukios erdvės, naujos paslaugos, tradicinių paslaugų kokybė - turėjo 
tiesioginį poveikį vartotojų skaičiaus stabilumui miesto bibliotekos. Vartotojų skaičiaus  rodikliai stabilūs  
Draugystės padalinyje (-28 vartotojais). Kaimo bibliotekų infrastruktūra gerėja (66, 0 proc. kaimo bibliotekų 
patalpų būklė gera ir labai gera), tačiau nepakankamai: ankštos patalpos, nepalaikoma komfortiška 
temperatūra patalpose šaltuoju metų laiku, lėšų trūkumas reikalingiems patalpų ar šildymo sistemų 
remontams, sąlygoja, kad mažėja kaimo bibliotekų patrauklumas gyventojams. Be to, ilgamečių darbuotojų 
kaita, demografinė situacija, kaimo gyventojų senėjimas, prasta kompiuterinės įrangos būklė viešosios 
interneto prieigos taškuose lėmė, kad vartotojų skaičius kaimo padaliniuose sumažėjo 287 registruotais 
vartotojais (2018 m. – 196 vartotojais). 

Lentelė Nr. 17  

Biblioteka Perregistruotų  vartotojų 
skaičius/ metai 

Naujai registruotų 
vartotojų skaičius/ metai 

Perregistruotų vartotojų 
procentas / metai 

2017  2018  2019  2017  2018  2019  2017  2018 2019 

Viešoji biblioteka 3171 2762 3149 776 810 1183 80, 3 77, 3 72, 7 

Draugystės 
padalinys 

1445 1517 1517 558 385 357 72, 1 79, 8 80, 9 

Kaimo padaliniai 4015 3973 3543 601 447 590 87, 0 89, 9 85, 7 

SVB 8631 8252 8209 1935 1642 2130 81, 7 83,4 79, 4 

 
Naujai registruotų vartotojų skaičius mažėja Draugystės padalinyje, nes 2017 m. uždarius dalį 

Viešosios bibliotekos pastato remontui, nemažai vartotojų pradėjo naudotis Draugystės bibliotekos 
paslaugomis (vartotojų skaičius išaugo iki 2003), o po remonto, 2019 m. – vėl grįžo į Viešąją biblioteką. 

2013
m.

2014
m.

2015
m.

2016
m.

2017
m.

2018
m.

2019
m

Viešoji biblioteka 5004 4785 4664 4748 3947 3572 4332

Draugystės padalinys 865 1050 1610 1712 2003 1902 1874

Kaimo padaliniai 4584 4492 4535 4574 4616 4420 4133
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Perregistruotų vartotojų procentas SVB stabilus, tačiau naujų vartotojų telkimo galimybės didelės, todėl vienas 
pagrindinių bibliotekos uždavinių – pritraukti naujus paslaugų vartotojus. 

 
Lentelė Nr. 18  

Gyventojų ir vartotojų skaičius, tenkantis 1 bibliotekai  
2017 m. – 2019 m. 

 

 Vidutinis gyventojų skaičius 1 bibliotekai  

2017 2018 2019 iš jų vaikų 

2017 2018 2019 

a) Tenkantis gyventojų skaičius 

Mieste 17879, 0 17626, 5 17546,5 2478, 0 2442, 0 2402, 5 

Kaime 859, 7 899, 4 894, 5 122, 0 129, 0 128, 6 

Iš viso 2278, 0 2354, 0 2342, 7 318, 4 330, 1 326, 3 

b) Tenkantis vartotojų skaičius 

Viešoji biblioteka 2975, 0 
 

2737, 0 3103, 0 
 

842, 5 
 

699, 0 
 

710, 5 

Draugystės padalinys 

Kaimo padaliniai 209, 8 210, 5 196, 8 50, 3 49, 7 44, 9 

SVB 440, 3 430, 2 449, 5 109, 3 106, 1 102, 8 

 
Bendras gyventojų ir vartotojų skaičius tenkantis 1 bibliotekai SVB nežymiai didėja, nes keitėsi 

bibliotekų skaičius (2017 m. – savivaldybės teritorijoje buvo 24 bibliotekos, 2018 m./2019 m. – 23), be to, kito 
gyventojų ir bibliotekos vartotojų skaičius. 

Lentelė Nr. 19  
 

Bibliotekų lankytojų skaičius 2017 m. -2019 m. 
 

Biblioteka 

Apsilankymų skaičius Vidutinis apsilankymų 
skaičius  Iš viso iš to skaičiaus vaikų  

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Viešoji biblioteka 67712 68143 118179 17738 16386 28773 17, 2 19, 1 27, 3 

Draugystės padalinys 43908 44461 42912 16756 14971 15051 21, 9 23, 4 22, 9 

Kaimo padaliniai 95059 82312 81647 42828 35617 33261 20, 6 18, 6 19, 8 

SVB 206679 194916 242738 77322 66974 77085 19, 6 19, 7 23, 5 

 
Lankytojų skaičius SVB padidėjo 24, 5 proc., vaikų iki 14 m. amžiaus – 15, 1 proc., tačiau rodiklių kaitą 

lėmė Viešosios bibliotekos lankytojų skaičiaus didėjimas (+ 50, 0 tūkst. lankytojų). Bendras apsilankymų skaičius 
mažėjo Draugystės ir kaimo padaliniuose – atitinkamai 1549 ir 665 lankytojais. 2018 m. gruodžio mėn. atidarius 
Viešąją biblioteką po renovacijos, susidomėjimas biblioteka neblėso ir 2019 metais, biblioteka siūlė paslaugas 
(tradicines ir skaitmenines) įvairaus amžiaus gyventojams, kūrė naujas, lankytojams patrauklias ir naudingas 
paslaugas, įgyvendino mokymosi visą gyvenimą koncepciją ir vykdė projektines veiklas (žr. priedą Nr. 3 
„Bibliotekos projektai 2019 m.“). Draugystės padalinio lankytojų skaičius stabilus, lankytojų skaičiaus pokytis 
pastaruosius 3 metus svyruoja nežymiai 1 – 3 procentus, o kaimo bibliotekų lankytojų skaičius nuo 2013 m. 
rodo ryškią mažėjimo tendenciją (per 7 m. lankytojų skaičius sumažėjo 22, 9 proc.).  

Lankytojų skaičiaus analizė 2013 m. – 2019 m. rodo, kad lankytojų skaičių didina gerėjanti bibliotekos 
infrastruktūra, kartu tai lemia ir bibliotekos patrauklumą lankytojams, didesnes jos galimybes bei paslaugų 
plėtrą.  
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Labai svarbus rodiklis kiekvienai bibliotekai – lankytojų vaikų iki 14 metų amžiaus skaičius. Tai 
būsimieji bibliotekos paslaugų vartotojai ir lankytojai. Vaikų lankytojų skaičius ypač didėjo Viešosios bibliotekos 

Vaikų ir jaunimo edukacijos 
centre – 75, 6 proc. 
(+12387 apsilankymai). 
Kryptingas darbas ir 
lankytojų poreikius 
atitinkančių paslaugų plėtra 
(ankstyvojo skaitymo 
skatinimas, šeimų 
šeštadieniai, teatralizuoti 
vasaros skaitymai, 
bibliotekos paslaugų 
viešinimas ir pristatymas 
ugdymo įstaigose, renginiai 

– susitikimai su vaikams ir jaunimui įdomiais žmonėmis, kūrybiniai ir edukaciniai užsiėmimai) leido Vaikų ir 
jaunimo edukacijos centrui tapti vieta, kurioje gera būti ir praleisti laisvalaikį. Kitokia situacija padaliniuose – 
Draugystės bibliotekos lankytų skaičius stabilus nuo renovacijos pabaigos darbų 2014 m., o kaimo bibliotekose 
lankytojų vaikų skaičius stabiliai mažėjo ir nuo 2013 m. sumažėjo 38, 4 proc. Kaimo bibliotekose paslaugų 
pasiūla vaikams skurdi – tai 
tradiciniai renginiai (popietės, 
viktorinos, garsiniai skaitymai), 
kompiuterinė įranga sena ir 
susidėvėjusi, ankštos erdvės, 
kartais – nejaukios ar šaltos 
patalpos ir t. t. Keturiolikoje 
kaimo bibliotekų vaikų 
apsilankymų skaičius nesiekia 
1500 apsilankymų per metus, 
vidutiniškai 1 kaimo bibliotekoje 
per metus apsilanko 1583, 9 
lankytojai. 

 
 

Vartotojų ir lankytojų aptarnavimo kaina 
 

2019 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių išlaikymui gauta 880,4 tūkst. Eur (2018 m. – 797, 7 tūkst. 
Eur) lėšų, iš jų paprastosios išlaidos sudarė – 820, 9 tūkst. Eur.  

Vieno vartotojo aptarnavimo kaina 2019 m. SVB padidėjo 3, 0 Eur, tačiau mažėjo 1 vartotojo ir 1 
lankytojo aptarnavimo kaina Viešojoje bibliotekoje. Didžiausią įtaką aptarnavimo kainos mažėjimui turėjo 
didėjantis vartotojų ir lankytojų skaičius Viešojoje bibliotekoje, nes darbuotojų skaičius ir aptarnavimo sąlygos 
nesikeitė, be to, buvo didinamas kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestis. Lankytojų ir vartotojų 
skaičiaus mažėjimas padaliniuose išaugino 1 vartotojo ir 1 lankytojo aptarnavimo kainų didėjimą.  

 
 
 
 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Viešoji biblioteka 97899 93354 88698 86965 67712 68143 118179

Draugystės padalinys 8515 16242 39301 43560 43908 44461 42912

Kaimo padaliniai 105899102829 96759 95828 95059 82312 81647

SVB 212313212425224758226353206679194916242738
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Viešoji biblioteka 21097 19623 15898 17165 17738 16386 28773
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Lentelė Nr. 20 
Vartotojo aptarnavimo 2018 – 2019 m. kaina, Eur 

 

Lentelė Nr. 21 
Lankytojo aptaranavimo 2018 – 2019 m. kaina, Eur 

 

 
 
Dokumentų išduoties paslauga 

 
2019 metais SVB vartotojams buvo išduota 265246 (2018 m. – 241015) dokumentų arba 10, 1 

procento daugiau. Vadovaujantis standarto “Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika“ 
reikalavimais, bibliotekose buvo apskaitoma tik pirmoji dokumento išduotis.  

Bendrą dokumentų išduoties SVB didėjimą lėmė Viešosios bibliotekos išduotų dokumentų skaičiaus 
padidėjimas +23410 fizinių vienetų. Draugystės ir kaimo padaliniuose rodikliai išliko stabilūs, atitinkamai +947 ir 
– 126 fiziniai vienetai. Stabilus išliko Vaikų ir jaunimo edukacijos centre ir padaliniuose vaikams iki 14 m. 
amžiaus išduotų dokumentų skaičius. 

Visų rodiklių didėjimą Viešojoje bibliotekoje lėmė po pastato rekonstrukcijos atvertos jaukios ir 
funkcionalios erdvės. Įgyvendinami projektai, įdomūs renginiai, leidinių ir paslaugų viešinimas elektroninėje 

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0
140,0

Viešoji
biblioteka

Draugystės
padalinys

Kaimo
padaliniai

SVB

2018 m. 134,3 20,3 53,3 76,2

2019 m. 112,3 26,1 69,2 79,2

1
 v

ar
to

to
jo

 a
p

ta
rn

av
im

o
 k

ai
n

a,
  E

u
r 1 vartotojo aptarnavimo kaina 2018 m. - 2019  

m. 

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

Viešoji
biblioteka

Draugystės
padalinys

Kaimo
padaliniai

SVB

2018 m. 7,0 0,9 2,9 3,9

2019 m. 4,1 1,1 3,5 3,4

1
 la

n
ky

to
jo

 a
p

ta
rn

av
im

o
 k

ai
n

a,
 E

u
r 

1 lankytojo aptarnavimo kaina 2018 m. - 2019 m., Eur 



16 
 
erdvėje (ekranuose pastato išorėje ir viduje), naujienų pristatymas, visapusiškas dokumentų fondų atskleidimas 
ir reklamavimas didino lankytojų srautą ir išduodamų leidinių kiekį ne tik Lankytojų aptarnavimo centre, bet ir 
Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre. Keletą metų iš eilės dokumentų fondai atnaujinami 8 – 10 proc., ir nors 
leidinių egzemplioringumas nedidelis, remiantis atlikto tyrimo „Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos vartotojų  pasitenkinimo  teikiamomis paslaugomis“ išvadomis (žr. Priedą Nr. 5), dokumentų fondai 
tenkina vartotojų kultūrinius ir informacinius poreikius. 

Lentelė Nr. 22 
Dokumentų išduotis 2017 m.  – 2019 m. 

Biblioteka Išduotų dokumentų skaičius Vidutinis 1 bibliotekos mieste/ 
kaime išduotų dokumentų 
skaičius 

Iš viso iš to skaičiaus vaikams 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Viešoji biblioteka 68322 60737 84147 10373 9062 9873 59834, 0 48915, 5 61594, 0 

Draugystės 
padalinys 

51346 37094 38041 10673 6320 6384 

Kaimo padaliniai 148366 143184 143058 31030 28859 28320 6743, 9 6818, 3 6812, 3 

SVB 268034 241015 265246 52076 44241 44577 11168, 1 10478, 9 11532, 4 

 
Lentelė Nr. 23  

Biblioteka Išduotų dokumentų skaičiaus skirtumas  
(iš viso) 

Išduotų dokumentų skaičiaus skirtumas 
(vaikams iki 14 m. amžiaus) 

2019 m. – 2018 m.  2018 m.–2017 m.  2019 m. – 2018 m.  2018 m.–2017 m.  

Viešoji biblioteka 23410 -7585 811 -1311 

Draugystės padalinys 947 -14252 64 -4353 

Kaimo padaliniai -126 -5182 -539 -2171 

SVB 24231 -27019 336 -7835 

 
Lentelė Nr. 24  

Dokumentų išduotis į namus ir vietoje 2017 m. -2019 m. 
 

Biblioteka Išduotų dokumentų skaičius Išduotų į namus 
dokumentų procentas Į namus Vietoje 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Viešoji biblioteka 62592 55537 66254 5730 5200 17893 91, 6 91, 4 78, 7 

Draugystės padalinys 41202 31891 32224 10144 5203 5817 80, 2 86, 0 84, 7 

Kaimo padaliniai 104686 98530 97771 43680 44654 45287 70, 6 68, 8 68, 3 

SVB 208480 185958 196249 59554 55057 68997 77, 8 77, 2 74, 0 

 
Išduodamų į namus dokumentų procentas keitėsi priklausomai nuo aptarnavimo sąlygų: 2017 - 2018 

metais Viešojoje bibliotekoje vykstant patalpų rekonstrukcijai, nebuvo skaityklų, todėl daugiau kaip 91 proc. 
leidinių buvo išduodami į namus. Draugystės ir kaimo padaliniuose išduodamų į namus leidinių procentas 
praktiškai nekito. Kaimo padaliniuose 44, 2 proc. visų išduodamų leidinių sudaro periodiniai leidiniai, todėl ir 
išduotis į namus kaimo padaliniuose sudaro didesnį procentą, Viešojoje bibliotekoje ir Draugystės padalinyje 
išduodama atitinkamai 4, 1 proc. ir 25, 9 proc. periodinių leidinių.  
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Lentelė Nr. 25 
 

Skaitymo intensyvumas 2017 m. – 2019 m. 
 

Biblioteka Vieno vartotojo panaudotų dokumentų skaičius 

Visų registruotų vartotojų Vaikų 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Viešoji biblioteka 17, 3 17, 0 19, 4 11, 0 10, 6 10, 7 

Draugystės padalinys 25, 6 19, 5 20, 3 18, 5 11, 7 12, 8 

Kaimo padaliniai 32, 1 32, 4 34, 6 28, 0 27, 7 30, 0 

SVB 25, 4 24, 4 25, 7 19, 8 18, 1 18, 8 

 
Skaitymo intensyvumas didėjo Viešojoje bibliotekoje ir visuose padaliniuose, tačiau vaikų 

skaitomumas miesto bibliotekose išlieka pakankamai žemas, nes vaikai dažniau naudojasi skaitmeninėmis 
bibliotekos paslaugomi, dalyvauja edukacijose.  

 
TBA 

Ataskaitiniais metais Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje TBA paslaugomis naudojosi 10 
vartotojų (2018 m. – 2 vartotojai), kuriems atsiųsta 10 dokumentų, iš jų 8 originalūs, 2 kopijos. 
 
Bibliografinio informacinio aptarnavimo paslaugos 
 

Bibliotekos elektroniniame kataloge yra 75737 (2018 m. – 73775) bibliografiniai įrašai. Per metus 
sukurti 2787 bibliografiniai įrašai. SVB suvestiniame kataloge yra 32723 analiziniai bibliografiniai įrašai, iš jų 
sukurti nauji – 894.  

Lentelė Nr. 26 
Elektroninio katalogo lankomumas 2018 m. – 2019 m. 

Virtualių 
apsilankymų sk. 

Seansų  
skaičius 

Paieškų  
skaičius    

Atsisiųstųjų 

įrašų skaičius  
Seansų trukmė 

 
 

2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019m.  2018m 2019 m. 2018 m. 

10933 2098 16995 4113 47268 30610 10923 9014 10013 h 29 
min. 

4997 h 46 
min. 

 
Naudojama LIBIS PĮ v4.41.1.0 versija. LIBIS PĮ posistemiai (įskaitant Skaitytojų aptarnavimo) įdiegti 

Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir visuose padaliniuose, elektroniniame kataloge atsispindi visi 
dokumentų fondai. Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose korteliniai katalogai ir kartotekos nenaudojami nuo 
2012 m. (Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktoriaus 2012-04-23 įsakymas Nr. V - 10). 

Elektroninio katalogo teikiamomis paslaugomis atskaitiniais metais vartotojai naudojosi aktyviau nei 
2018 m. Buvo rezervuoti 2444 dokumentai (2018 m. – 1142), užsakyti 1159 (2018 m. - 366), per Dokumentų 
grąžinimo įrenginį (DGĮ) vartotojai grąžino 1745 leidinius. 

Elektroninio pašto adresais buvo pasiekiami 3224 (2018 m. – 2887) vartotojai, kurie vadovaujantis 
BDAR reikalavimais, pateikė elektroninio pašto adresą.  

Elektronine paslauga ‘‘Klausk bibliotekininko‘‘ per ataskaitinius metus pasinaudojo 18 vartotojų 
(2018 m. - 14). 
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Informacinis leidinių fondas 
 

Ataskaitiniais metais informacinį Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir padalinių fondą sudarė 4182 
(2018 m. – 4215) fiziniai vienetų dokumentų. Dokumentų skaičius, palyginus su 2018 m. sumažėjo 33 fiziniais 
vienetais. 

 Vidutiniškai viename kaimo padalinyje buvo 100 informacinių leidinių. 
Lentelė Nr. 27 

Informacinių leidinių fondai 2019 m. 
 

 Fondo apimtis 2020-01-01 Gauta  Nurašyta  

Viešoji biblioteka 1768 129 98 

Draugystės padalinys 316 7 8 

Kaimo padaliniai 2098 30 93 

SVB 4182 166 199 

 
2019 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojams vartotojai pateikė 9976 užklausas (2018 m. 

– 7677). Bendras užklausų SVB skaičius padidėjo 30 procentų, nes Viešojoje bibliotekoje buvo pateikta 2299 
užklausomis daugiau, negu 2018 m. Padaliniuose užklausų skaičius stabilus, Draugystė bibliotekoje – nežymiai 
mažėja. 

Lentelė Nr. 28 
Užklausų skaičius 2019 m. 

 

 Gauta 
užklausų  

Atsakyta 
užklausų  

Neigiami 
atsakymai 

Gautos elektroninėmis 
priemonėmis 

Viešoji biblioteka 5200 4704 496 524 

Draugystės biblioteka 1895 1767 128 681 

Kaimo bibliotekos 2881 2669 212 122 

SVB 9976 9140 836 1327 

 
Vidutiniškai vienas kaimo padalinys per metus atsakė į 138 užklausą (2018 m. - 128 )ir pateikė po 15 

neigiamų atsakymų vartotojams. SVB atsakyta į 91 proc. pateiktų užklausų, 49, 9 proc. visų užklausų sudaro 
teminės užklausos. Neigiamų atsakymų priežastys įvairios, daugiausiai jų pateikė Vaikų edukacijos ir laisvalaikio 
centro darbuotojai (atsakyta 67, 9 proc. užklausų): moksleiviams trūko privalomojo skaitymo knygų pagal 
mokymo programas – mažas šių leidinių egzemplioringumas.  

Lankytojų aptarnavimo centro darbuotojams buvo pateiktos 1594 kraštotyrinės užklausos. Beveik 
pusė iš jų – faktografinės ir tikslinamosios (768) ir vos trečdalis – teminės(404). Nemaža dalis kraštotyrinių 
užklausų susiję su informacijos paieška, faktų nustatymu bei tikslinimu. Sudėtingiausias užklausas pateikia 
kolegos iš kitų regionų bei Lietuvos atminties institucijų (bibliotekų, muziejų, archyvų). Į šias užklausas paprastai 
atsakoma raštu. Netrūksta entuziastų besidominčių savo kaimų, miestelių, giminės istorija. Nemažai įdomių 
užklausų pateikia kolekcininkai, mėginantys nustatyti kolekcijose turimų dokumentų bei fotografijų autorystę, 
datą, identifikuoti vietovę ir kt. Bendradarbiavimas su jais teikia abipusės naudos, nes tuomet Viešajai 
bibliotekai leidžiama naudoti skaitmeninius kolekcijų vaizdus (pvz. fotografas Mantas Vaitiekūnas leido 
naudotis savo fotografijų kolekcijos skaitmeniniais vaizdais). Tradiciškai sulaukiama užklausų iš besimokančiųjų 
bei užsienio lietuvių. Užklausų temos labai įvairios: pvz. - apie kalvį Mykolą Jurkšą, kuris nukalė Balbieriškio 
bažnyčios tvoros vartus, garsiausius Suvalkijos kanklininkus ir kanklių meistrus, nepilnamečių 

nusikalstamumas  Marijampolės mieste ir t.t.  
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Kraštotyros informacinė veikla 
 

2019 m. Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir padalinių kraštotyros dokumentų fondą sudarė 9769 
fiziniai vienetai dokumentų. Ataskaitiniais metais kraštotyros dokumentų fondas padidėjo 97 fiziniais vienetais. 

 
Lentelė Nr. 29 

Kraštotyros fondo dydis 2019 m. 

 Fondo apimtis 2020-01-01 Gauta  Nurašyta  

Viešoji biblioteka 5103 178 32 

Draugystės padalinys 538 28 10 

Kaimo padaliniai 4128 119 186 

SVB 9769 325 228 

 
Ataskaitiniais metais buvo kuriamas ir tobulinamas virtualus Marijampolės krašto pažinimo portalas 

„Noriu žinoti“: atliekami skaitmeninimo darbai, apdorojami suskaitmeninti vaizdai, suskaitmenintos senųjų 
Marijampolės kapinių knygos. Suskaitmeninta 103 Marijampolės savivaldybės kultūros objektai, 438 vaizdai, 
150 suskaitmenintų objektų prieinami viešai internetu. Portale parengta nauja skiltis „Marijampolės senosios 
kapinės“ (79 kapaviečių aprašymai). Portalu naudojosi 19348 virtualūs lankytojai (25879 seansai). 

2019 m. parengtas penkių dalių interaktyvus dokumentinis krašto istorijos filmas „Marijampolės 
istorijos pėdsakais“, skelbiamas portale „Noriu žinoti“, Youtube paskyroje, buvo pristatomas bendruomenei 
renginių metu, demonstruojamas moksleiviams ekskursijų, edukacinių užsiėmimų metu. Krašto istorija 
pristatoma moksleiviams ir suaugusiems edukacinių užsiėmimų metu, organizuojamos kuriančių kraštiečių 
kūrybos ir dokumentų parodos, organizuojami renginiai (žr. Priedą Nr. 2 Kraštotyriniai renginiai Petro 
Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose).  

Padalinių kraštotyrinė veikla nėra aktyvi, apsiribojama kraštotyrinių renginių organizavimu, segtuvų 
sudarymu, kraštotyros kartotekų pildymu. Viešosios bibliotekos padalinai kraštotyros kartotekas papildė 138 
bibliografiniais įrašais. Patašinės bibliotekoje parengtas segtuvas „Patašinės šv. Kryžiaus bažnyčia: istorija 
nuotraukose“. Darbas atiduotas Patašinės šv. Kryžiaus bažnyčios klebonui, bus laikomas bažnyčioje bei nuolat 
papildomas nuotraukomis bei aprašais. Bibliotekoje lankėsi svečiai iš Kultūros paveldo departamento, kurie 
domėjosi surinkta kraštotyrine medžiaga apie prieškariu vykdytą Marijonų vienuolių ūkinę veiklą bei statinius 
Patašinės kaime. 

 

Renginiai ir edukacijos 
 

2019 metais savivaldybės viešosiose bibliotekose buvo organizuoti 767 įvairių formų ir apimties 
renginiai, iš jų vaikams iki 14 m. amžiaus – 365. Tai 11, 8 proc. renginių daugiau negu 2018 m. Renginiuose 
apsilankė 34, 4 proc. (2018 m. – 31, 4 proc.) gyventojų. Renginių skaičius didėjo Viešojoje bibliotekoje (+62) ir 
Draugystės padalinyje (+20), kaimo padaliniuose renginių skaičius išliko stabilus. Renginių ir lankytojų skaičiaus 
didėjimą lėmė pagerėjusi Viešosios bibliotekos infrastruktūra, jaukios viešosios bibliotekos erdvės, laimėti 
projektai, kurie leido pasiūlyti lankytojams patrauklius ir įdomius renginius, pritraukti niekada bibliotekoje 
nesilankiusius Marijampolės gyventojus. Finansuoti projektai ir pritrauktos lėšos leido plėsti lankytojams 
patikusių renginių spektrą ir pasiūlyti naujų paslaugų.  

Projektų lėšomis buvo finansuojami dauguma Viešosios bibliotekos renginių: festivalio „Reali 
virtualybė2. (Už)kurime meną“ renginiai (15 renginių, 1300 dalyvių), Gedimino Stopirščio literatūrinis – 
muzikinis vakaras, poezijos ir muzikos vakaras, kuriame dalyvavo Giedrius Arbačiauskas ir Andrius Bialobžeskis, 
Kavos diena bibliotekoje, Tarptautinei neįgaliųjų dienai skirti renginiai, Šeimų šeštadieniai, klubų „Margainis“ ir 
„Multimažyliai“ veiklos, Vasaros skaitymai Vytauto parke ir t. t. Draugystės bibliotekoje projekto „Mažasis 
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menų inkubatorius“ metu buvo vykdoma meno rezidencija, susitikimai su profesionaliais meno kūrėjais 
sustiprino bibliotekos įvaizdį, atsirado didesnis vietos bendruomenės susidomėjimas biblioteka – ant išorinės 
bibliotekos sienos sukurtas piešinys (jo elementai šviečia) dar ne vienerius metus džiugins marijampoliečius. 

 
Lentelė Nr. 30 

Bibliotekos organizuotų 2018-2019 m. renginių* skaičius 
 
 

 Renginių iš viso  Iš jų Lankytojų 
skaičius 

Kompleksiniai Žodiniai Parodos 2018  2019  

2018 2019 2018  2019  2018  2019  2018  2019  

Viešoji biblioteka  133 195 16 20 86 120 31 55 8140 10618 

Draugystės 
padalinys 

73 93 46 53 4 10 23 26 2849 3340 

Kaimo padaliniai 480 479 65 51 210 236 205 192 5930 4523 

SVB 686 767 127 124 300 366 259 273 16919 18481 

 Iš jų vaikams    

Viešoji biblioteka  61 84 10 10 43 59 8 15 2516 3325 

Draugystės 
padalinys 

38 44 26 30 3 4 9 10 1064 1472 

Kaimo padaliniai 238 237 31 33 142 154 65 50 2772 2133 

SVB 337 365 67 73 188 217 82 75 6352 6930 

*įskaitant ir edukacinius renginius, išskyrus Vaikų ir jaunimo edukacijos centro edukacinius renginius. 
 

Didžiąją dalį renginių – 47, 7 proc. sudarė žodiniai renginiai: literatūros popietės, garsiniai skaitymai, 
edukacijos, konferencijos, lėlių teatro spektakliai, susitikimai su įdomiais žmonėmis, knygų pristatymai, atviros 
pamokos ir kiti.  (žr. Priedą Nr. 1 Renginiai Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose). Renginiai atspindėjo laiko 
aktualijas: paminėtas Baltijos kelio 30-metis, Lietuvos valstybės prezidento Antano Smetonos, Vietovardžių, 

Pasaulio Lietuvių metai, „Varpo“ 130 m. 
jubiliejus ir kiti svarbūs įvykiai ir datos. 
Užgavėnių, Joninių, Velykų šventes 
bibliotekos dažniausiai mini kartu su 
vietos bendruomenėmis. Rašytojų 
jubiliejai (lietuvių rašytojų Juozo 
Paukštelio, Juozo Vilkutaičio-Keturakio, 
Romualdo Granausko, Juozo Baltušio, 
Juozo Tumo Vaižganto, užsienio rašytojų 
jubiliejinės sukaktys – Džeromo 
Selindžerio, Haruki Murakami, Artūro 
Konano Doilio, Ernesto Hemingvėjaus) 
paminėti  leidinių parodomis. 
Bibliotekose buvo organizuojami renginiai 

skirti paminėti Tėvo dieną, Motinos dieną, Tarptautinę vaikų knygos dieną, Valentino dieną, Pyragų dieną, 
Europos kalbų dieną. Bibliotekų savaitės metu Vaikų ir jaunimo edukacijos centro darbuotojai organizavo 
skaitymo maratoną (7 val.) – mėgstamas knygas skaitė darbuotojai, lankytojai, savanoriai. Viešosios bibliotekos 
Knygų erdvėje įrengta teminė lentyna lankytojus operatyviai informuodavo ir primindavo laikmečio aktualijas – 
pristatytos 33 dienos temos (pvz. Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena, Pasaulio cepelinų diena, 

2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m.

Kompleksiniai Žodiniai Parodos

16 20 

86 
120 

31 
55 46 53 

4 10 23 26 
65 51 

210 
236 

205 192 

Renginių formos 2018 m. - 2019 m.  

Viešoji biblioteka Draugystės padalinys Kaimo padaliniai
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Gimtosios kalbos diena, Tarmių diena, Tarptautinė kosmonautikos ir aviacijos diena, Nobelio literatūros 
premijos laureatai, Prezidento inauguracija ir kt.). Aktualūs leidiniai buvo atrenkami ir pristatomi atsižvelgiant į 
įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, svarbias datas ir jubiliejus. 

Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose surengta 273 įvairios parodos, iš jų 75 vaikams. 40 procentų visų 
parodų sudaro taikomosios dailės, tapybos,  fotografijų, vaikų piešinių ir kūrybinių darbelių. Minėtinos Viešojoje 
bibliotekoje įvykę ir didelio lankytojų susidomėjimo sulaukę Ingridos Vaitiekūnienės interjerinių lėlių paroda, E. 
Končiaus paroda „Pavasario sūpuoklėse“, Suvalkijos globos namų ir Pataisos namų gyventojų keramikos darbų 
paroda „Mes irgi galime kurti“, Vytauto Kuso tapybos darbų paroda „Spalvos poezija prietemoje“, VšĮ „Profesijų 
spektras“ Marijampolės filialo mokinių darbų paroda „Gėlių žydėjimas tęsiasi“.   

Padalinių bibliotekose populiarios bendruomenės narių rankdarbių parodos (18 parodų) – siuvinių, 
mezginių, papuošalų, įvairiausia technika atliktų darbų parodos.  

Padalinių bibliotekose surengta 20 fotografijų parodų, populiarios kraštiečių tapybos darbų parodos. 
Vaikų kūrybinių darbų parodos surengtos Daukšių, Gavaltuvos, Igliaukos kitose bibliotekose. Draugystės 
bibliotekoje bendradarbiaujant su priešmokyklinėmis ugdymo įstaigomis ir mokyklomis surengtos 5 
respublikinės vaikų kūrybinių darbų parodos, įgyvendinant projektą „Mažasis menų inkubatorius bibliotekoje“ 
surengtos iliustratorės ir knygų kūrėjos Marie Muravski (Rusija) bei knygų vaikams autoriaus, animatoriaus, 
komiksų kūrėjo Martinš Zutis (Latvija) iliustracijų parodos.  
 

Edukacijos ir mokomieji renginiai 
 
Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose vis populiaresnėmis tampa edukacijos ir mokomieji renginiai. 

Ataskaitiniais metais įvyko 372 edukaciniai renginiai, kuriuose dalyvavo 5, 9 tūkst. lankytojų, iš jų 4, 2 vaikai iki 
14 m. amžiaus. 

Viešojoje bibliotekoje parengta 10 edukacijų temų: 
o Lankytojų aptarnavimo centro darbuotojai parengė 2 edukacijų temas: „Pirmyn į praeitį“ 

(akredituota Kultūros paso paslauga), „Pažintis su virtualia realybe“. Surengta 18 užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 
473 dalyviai (iš jų 361 vaikai). Už suteiktas Kultūros paso paslaugas gauta 238 € pajamų. 

o Vaikų ir jaunimo edukacijos centro darbuotojai parengė 8 edukacijų temas:  „Žemė – žmonių 
planeta“,  „Herojai tarp mūsų“ „Fotografijos istorija“, „Muzikos evoliucija“, „Kūrybinės dirbtuvės“, „Knygos 
istorija“, „Saugus internete“, „Meteorologija“. Naudojant  šiomis temomis parengtas programas buvo 
organizuoti 123 užsiėmimai. Kiti edukaciniai užsiėmimai – 191 integruota pamoka buvo rengiami 
bendradarbiaujant su mokyklų ugdymo specialistais, atsižvelgiant į jų poreikius ir pageidavimus. Vaikų 
edukacijos ir laisvalaikio centre iš viso buvo surengti 314 edukacinių užsiėmimų, kurių trukmė – 428 val. Šie 
edukaciniai užsiėmimai neapskaitomi kaip renginiai lentelėje Nr. 30 „Bibliotekos organizuotų 2018-2019 m. 
renginių* skaičius“. 

o  Padaliniuose surengta 40 edukacijų, kuriose dalyvavo 641 bibliotekų lankytojai, iš jų 
Draugystės bibliotekoje 10-yje edukacinių užsiėmimų dalyvavo 167 žmonės. Edukacijų tematika įvairi: Kalėdinių 
žaislų, Advento vainikų pynimas, tautinės atributikos gamyba, įvairūs kūrybiniai užsiėmimai vaikams.  Kūrybinės 
dirbtuvės „Gimtinės spalvų paradas“, kurių metu buvo galinamos Lietuvos vėliavos spalvų gėlės, „Verbos 
skelbia pavasarį“, „Tautinė juosta ir varpas“, kai su tautodailininkės B. Juškevičienės pagalba buvo gaminamos 
verbos, audžiamos tautinės juostos, vyko Balsupių bibliotekoje. Gudelių bibliotekoje edukacijos vyko Šv. 
Velykų, Šv. Kalėdų ir Užgavėnių progomis. Buvo marginami Velykiniai kiaušiniai, gaminami Kalėdiniai žaisliukai ir 
Užgavėnių kaukės.  

Draugystės bibliotekoje vyko kūrybiškumą lavinantys ir žinių suteikiantys edukaciniai žaidimai 
vaikams „Sugalvok“, „Suraskime Lietuvos miestus“, Mikrokompiuterių dirbtuvės, interaktyvi pamoka 
„Bibliotekų istorija“. Edukaciniai užsiėmimai „Iš kokių mes pasakų“, „Pasaka su kubeliais“, „Tik surikiuok 
žvaigždeles skubančias vėjo tiltu“ „Pasimatuok profesiją“, mėnesio knygų kodas – „Draugystė“, „Susitikimo 
kodas – Pepės gimtadienis“ surengti Igliaukos bibliotekoje. Šios bibliotekos darbuotojos surengė ir „Pikniką su 
knyga“ Iglės ežero pakrantėje, kuriame dalyvavo vasaros stovyklos „Drevinukas“ vaikai. 
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Ekskursijos 
 

Ataskaitiniais metais Viešojoje ir Draugystės bibliotekoje pravesta 154 ekskursijos (2018 m. - 128) 
ekskursijos. Daugiausia ekskursijų pravedė Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo edukacijos centras – 123. 
Ekskursijose dalyvavo 2990 dalyviai, iš jų 2125 vaikai iki 14 m. amžiaus. Ekskursijų ir dalyvių skaičius padidėjo, 
nes įvairios organizacijos, ypač ugdymo įstaigos, domėjosi atnaujintomis Viešosios bibliotekos patalpomis ir 
paslaugomis. Su biblioteka ir jos paslaugomis susipažino Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, dalyvavęs 
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos (LSVBA) visuotiniame ataskaitiniame  suvažiavime, Lietuvos 
viešųjų bibliotekų vadovai, kolegos iš Kauno, Šiaulių, Ignalinos, Klaipėdos, Skuodo, Lazdijų ir Jonavos. Aktyvūs 
ekskursijų dalyviai  – Marijampolės priešmokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų vaikai.  

    
Gyventojų mokymai  
 

Biblioteka aktyviai įsijungia į gyventojų neformalaus ugdymo veiklas. Gyventojų mokymams SVB buvo 
skirta 1805 valandų, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 970, Draugystės bibliotekoje – 231, kaimo padaliniuose – 604 
valandos. 

Įvairiuose gyventojų mokymo renginiuose Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose dalyvavo daugiau kaip 
7, 3 tūkst. gyventojų. Iš jų 1, 4 tūkst. – skaitmeninio raštingumo renginiuose ir mokymuose, 2, 6 tūkst. 
gyventojų (vaikai ir jaunimas) dalyvavo kituose mokomuosiuose renginiuose, 3, 3 tūkst. gyventojų pateikė 
skaitmeninio raštingumo užklausas bibliotekų viešosios interneto prieigos taškuose (VIPT) bibliotekų 
darbuotojams.  

Viešoji biblioteka nuo kovo mėn. įsijungė į projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga 
Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ veiklas – 10 bibliotekos darbuotojų tapo skaitmeninio raštingumo 
mokymų lektoriais, kiti – skaitmeniniais konsultantais, naudodami „Prisijungusi Lietuva“ elektroninius mokymo 
išteklius. 2019 m. skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavo 636 gyventojai: 

o 260 gyventojai (20 grupių) pagal 18 val. pradedančiųjų mokymų programą;  
o 376 gyventojai (36 grupės) pagal 6 val. pažengusiųjų mokymų programas (10 programų). 

Populiariausios mokymų temos – skaitmeninio raštingumo pradžiamokslis ir pažengusiųjų temos 
„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“, 
„Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“ kuriose įgyjama praktinių įgūdžių naudoti elektronines paslaugas. 
Organizuojant mokymus bendradarbiaujama su Trečiojo amžiaus universitetu, Užimtumo tarnyba prie LR 
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, noriai mokosi skaitmeninio raštingumo pagrindų ir pavieniai 
gyventojai.  

Igliaukos ir Valavičių bibliotekų darbuotojai kiekvienais metais organizuoja pajamų mokesčių 
deklaravimo mokymus bendruomenei, į kuriuos atvykę Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai bibliotekos 
lankytojams padeda užpildyti deklaracijas.  

Per metus SVB lankytojams suteikta 592 individualios konsultacija informacijos paieškos klausimais. 
 

Interneto paslauga ir vartotojams skirtos darbo vietos 
 

2019 metų pabaigoje viešoji interneto prieiga veikė Viešojoje bibliotekoje, Draugystės ir 21 kaimo 
bibliotekoje.  

Interneto skaityklų paslaugomis ataskaitiniais metais naudojosi – 3221 (2018 m. – 3047) Viešosios 
bibliotekos bei padalinių vartotojų. Dauguma jų neturi LIBIS skaitytojų pažymėjimų. Viešojoje bibliotekoje 
daugumą Medijų erdvės ir Multicentro lankytojų sudaro vaikai ir jaunimas, tačiau apskaita pagal vartotojų 
amžiaus grupes nevedama. 

Viešojoje bibliotekoje viešosios interneto prieigos kompiuteriais naudojosi 937 (2018 m. – 761) 
unikalūs vartotojai. Lankytojų aptarnavimo centre įrengta 16 viešosios interneto prieigos darbo vietų (iš jų 
Medijų erdvėje – 13 kompiuterizuotų darbo vietų), Vaikų ir jaunimo edukacijos centre – 14 kompiuterizuotų 
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darbo vietų. Bibliotekose lankosi nemažai socialiai pažeidžiamų grupių atstovų: paaugliai iš globos namų, 
bedarbiai, senjorai.  

Draugystės bibliotekoje (8 kompiuterizuotos darbo vietos) internetu naudojosi 725 (2018 m. – 654) 
unikalūs vartotojai, kaimo padaliniuose (70 kompiuterizuotų darbo vietų) interneto paslaugomis naudojosi – 
1559 (2018m. – 1632) unikalūs vartotojai. Šiuo metu beveik visa kaimo bibliotekų kompiuterinė įranga 
susidėjusi, lankytojai nenori naudotis pasenusiais ir stringančiais kompiuteriais, kyla didelių problemų 
organizuojant gyventojų mokymus  

Bibliotekoms interneto ryšį tiekia AB „Telia Lietuva“ ir UAB „Bitė Lietuva“. Visose bibliotekose veikia 
bevielis internetas.  

Lentelė Nr. 31 
 

Biblioteka 

Darbo vietų skaičius Kompiuterizuotų  darbo 
vietų, prijungtų  prie 
interneto, skaičius 

Iš viso 
iš to skaičiaus 

kompiuterizuotų 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Viešoji biblioteka  56 80 78 24 35 30 24 35 30 

Draugystės padalinys 30 30 30 8 8 8 7 7 7 

Kaimo padaliniai 181 186 179 77 76 70 72 76 70 

SVB 267 296 287 109 119 108 103 118 107 

 
2019 metais Viešosios bibliotekos vartotojai nemokamai naudojosi 4 prenumeruojamomis 

duomenų bazėmis: EBSCO, NAXOS music Library, INFOLEX ir „Vyturio“ leidyklos elektroninių knygų duomenų 
baze, o metų pabaigoje buvo gauta prieiga prie Mykolo Riomerio universiteto duomenų bazės. Duomenų bazių 
naudotojų skaičius kasmet mažėja: Infolex naudojosi 208, EBSCO – 197, „Vyturio“ – 44 vartotojų, niekas 
nesinaudojo  NAXOS DB.  

2019 m. toliau buvo kuriamas virtualus Marijampolės krašto pažinimo portalas „Noriu žinoti“ (žr. 
Kraštotyros informacinė veikla).  

Spalio mėn. pradėjo veikti nauja bibliotekos interneto svetainės www.marvb.lt versija, pritaikyta 
mobiliesiems įrenginiams ir neįgaliesiems. Svetainėje atnaujinta paslaugų skiltis, renginių pateikimas, įdiegta 
naujienlaiškų prenumeratos sistema, parengtos naujos rubrikos vaikams ir jaunimui. Svetainėje apsilankė 28, 5 
tūkst. virtualių lankytojų. 

Vaikų ir jaunimo edukacijos centro darbuotojai parengė 2 virtualias parodas: „Mano lietuviška 
knygelė“( tarptautinė vaikų piešinių paroda) ir „Vaikai gamtos tyrinėtojai“ (paroda-konkursas).  

Lentelė Nr. 32 
Elektroninės paslaugos 2019 m. 

  
Elektroninės paslaugos Viešoji biblioteka Draugystės biblioteka Kaimo bibliotekos 

Seansų skaičius 60209 2105 11373 

Seansų laikas 76621:40:00 3549:00 11585:00 

Atmestų seansų skaičius 16513:00:00 27 0 

Parsisiųsdintų dokumentų skaičius 435 0 0 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius 10923 0 0 

Paieškų (užklausų) skaičius 37062 0 0 

Virtualių apsilankymų skaičius 54355 0 0 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

 
Bibliotekos renginiai ir veiklos buvo viešinamos įvairiuose sklaidos kanaluose: vietinėje spaudoje 

(„Suvalkietis“, „Miesto laikraštis“), vietiniame ir respublikiniuose televizijos kanaluose, profesinėje spaudoje 

http://www.marvb.lt/
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(„Tarp knygų“), internetiniuose portaluose straipsniai (www.suduvosgidas.lt, www.mususavaitė.lt, 
www.epale.lt, www.marijampolieciai.lt, www.etaplius.lt 
 Tradicinėje spaudoje ir interneto svetainėse ataskaitiniais metai paskelbti 122 (2018 m.– 51) straipsniai, 
iš jų 88 parengti bibliotekos darbuotojų. Žurnale „Tarp knygų publikuoti 2 Lankytojų aptarnavimo centro 
darbuotojų straipsniai: J. Pajaujienės „Atnaujinta Marijampolės biblioteka“ ir L. Skinkienės P. Kriaučiūno 
sugrįžimas į Marijampolę“. Svarbūs kraštotyros veiklos sklaidai turėjo portaluose „Noriu žinoti“ (V. Juselytė. 

„Senosios Marijampolės kapinės“) ir www.lrytas.lt (L. Juodzevičienė, Į senąsias Marijampolės kapines 
miestiečiai renkasi pagerbti jauną vyrą, 2019-10-31: https://www.lrytas.lt/bustas/pasidaryk-
pats/2019/10/31/news/i-senasias-marijampoles-kapines-miestieciai-renkasi-pagerbti-jauna-vyra-
12394683/. skelbti straipsniai. Lapkričio mėn. portalo “Noriu žinoti” lankomumas padidėjo apytiksliai 
35 procentais. 

Apie Viešosios bibliotekos padalinių veiklą parengti 37 straipsniai vietinėje spaudoje. Popierinėje 
spaudoje publikuoti 23 straipsniai, iš kurių 12 parengė padalinių darbuotojai. Elektroninėje spaudoje talpinta 14 
straipsnių, 11 straipsnių autoriai – bibliotekų darbuotojai. 

Apie Bibliotekos veiklą, renginius ir iniciatyvas parengti 37 televizijos reportažai (2018 m. - 35), iš jų 2 
parodyti LRT ir TV3 kanalais. 9 Marijampolės TV reportažai parengti apie struktūrinių teritorinių padalinių 
veiklas (4 reportažai apie Draugystės padalinio projekto „Mažasis menų inkubatorius“ veiklas, Liudvinavo 
biblioteką ir t.t.). 

Bibliotekos elektroninių paslaugų vartotojams parengti 5 (2018 m. – 7 naujienlaiškiai (3224 gavėjai, 
davę sutikimą gauti Bibliotekos informaciją).  

Bibliotekos darbuotojai administruoja 29 socialinių tinklų paskyras (13917 sekėjų), Viešosios 
bibliotekos – 7 paskyros (Facebook, Instagram, Youtube ), visi padaliniai turi Facebook profilius. Bibliotekos 
sekėjų skaičius socialiniuose tinkluose per metus padidėjo beveik 3 kartus. 

Lankytojų aptarnavimo centro administruojamose paskyrose buvo skelbti trumpametražiniai filmai 
apie Marijampolę, visose paskyrose publikuojami renginių anonsai, viešinami nauji leidiniai, skelbiami konkursai 
ir t.t.  

Bibliotekų darbuotojai per metus parengė 52 pavadinimus reklaminių leidinių: renginių kalendoriai, 
apie bibliotekose teikiamas paslaugas, apie prenumeruojamas duomenų bazes, skaitmeninio raštingumo 
mokymus, edukacijas ir pan. 

Ataskaitiniais metais bibliotekose dirbo 4 savanoriai, kurie organizavo renginius, parodas, konsultavo 
lankytojus skaitmeninio raštingumo klausimais, bendravo su bibliotekos lankytojais ir t.t. Draugystės 
bibliotekoje pagal Europos solidarumo programos projektą #glocal nuo 2019 m. rugsėjo 23 d. į bibliotekos 
veiklas įsijungė (9 mėnesiams) savanorė iš Herteno miesto (Vokietija). Lankytojų aptarnavimo centre dirbo 3 
savanorės, kurios dalyvavo įvairiose Užimtumo tarnybos ir jaunimo organizacijų projektuose. 

 

Lėšų pritraukimas ir projektų vykdymas 
 

2019 metais parengta ir pateikta 14 projektinių paraiškų finansinę paramą administruojančioms 
institucijoms – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamai 
Atvirų jaunimo erdvių veiklų programai, Lietuvos kultūros tarybos Inovatyvių paslaugų kūrimo ir Tolygios 
kultūrinės raidos programoms, Kultūros paso paslaugai, Marijampolės savivaldybės administruojamoms 
jaunimo užimtumo, visuomenės sveikatos, nevyriausybinių organizacijų, neįgaliųjų socialinės integracijos ir 
kultūros programoms. 3 projektams finansavimas nebuvo skirtas, 1 projektinė paraiška vertinama 2020 m. 10 
projektų buvo skirtas finansavimas, 2 iš jų bus įgyvendinti 2020 m.  

2019 metais iš įvairių paramos programų 8 projektų vykdymui gauta 37955,00 Eur. 2 projektai pateikti 
ir įgyvendinti bendradarbiaujant su Marijampolės bibliotekininkų draugija. Šiems projektams skirta 1400,00 
Eur. Palyginimui, 2018 m. iš įvairių šaltinių 9 projektų vykdymui (valstybės, savivaldybės, kitų šaltinių) gauta ir 
įsisavinta 17231,00 Eur. (žr. Priedą Nr. 3 „Bibliotekos projektai 2019 m.“). 

 

http://www.suduvosgidas.lt/
http://www.mususavaitė.lt/
http://www.epale.lt/
http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/bustas/pasidaryk-pats/2019/10/31/news/i-senasias-marijampoles-kapines-miestieciai-renkasi-pagerbti-jauna-vyra-12394683/.skelbti
https://www.lrytas.lt/bustas/pasidaryk-pats/2019/10/31/news/i-senasias-marijampoles-kapines-miestieciai-renkasi-pagerbti-jauna-vyra-12394683/.skelbti
https://www.lrytas.lt/bustas/pasidaryk-pats/2019/10/31/news/i-senasias-marijampoles-kapines-miestieciai-renkasi-pagerbti-jauna-vyra-12394683/.skelbti
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Vartotojų nuomonės tyrimas  

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbuotojai 2018m. gruodžio - 2019 m. vasario mėn. atliko 
bibliotekos vartotojų pasitenkinimo tyrimą, elektronines ir popierines apklausos anketas užpildė 328 
respondentai (206 elektroninės, 122 popierinės).  

Apklaustieji biblioteką dažniausiai suvokia kaip vietą, kurioje malonu leisti laiką, įgyti žinių, labai 
patenkinti arba patenkinti bibliotekos teikiamomis paslaugomis buvo 95, 1 proc. apklaustųjų (Tarptautinės 
rinkos ir žiniasklaidos tyrimų kompanijos „Kantar“, 2019 m. atlikti tyrimai rodo, kad Lietuvoje bibliotekas 
palankiai vertina 93, 0 procentai apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų). Mūsų tyrimo rezultatai parodė, 
kad respondentai labiausiai jaučiasi patenkinti atsinaujinusiomis patalpomis (visiškai patenkinti – 83, 2 % ir 
labiau patenkinti- 15,3 %). Palankiai vertinama ir aptarnavimo kokybė (visiškai patenkinti –73,6 %; labiau 
patenkinti – 21,5 %). Nepatenkintų respondentų teikiamų paslaugų kokybe buvo santykinai mažai – vidutiniškai 
1,7 % respondentų atsakė, kad teikiamų paslaugų kokybe yra labiau nepatenkinti arba visiškai nepatenkinti. 93, 
9 procentai respondentų ketina toliau lankytis bibliotekoje ir 71, 3 % rekomenduotų lankytis renginiuose ir 
edukacijose. Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima konstatuoti, kad Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 
paslaugas gyventojai vertina palankiai, jos atitinka vartotojų lūkesčius. Siekiant duomenų patikimumo ir 
bibliotekos veiklos tikslų ir priemonių atitikties lankytojų poreikiams, tyrimą planuojama kartoti 2021 m. (visi 
tyrimo rezultatai Priede Nr. 5 „Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimo teikiamomis 
paslaugomis tyrimas“). 

Personalas ir metodinė pagalba 

 
Ataskaitiniais metais Marijampolės savivaldybės viešosiose bibliotekose dirbo 68 žmonės 

(patvirtinti 69 etatai), Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose dirbo 50 profesionalių bibliotekininkų (47, 5 etato),  
Ne visą darbo dieną dirba 8 (2018 m. – 8) bibliotekininkai, iš jų Viešojoje bibliotekoje - 1 darbuotojas, 

kaimo bibliotekose - 7 profesionalūs bibliotekininkai. 
Lentelė Nr.33 

 

 Viso 
bibliotekininkų 

Aukštasis % Aukštes-
nysis 

% Kitas išsilavi-
nimas 

% 

Viešoji biblioteka 24 12 50, 0 12 50, 0 0 0 

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

Kaimo padaliniai 23 7 30, 4 14 60, 9 2 8, 7 

SVB 50 20 40, 0 28 56, 0 2 4, 0 

 
Darbuotojų kaita 2019 m., palyginus su 2018 metais (pasikeitė 10 darbuotojų) sumažėjo: Viešojoje 

bibliotekoje pasikeitė 1 darbuotojas (ūkinio personalo darbuotojas), kaimo padaliniuose 2 ilgametes 
darbuotojas, išėjusiais į pensiją, pakeitė 2 nauji darbuotojai, turintys socialinių mokslų profesinio bakalauro ir 
magistro laipsnius.  

2019 metai profesinę kvalifikaciją kėlė 36 Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai, visi 
profesionalūs bibliotekininkai, iš jų: 18 Viešosios bibliotekos darbuotojų, 2 Draugystės bibliotekos ir 16 kaimo 
bibliotekų darbuotojai. (žr. Priedą Nr. 4, „Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbuotojų, kėlusių 
kvalifikaciją, skaičius“) 

Tradiciškai kiekvienais metais Biblioteka organizuoja kolektyvo išvykas į kitas respublikos bibliotekas. 
2019 m. Bibliotekos kolektyvas aplankė Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešąją biblioteką, 
susipažino su Klaipėdos miesto istorijos ir architektūros paminklais. Kiekvienų metų pabaigoje Viešosios 
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bibliotekos ir padalinių darbuotojai palydi senuosius metus, su jumoru ir linksmai prisimena besibaigiančių 
metų akimirkas.  

Balandžio 4 d. Viešojoje bibliotekoje buvo surengtas Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų 
asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Savivaldybių viešųjų bibliotekų kategorijoje, nominacija 
„Lietuviškiausia biblioteka“ buvo skirta Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai, Savivaldybių viešųjų 
bibliotekų padalinių kategorijoje, nominacija „Netradicinė biblioteka“ padėkos raštu apdovanotas viešosios 
bibliotekos Draugystės padalinys 

 
Metodinė pagalba 
 

Viena iš metodinės veiklos krypčių – ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, skleisti informaciją apie 
naujoves. Tuo tikslu buvo organizuojami profesiniai renginiai - 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 ir stebėsenos išvados, aptartos LIBIS naujienos, 
pristatyta naujausia profesinė literatūra, dalyvavimas projektuose, akcijose ir iniciatyvose. 

Pasitarimų metu daug dėmesio skirta veiklos viešimo kokybės gerinimui. Informacijos išteklių ir 
vadybos sk. vyresn. bibliotekininkas D. Šimanauskas atliko viešosios bibliotekos padalinių Facebook puslapių 
analizę. Atsižvelgiant į gautus duomenis buvo parengtos rekomendacijos, kurios buvo pristatytos pasitarimo 
metu. Analizės duomenys atskleidė, kad reikia gerinti bibliotekų Facebook puslapiuose viešinamo turinio 
kokybę. Su darbuotojais diskutuota apie turinio, skirto viešinimui, pasirinkimą, pristatyti kitų šalies bibliotekų 
socialinių tinklų komunikacijos pavyzdžiai, aptarti įvaizdžio formavimo ypatumai, naujų Facebook puslapio 
sekėjų pritraukimo būdai, sekėjų įsitraukimo į bibliotekos Facebook komunikaciją didinimas. Siekiant pritraukti 
daugiau sekėjų į Viešosios bibliotekos Facebook puslapį skelbti ir vykdyti konkursai „Atspėk kiek sveria knyga su 
žibutėmis“, „Sugalvok pavadinimą knygai“.  

 Informacijos išteklių ir vadybos sk. vyresn. bibliotekininkas D. Šimanauskas pateikė idėjų, skatinančių 
vartotojų telkimą ir užimtumą bibliotekose, sąrašą „Idėjų bankas“.  

Viešosios bibliotekos LIBIS administratorė V. Magonitaitienė supažindino su naujai patvirtintais 
Viešosios bibliotekos LIBIS duomenų saugos nuostatais, tikslais ir taikymo sritimis. Taip pat buvo aptarti 
pasikeitimai LIBIS katalogavimo ir komplektavimo programose. Skyriaus vyriaus. bibliotekininkė L. Bradauskienė 
supažindino 2019 m. parengta Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Žalos atlyginimo už 
prarastus ar nepataisomai sugadintus dokumentus tvarka bei dokumentų įkainojimo ir perkainojimo tvarka.  

Siekiant gerinti vartotojų aptarnavimą bibliotekose buvo surengta diskusija „Vartotojų telkimas 
bibliotekose“. Diskusijos tikslas – pasidalinti mintimis apie vartotojų pritraukimą į bibliotekas: bendruomenės 
poreikių pažinimas ir atliepimas į juos, prisitaikymas prie laiko sąlygų, dėmesys kiekvienam lankytojui, 
bibliotekininko kompetencija, kokybiški renginiai, informacijos sklaida. 

Ataskaitiniais metais išanalizavus Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų poreikį profesinei 
kvalifikacijai buvo vykdomi mokymai: darbas Exel (12 darbuotojų), Canva programa (10 darbuotojų). Canva 
programos taikymas suteikė galimybę kurti kokybiškesnius skelbimus, kvietimus, apdoroti vaizdinę medžiagą.  

Pravesti mokymai 2 naujiems padalinių specialistams. Nemažai dėmesio skirta darbui LIBIS 
programoje: darbuotojų mokymai vyko Viešojoje bibliotekoje ir jų darbo vietose. Viešosios bibliotekos ir 
padalinių darbuotojams suteikta daugiau kaip 60 konsultacijų darbo LIBIS: skaitytojų aptarnavimo ataskaitų 
formavimas, delspinigių anuliavimas ir kt. klausimais.  

2019 m. konsultuoti padalinių darbuotojus darbo vietoje, suteikti metodinę pagalbą, stebėti veiklos 
pokyčius išvykta 28 kartus. Tai ženkliai daugiau negu 2018 m. (17 kartų). Į Tautkaičių, Baraginės, Želsvos, 
Puskelnių bibliotekas suteikti profesinių konsultacijų ir pagalbos apsilankyta po 2 kartus.  

Informacijos išteklių ir vadybos skyriaus darbuotojai atliko „Vartotojų pasitenkinimas Marijampolės 
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos paslaugomis“ tyrimas (Priedas Nr. 5 Petro Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas). Tyrimo duomenys aptarti su bibliotekos 
darbuotojais ir viešinti Marijampolės televizijos reportaže, bibliotekos internetinėje svetainėje, bei bibliotekos 
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Facebook puslapyje. 2019 m. atlikta Liudvinavo ir Sasnavos bibliotekų dokumentų fondų statistinė analizė, 
pradėti šių padalinių dokumentų fondo tyrimai. Tikimasi, kad šio tyrimo rezultatai leis efektyviau, atsižvelgiant į 
vartotojų poreikius, formuoti bibliotekų dokumentų fondus. Rezultatai bus skelbiami 2020 m.   

Dokumentų fondų patikrinimai atlikti Sasnavos, Patašinės, Gudelių, Gavaltuvos, Želsvos padaliniuose.  
Siekiant atlikti Viešosios bibliotekos Puskelnių padalino veiklos vertinimą ir darbo analizę buvo vykdoma veiklos 
stebėsena bei pateikta bibliotekos veiklos patikros ataskaita. Siekiama išanalizavus stebėsenos rezultatus, 
tobulinti bibliotekos veiklą.  

Tradiciškai parengtas „2020 metų žymių datų kalendorius“, siekiant aktualizuoti Viešosios bibliotekos 
padalinių darbą. 

 

Patalpų ir infrastruktūros būklė 
 

 2019 metais iš esmės gerėjo Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir padalinių infrastruktūra: 
Viešosios bibliotekos, Draugystės bibliotekos ir 66, 6 procentų kaimo padalinių patalpos yra geros. Viešosios ir 
Draugystės bibliotekų pastatai renovuoti, patalpose atlikti remontai, sukurtos jaukios ir patogios erdvės 
lankytojams. Gerose patalpose dirba 14 kaimo padalinių, 4 – patenkinamose, 3 padalinių (Mokolų, Padovinio, 
Balsupių) patalpų būklė bloga, reikalingas remontas. Ataskaitiniais metais iš esmės atnaujintos ir 
suremontuotos Tautkaičių padalinio patalpos (2, 1 tūkst. Eur), smulkūs remonto darbai atlikti Želsvos, Igliaukos 
ir Baraginės padaliniuose, įrengtas Viešosios bibliotekos pasakų kambarys Vaikų ir jaunimo edukacijos centre, 
pradėtos remontuoti Viešosios bibliotekos pusrūsio patalpas, nes šios patalpos nebuvo remontuojamos nuo 
bibliotekos pastatymo 1981 metais.  

Kaimo padalinių situacija dėl patalpų apšildymo įvairi: 17 kaimo padalinių apšildoma centralizuotai iš 
vietinių katilinių, židiniais – krosnelėmis apšildomi Valavičių,  Meškučių, Igliškėlių ir Daugirdų padaliniai, elektra 
apšildomas Daukšių padalinys. Geriausia padėtis kaimo padalinių, įsikūrusių seniūnijų pastatuose (Igliauka, 
Gudeliai, Liudvinavas, Sasnava, Šunskai), kurie gerai šildomi ir prižiūrimi. Sudėtinga situacija kaimo bibliotekų, 
kurios veikia dideliuose panaikintų mokyklų pastatuose ar kitos paskirties pastatuose (Valavičiai, Daukšiai, 
Igliškėliai), nes šildymo sezono metu ne visada užtikrinama komfortiška temperatūra. Trys kūrikai dirba 
Tautkaičių, Puskelnių, Balsupių padaliniuose ir rūpinasi viso pastato šildymu, nes padaliniai įsikūrę 
bendruomenėms skirtuose pastatuose. 

Kaimo padaliniai aprūpinti geros kokybės baldais, jiems perdavus Viešosios bibliotekos bibliotekinius 
baldus, todėl tik Baraginės kaimo bibliotekos baldus reikėtų atnaujinti. Didžiausia problema – pasenusi ir 
susidėvėjusi visų padalinių kompiuterinė įranga. 2019 m. projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis 
internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ lėšomis atnaujinta viešoji interneto prieiga 
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo edukacijos Multicentre (8 kompiuterizuotos darbo vietos) ir Igliaukos 
padalinyje (5 darbo vietos). Gauta 77 programinės ir kompiuterinės įrangos vienetai už 30574 Eur, iš jų 
stacionarių kompiuterių – 19 vienetų. Draugystės ir kaimo padaliniuose  sumažėjęs mažėjantis lankytojų 
skaičius rodo, kad lankytojų netenkina kompiuterinės įrangos techninė būklė. 2019 m. nurašyta 24 vienetai 
kompiuterinės technikos: 22 kompiuteriai, 1  kodų skaitytuvas, 1 daugiafunkcinis aparatas. 

Mažėja laidinių telefonų poreikis, tačiau juos turi Viešosios bibliotekos administracija ir skyriai (7 
linijos), Draugystės ir 16 kaimo padalinių. 

Dalį 2019 metų Viešoji biblioteka neturėjo transporto, nes  rugsėjo mėn. buvo nurašytas susidėvėjęs 
automobilis „Wolkswagen  Transit“. 
 

Išvados 
 
Ataskaitinių metų rezultatai rodo bibliotekos infrastruktūros bei teikiamų paslaugų kokybės svarbą: 

funkcionalios ir jaukios erdvės, tradicinių ir skaitmeninių paslaugų įvairovė, projektinio finansavimo galimybių 
išnaudojimas, kūrybiškas personalo darbas duoda  gerus rezultatus. 

Biblioteka tapo stipriu bendruomenės traukos centru, padidėjo lankytojų skaičius (+ 50, 0 tūkst.), 
inovatyvios bibliotekos veiklos vertinamos respublikiniu mastu. Tačiau vis stiprėjantys neigiami demografiniai 
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procesai, ypač spartus gyventojų senėjimas, ugdymo įstaigų nykimas kaimo vietovėse mažina kaimo bibliotekų 
vartotojų skaičių, dėl ribotų biudžeto galimybių tampa aktuali šių bibliotekų fizinio patrauklumo bei 
rentabilumo problema. 

Vaikų iki 14 m. skaitomumo rodiklių mažėjimas (mažėja 1 bibliotekoje aptarnautų vaikų skaičius, 
sutelkimo procentas, skaitymo intensyvumas) rodo bendrą tendenciją – vaikai pirmenybę teikia skaitmeninėms 
technologijoms ir skaito vis mažiau. 

Pagrindinės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir padalinių veiklos kryptys 2020 m. – 
bibliotekininkų kompetencijų stiprinimas, naujų darbo formų diegimas, naujų paslaugų kūrimas, vaikų ir 
paauglių skaitymo skatinimas ir jiems patrauklių paslaugų kūrimas, kaimo padalinių veiklos analizė ir 
rekomendacijos efektyviau organizuoti padalinių darbą.  

 

 

Parengė 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j.dudkiene@marvb.lt


29 
 

Priedai 
Priedas Nr. 1 

Renginiai Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose 

 2019 metais Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Lankytojų aptarnavimo ir Vaikų ir jaunimo 
edukacijos centrai organizavo 195 įvairių formų renginius, juose apsilankė 10, 6 tūkst. gyventojų, iš jų 3, 3 tūkst. 
vaikai iki 14 m. amžiaus. 2018 m. įvykęs Viešosios bibliotekos atidarymo po rekonstrukcijos renginys – Realios 
virtualybės festivalis, sužavėjo daugelį lankytojų, todėl nuspręsta jį organizuoti ir 2019 m. lapkričio mėn. 
Lapkričio 30 d. buvo surengtas vienos dienos festivalis „Reali virtualybė 2. (Už)kurkime meną“.  Šio 

kompleksinio renginio metu, siekiant skatinti 
marijampoliečių susidomėjimą bibliotekos veiklomis 
ir paslaugomis, visų amžiaus grupių lankytojams 
buvo organizuojami meninės saviraiškos renginiai bei 
veiklos: 5 parodos (V. Kuso, G. Venckutės, R. D. 
Dulinsko ir bibliotekos darbuotojų), 7 edukacinės 
programos, kurias organizavo: V. Kusas, E. Lei, 
mokykla „Lispa“, Marijampolės kraštotyros 
muziejaus, Vaikų žaidimų studijos „Kodėlčius“ ir 
bibliotekos darbuotojai, 3 susitikimai su menininkais, 
kūrėjais, lektoriais (A. Gatavecku, J. Vaitkute, G. 
Storpirščiu), lankytojus stebino keturi  „Mimų teatro“ 
pasirodymai Knygų erdvėje, o vakaro programoje 
„Sapnas X. Paliekant žemę“ šokių trupė „Viduramžiai 
LT“ ir alternatyvios elektroninės muzikos grupė 
„Paliekant žemę“ pristatė savo programas. Festivalio 

metu visą dieną veikė veidrodžio 
fotosienelė, virtualios realybės pramogos, 
senovinės periodinių leidinių skaityklos 
kampelis. Festivaliui buvo sukurta 3D 
erdvinio vaizdo atvirukai su Marijampolės 
architektūros objektais ir „Google Play“ 
programėlė „Linkėjimai iš Marijampolės“. 
Festivalyje „Reali virtualybė“ apsilankė  
daugiau kaip 1, 3 tūkst.  lankytojų.  

Vaikų ir jaunimo edulacijos centras 
lankytojams pasiūlė naują paslaugą - šeimų 
šeštadienius (šeimadienius). Šeštadieniais 
bibliotekoje mėgsta lankytis tėvai kartu su 
vaikais, todėl  šeimoms buvo pasiūlyta 
laisvalaikį leisti kartu: dalyvauti kūrybinėse 
dirbtuvėse, susitikimuose su vaikų 
rašytojais, pasižiūrėti teatro spektaklį. Įvyko 8 šeimadieniai, kuriuose su skaitytojais bendravo Virgis Šidlauskas, 
Ignė Zarembaitė, Nomeda Marčėnaitė, Edita Lei, Vytautas V. Landsbergis, Ilona Balsytė ir kt. 

 

 Festivalis „Reali virtualybė2“, piešimas tamsoje su menininku 
Vytautu Kusu, 2019-11-30. 
 
 
 

Festivalis „Reali virtualybė2“, interaktyvi paroda ekranuose, 2019-11-
30. 
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Viešojoje bibliotekoje veikia 2 
klubai: „Multimažyliai“ ir „Margainis“. 
„Multimažyliai“ - tai pojūčių lavinimo 
užsiėmimai, kurių metu tėvai su kūdikiais iki 
vienerių metų klausosi muzikos, žaidžia, 
mankštinasi ir skaito knygeles. 2019 m. įvyko 
19 užsiėmimai, kuriuose sudalyvavo 32 
kūdikiai su vienu iš tėvų. „Margainis“ – 
rankdarbių mėgėjus, namudininkus ir kūrėjus 
vienijanti iniciatyva. Klubo nariai  idėjomis 
prisideda  organizuojant renginius, 
atsižvelgiant į panašių pomėgių lankytojų 
interesus.  2019 m. Centras klubo dalyvius 
kvietė į 4 viešus užsiėmimus,  kurių metu be 
klubo narių dalyvavo 250 dalyvių.   

Populiarūs ir Viešosios bibliotekos 
lėlių teatro „Trivainėlis “spektakliai. 

Ataskaitiniais metai spektaklis  “Knygos pasakoja  šimtmečio istoriją“ parodytas 10 kartų (415 dalyvių), tarp jų 
išvykoje Vilniuje – Lietuvos geležinkelininkų muziejuje. 

Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai įsijungė į miesto šventes: dalyvavo Marijampolės 
dienose, Šeimų šventėje (bibliotekos parengė programą „Kūrybiniai knyginėtojų žaidimai su Mike Pūkuotuku“, 
veikė „Knygų gamybos dirbtuvės“), Marijampolės būrelių ir užimtumo mugėje, Suaugusiųjų mokymo savaitei 
skirtuose renginiuose, Kalėdų senelio rezidencijoje miesto aikštėje 5 dienas vedė teatralizuotus renginius ir 
kūrybines dirbtuves, edukaciją „Po Kalėdiniu medžiu“.  

 Viešosios bibliotekos padaliniuose įvyko 572  renginiai, iš jų kaimo padaliniuose –  479 renginiai. 
Kaimo bibliotekose  didžiąją dalį renginių  sudarė žodiniai renginiai: literatūros popietės, garsiniai skaitymai, 
edukacijos, atviros pamokos.  Pastaroji renginių forma ypač populiari Igliaukos bibliotekoje. Biblioteka, 
bendradarbiaudama su Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija, lankytojams pristatė literatūrinį kūrybinį projektą  
„Aš būsiu...“, skirtą Juozo Tumo-Vaižganto metams paminėti. Kuo mūsų laikmečio žmogui ši istorinė asmenybė 
galėtų būti įdomi, aktuali?  Juozas Tumas-Vaižgantas buvo žmonių mylimas kunigas ir  įvairiapusė asmenybė, 
apie kurios gyvenimą iki šiol pasakojama daugybė istorijų. Kunigas, o vienas pirmųjų aprašė ne vieną meilės 
sceną, spaudoje publikavo nekrologą savo šuniui, netgi buvo sulaikytas už ... chuliganizmą. Renginio dalyviai - 
gimnazistai meistriškai atvaizdavo Vaižganto sukurtus personažus, kurie  sugeba  giliai jausti, stebėti ir suvokti 
save, patirti aukščiausias būties akimirkas.  Bibliotekoje buvo eksponuojama piešinių „Silpni ir stiprūs“ paroda, 
atlikta pagal Vaižganto kūrinius „Pragiedruliai“ bei „Dėdės ir dėdienės“.  

Draugystės bibliotekos renginių lankytojus džiugino  projekto   „Mažasis menų inkubatorius“ veiklos, 
kurių metu buvo vykdoma  meno rezidencija. Dviejose rezidencijos programose dalyvavo profesionali 
iliustratorė ir knygų kūrėja Marie Muravski iš Rusijos bei knygų vaikams autorius, animatorius, komiksų kūrėjas 
Martinš Zutis iš Latvijos.  Bibliotekoje surengtas M. Muravski patirties dalijimosi seminaras, dailininkės 
iliustracijų paroda bei iliustracijų kūrimo dirbtuvės.  M. Zutis bibliotekos vaikų erdvėje esančiame pasakų 
namelyje sukūrė miniatiūrinę galeriją, iliustratyviai pateikdamas žymiausius pasaulio meno kūrinius. Tai pat 
buvo surengta dailininko paroda, patirties dalijimosi seminaras „Artist talk su Marniš Zutis“ bei vyko kūrybinės 
vizualaus pasakojimo kūrimo dirbtuvės.  Bibliotekoje kūrybinių dirbtuvių seriją vaikams (animacijos ir 
interaktyvių knygų kūrimas)  vedė ir vyriaus. bibliotekininkė Ieva Gvazdaitytė. Taip pat vyko kūrybinės dirbtuvės 
„ Atvirukai miestui“, kurių metu sukurti atvirukai vaizduojantys jų mėgstamas Marijampolės vietas, atspausdinti 
700 egz. tiražu buvo platinami turizmo informacijos centre, Viešojoje bibliotekoje. Meno rezidencijos dalyviai 
ne tik pritraukė bendruomenės susidomėjimą biblioteka, bet ir atkreipė užsienio kūrėjų dėmesį į bibliotekos 
siūlomas galimybes. 

Padalinių bibliotekos dalyvauja ir bendruose projektuose su seniūnijomis, mokyklomis, 
bendruomenėmis.  Sasnavos bibliotekoje vyko netradicinė pamoka su Sasnavos pagrindinės mokyklos 

Šeimadienis su Ilona Balsyte,2019-12-21 
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moksleiviais „Pasaka ir muzika“, „Emociniai potyriai per skaitymą“. Tai – Sasnavos pagrindinės mokyklos 
bendradarbiaujant su biblioteka projektas „Mokinių psichologinio ir emocinio atsparumo lavinimas“.   

Tautkaičių biblioteka įsijungė į kaimo bendruomenės  įgyvendinamą  projektą „Bendruomeniškumo 
ryšių stiprinimas Tautkaičiuose“, kurio metu buvo organizuotas gėlių, keramikos ir šieno edukacijų ciklas. Vis 
populiaresni bibliotekose tampa protmūšiai.  Ataskaitiniais metais suaugusiems bibliotekų lankytojams jie 
surengti Sasnavos, Gudelių, Valavičių bibliotekose. Pasirinkta istorinė tematika. Patašinės bibliotekoje 
protmūšis  „Ginklai – knygos ir internetas“ surengtas vaikams.  

Viešosios bibliotekos padaliniuose veikia 5 klubai: Draugystės bibliotekoje veiklą tęsia  skaitančių 
šeimų klubas „Obuolys nuo obels“ (įvyko 9 susitikimai, dalyvavo 319 lankytojų),  Liudvinavo bibliotekoje 
veikiantis moterų „Darbščių rankų“ klubas surengė klubo narių  kryželiu siuvinėtų paveikslų parodą, siuvinių, 
karpinių, papuošalų parodas, Igliškėlių bibliotekoje įsikūręs  moterų klubas „Darna“, Mokolų bibliotekoje veikia 
literatūros  klubas „Minties laivai“, Padovinio bibliotekoje – „Knygų bičiulių“ klubas.  

Tradiciškai buvo minima Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Bibliotekų savaitės metu Viešosios 
bibliotekos kaimo padaliniuose organizuota daug įvairių renginių. Bibliotekos  kvietė lankytojus į garsinius 
skaitymus, informacijos valandas, viktorinas, kūrybines dirbtuves, mokymus,  parodas. Surengta daugiau kaip 
40 renginių, kuriuose dalyvavo apie 600 bendruomenių narių.  

Viešoji biblioteka ir padaliniai dalyvavo „Knygų Kalėdų“ akcijoje. Bibliotekoms buvo padovanotos 286 
knygos, surengta  17 renginių. Ataskaitiniais metais Viešoji biblioteka ir padaliniai aktyviai įsijungė į skaitymo  
iššūkį  „Vasara su knyga“. Iššūkyje dalyvavo  231 asmuo (praeitais metais –  100), o jį  įveikė 166 skaitytojai 
(praeitais metais –  71). Iš viso perskaityta 1058 knygos.  

Prie akcijoje „Šiaurės šalių literatūros savaitė“ prisijungė Viešoji biblioteka ir 12 padalinių. Savaitės 
metu bibliotekose vyko renginiai skirti pažinčiai su Šiaurės šalių literatūra, vaikų piešinių parodos.  
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Priedas Nr. 2 
 

Kraštotyriniai renginiai Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose 
 

Ataskaitiniais metais Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Lankytojų aptarnavimo centre ir 
padaliniuose buvo surengta 56 kraštotyrinio pobūdžio renginiai: 2 kompleksiniai, 28 žodiniai renginiai   ir 26 
parodos. Renginiai skirti Marijampolės krašto istorijos, kultūros pristatymui ir kūrėjų įamžinimui, didžioji dalis 
renginių – vietos kūrėjų darbų pristatymai. Didžiausias kompleksinis renginys – konferencija „Diasapora: amžių 
kaita“, skirta paminėti Pasaulio lietuvių metus.  Konferencijoje pranešimus skaitė  literatūrologai, istorikai, 
pasaulio lietuvių bendruomenės nariai: E. Aleksandravičius, A. Antanaitis, R. Žukienė, D. Micutienė, A. D. Esplet, 
Ž. Lukošiūtė. Konferencijos metu pristatyta Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos – muziejaus paroda „Per 
Atlantą. Lietuvos ir JAV draugystė amžiams“ (80 dalyvių).  

Dar vienas įdomus ir netradicinis renginys – ekskursija  po senąsias Marijampolės miesto kapines 
„Nepažinti miesto takai“, surengta  Europos paveldo dienoms paminėti. Renginio metu kraštotyros portalo 
„Noriu žinoti“ skiltis „Senosios Marijampolės kapinės“ pristatyta  kapinėse, kurių įdomiausia ir svarbiausia 
informacija perkelta į elektroninę erdvę. Naudojant planšetinius kompiuterius, pristatyta suskaitmeninta 
informacija apie senąsias kapines, pademonstruota kaip naudotis paieškos sistema, aplankyti įžymių kraštiečių 
kapai: R. Stankevičiaus, Žemaitės, P. Armino – Trupinėlio ir kitų kapai,  P. Kriaučiūno kenotafas  (35 dalyviai). 

Krašto istorija  Viešosios bibliotekos lankytojams pristatoma ir edukacinių užsiėmimų „Pirmyn į 
praeitį“ metu, sukurti Marijampolės architektūros objektų  3D erdvinio vaizdo atvirukai, Android programėlė 
išmaniesiems įrenginiams „Linkėjimai iš Marijampolės“. 

Padaliniuose vyko tradiciniai bibliotekų renginiai kraštotyros temomis. Draugystės bibliotekoje veikė 
Marijampolės kraštotyros muziejaus stendinė paroda „Marijampolės žydų kultūra ir istorija“. Bibliotekoje 
paskaitą skaitė ir parodos „Lietuva, Tėvyne mūsų“ pristatymą iniciavo Kraštotyros muziejaus muziejininkas 
Arūnas Kapsevičius.  

Kraštietės A. Bubnienės kvilingo technika atliktų darbų parodos veikė Gudelių, Igliaukos, Šventragio 
bibliotekose. Rankdarbių parodos „Siuvinių romantika“ –  K. Siginevičiūtės kryželiu siuvinėtų paveikslų paroda, 
„Ruduo  mandalose” –  R. Spūdytės spalvinių paroda,  „Balti angelai baltumą aukoja“ –  R. Jeskevičienės 
karpinių paroda, ,,Jausmų drugiai & Kalbėjimas spalvomis‘‘ – G. Latožienės tapybos paroda kvietė lankytojus į 
Patašinės biblioteką.  

Kraštiečių fotografijų parodos – vienos populiariausių Viešosios bibliotekos padaliniuose. Fotografijų 
parodos „Tėveliai, seneliai, anūkai“, „Mūsų ištikimiausi draugai“ pristatytos Patašinės bibliotekoje.  

Igliaukos bibliotekoje eksponuotos fotografijų parodos: I. Lazauskaitės „Akys“, K. Sajūtės , „Laiko upė: 
vakar ir visados“, kurioje užfiksuotas nykstantis kaimas, seni rakandai ir kiti laiko tėkmės liudininkai. 

Fotografijų paroda „Mūsų miestelio kultūros šviesuoliai“ parengta Gudelių bibliotekoje.  
Kraštiečių knygų sutiktuvės surengtos Sasnavos ir Patašinės bibliotekose. Sasnavos bibliotekoje 

pristatyta kraštietės mokytojos S. Akromaitės-Navickienės poezijos knyga „Piligrimai be grimo“, Patašinės 
bibliotekoje – Lavisos  Spell knyga „Tapk ragana (jei nori)“. Šioje bibliotekoje vyko ir J. Kižienės kūrybos popietė  
„Moteriškos eilės – lyg  įžanga pavasariui“.  

Tradiciškai Knygnešio dienai paminėti Balsupių bibliotekoje surengta literatūros popietė  „Lietuviško 
žodžio kelias“. Prisiminti kraštiečiai knygnešiai, parengta literatūros paroda, o Vėlinėms artėjant aplankytas 
knygnešio V. Bielskaus kapas. Igliaukos bibliotekoje parengta paroda „Senieji Igliaukos kaimai – ką žinome?“. 
Gudelių bibliotekoje – fotografijų paroda „Mūsų miestelio kultūros šviesuoliai“.  

Valavičių lioteka minėjo veiklos 65-metį. Bibliotekoje surengta nuotraukų ir dokumentų paroda „Iš 
bibliotekos gyvenimo“. 20-čia nuotraukų pasipildė segtuvas „Valavičių kaimo istorija“.  
  



 
Priedas Nr. 3  

Bibliotekos projektai 2019 m.  
 

Pavadinimas Vykdymo/ 
dalyvavimo 
laikotarpis 

Projekto tikslas Dalyviai ir 
partneriai 

Rezultatai Kas  finansuoja Pritrauktos 
lėšos (be SVB 
indėlio) 

1 2 3 4 5 6 7 

Bibliotekos rengti ir vykdyti projektai 

Knyginėtojams 2019-03-01 –2019-
12-20 

Per knygos ir skaitymo 
aktualizavimo iniciatyvas 
stiprinti  vaikų  kūrybinių 
raiškų įvairovę, formuoti 
dalyvavimo kultūroje įpročius 
ir poreikius šeimoje, 
organizuojant Vasaros 
skaitymus ir Šeimadienius. 

Tikslinė grupė – 
vaikai  iki 10 metų, 
tėvai ir seneliai. 

Vykdytojai – Vaikų 
ir jaunimo 
edukacijos centras. 

Vaikų literatūros 
grupėje įrengta 
laisvalaikio erdvė. 
 
Organizuoti:  
6 Vasaros 
skaitymai; 7 
Šeimadieniai; 
1 festivalio 
renginys. 
 
Renginiuose 
dalyvavo – 1221 
lankytojai. 

LKT Tolygios 
kultūrinės 
raidos programa 

11000,00 Eur 

Knyginėtojams 2019-03-01 –2019-
12-20 

Formuoti dalyvavimo kultūroje 
įpročius ir poreikius šeimoje, 
organizuojant priemonių ciklą 
ir  užtikrinant jų tęstinumą. 

Tikslinė grupė –
vaikai iki 10 metų, 
tėvai ir seneliai. 

Vykdytojai – Vaikų 
ir jaunimo 
edukacijos centras. 

 

 

Įrengta lėlių teatro 
uždanga. 
  
Organizuoti:  
5 Vasaros 
skaitymai; 1 
Šeimadienis; 
18 Multimažylių 
užsiėmimų. 
 
Renginiuose 
dalyvavo – 797 
lankytojai. 

Marijampolės 
savivaldybės 
kultūros 
programa 

3000,00 Eur 
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Atvira jaunimo 
erdvė: ieškok-
domėkis-atrask 

2019-07-30 –2019-
12-31 

Atviroje jaunimo erdvėje kurti 
ir populiarinti prasmingos 
veiklos, saviraiškos, įgūdžių 
stiprinimo, saugaus ir 
turiningo laisvalaikio 
praleidimo formas.  

Tikslinė grupė –
jaunimas,  jaunimo 
organizacijos. 

Vykdytojai – Vaikų 
ir jaunimo 
edukacijos centras. 

Įrengta laisvalaikio 
erdvė jaunimui. 

10 mokymų, 3 
seminarai, 3 
diskusijos, 3 
turnyrai.  

Bendras dalyvių 
skaičius – 1080. 

Jaunimo reikalų 
departamentas 
prie Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos 

7955,00 Eur 

Mažasis menų 
inkubatorius 
bibliotekoje 

2019-03-01 –2019-
12-10 

Praplėsti bibliotekoje 
vykdomų meninių veiklų 
įvairovę, skatinti kūrybinį 
bendradarbiavimą tarp 
Lietuvos ir užsienio kūrėjų bei 
miesto kūrybinės 
bendruomenės. 

Tikslinė grupė – 
bendruomenė. 

Vykdytojai – 
Viešosios 
bibliotekos 
Draugystės 
padalinys. 

Partneriai: VšĮ 
„Kitokia Grafika“ 
(Lietuva) ir „Kuš 
komiks“ (Latvija). 

Sukurtas 1 ilgalaikis 
interaktyvus sienų 
piešinys. 

Įgyvendinta 1 
meno tarptautinės 
rezidencijos 
programa, 
dalyvavo 2 užsienio 
menininkai. 

Organizuota 14 
renginių, iš jų 11 
kultūros edukacijos 
užsiėmimų.  

Dalyvių sk. –   570  

LKT Tolygios 
kultūrinės 
raidos programa 

7500,00Eur 

Festivalis „Reali 
virtualybė 2“ 

2019-08-01 –2019-
12-12 

Plėsti Marijampolės krašto 
meninės ir kultūrinės 
atminties sklaidą, panaudojant 
naujas mokslo ir technologijų 
formas, organizuojant festivalį 
„Reali virtualybė 2“. 

Tikslinė grupė – 
marijampoliečiai ir 
miesto svečiai. 

Vykdytojai –  
Lankytojų 
aptarnavimo 
centras. 

Partneriai – 
Marijampolės 
kraštotyros 

Organizuotas 1 
dienos festivalis, 16 
renginių. 

Renginiuose 
dalyvavo 1300 
lankytojų. 

 

Marijampolės 
savivaldybės 
kultūros 
programa 

4000,00 Eur 
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muziejus, VšĮ Lispa. 

Atvira erdvė tavo 
laisvalaikiui 

2019-08-01 –2019-
12-23 

Sumažinti neigiamą socialinės 
aplinkos įtaką jaunimui, 
suteikiant jiems galimybę 
turiningai praleisti laisvalaikį. 

Tikslinė grupė – 
jaunimas (14-29 
metai) ir asmenys 
dirbantys su 
jaunimu.  

Vykdytojai – Vaikų 
ir jaunimo 
edukacijos centras. 

Partneriai – 
Jaunimo 
organizacijų taryba 
„Apskritas stalas“, 
LJS „Žingsnis” 
Marijampolės 
skyrius. 

Organizuoti 2 
darbuotojų su 
jaunimu patirties 
sklaidos renginiai: 
Pasvalyje ir 
Marijampolėje. 

 2 žaidimų turnyrai, 
45 dalyviai. 

2 filmų peržiūros, 
30 dalyvių. 

3 kiti renginiai 
jaunimui,  155 
dalyviai.  

Marijampolės 
savivaldybės 
Atvirųjų 
jaunimo centrų 
ir Atvirųjų 
jaunimo erdvių 
veiklos 
programa 

1800,00 Eur 

Gyventi – tai 
nereiškia kvėpuoti, 
tai reiškia veikti 

2019- 05-21  –
2019-12-20 

Gerinti neįgaliųjų socialinę 
integraciją ir mažinti socialinę 
atskirtį per kultūrinę, 
edukacinę veiklą, išryškinant 
žmogaus potencialą, 
pasitikėjimą, bendrystės 
jausmą. 

Tikslinė grupė –
žmonės su negalia 

Vykdytojai – 
Lankytojų 
aptarnavimo 
centras 

Partneriai – 
neįgaliųjų draugijos 
ir socialinės globos 
ir pagalbos įstaigos 
Meno mokykla, 
Marijampolės 
bibliotekininkų 
draugija. 

Organizuoti 7 
renginiai 

Dalyvių sk. - 500  

Marijampolės 
savivaldybės 
2019 m.  
neįgaliųjų 
socialinės 
integracijos  
programa 

1900,00 Eur 

Renkuosi būti 
sveikas 2 

2019-05-06 –2019-
12-20 

Per žinių ir informacijos 
sklaidą stiprinti žmogaus 
vidinę motyvaciją keisti 

Tikslinė grupė – 
Marijampolės 
miesto, Patašinės, 

Organizuotas 1 
renginys 

VB sukurta 1 nauja 

Marijampolės 
savivaldybės 
Visuomenės 

  800,00 Eur 
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sveikatai nepalankų elgesį, 
skatinti rinktis sveiką 
gyvenseną. 

Želsvos ir Mokolų 
kaimo bibliotekų  
lankytojai 

Vykdytojai –  
Lankytojų 
aptarnavimo 
centras 

paslauga – 
šiaurietiško ėjimo 
lazdų skolinimas 

3 kaimo 
padaliniuose 
įkurtos 
sveikatinimo 
lentynos su 
naujausiais 
leidiniais ir 
kraujospūdžio 
matuokliais 

sveikatos 
rėmimo 
specialioji  
programa 

Kultūros paso 
paslauga 
„Edukacinė 
(ne)pamoka 
„Pirmyn į praeitį“  

2019-03-11 –2020-
12-31 

Stiprinti mokinių kultūrinę 
tapatybę ir sąmoningumą, 
aktyvinti krašto kultūros, 
istorijos ir gamtos paveldo 
informacijos sklaidą. 

Tikslinė grupė – 5-
12 kl. mokiniai. 

 

Vykdytojai – 
Lankytojų 
aptarnavimo 
centras 

 2 edukaciniai 
renginiai.  

Dalyvavo 43 
mokiniai. 

LR kultūros 
ministerija ir LR 
švietimo ir 
mokslo 
ministerija 

86,00 Eur 

Kultūros paso 
paslauga „Lėlių 
spektaklis „Knygos 
pasakoja istoriją...“  

2018-10-15 –2019-
11-30 

Per teatrinį pasakojimą ir kitas 
kultūros raiškos priemones 
plėsti vaikų kultūrinį akiratį, 
gilinant žinias apie šalies ir 
krašto kultūros paveldą. 

Tikslinė grupė 1-4 
kl. mokiniai 

Vykdytojai – 
Marijampolės 
Petro Kriaučiūno 
viešosios 
bibliotekos lėlių 
teatras „Trivainėlis 

3 spektakliai.  

Dalyvavo 76 
mokiniai. 

LR kultūros 
ministerija ir LR 
švietimo ir 
mokslo 
ministerija 

152,00 Eur 

Projektai, kuriuose biblioteka yra partneris 

Rudens romantika 
bibliotekoje 

2019-08-12 –2019-
12- 20 

Aktyvinti skaitymo skatinimo ir 
turiningo laisvalaikio 
iniciatyvas,   kuriant naujas ir 
patrauklias  kultūrines 

Tikslinė grupė – 
jaunimas ,  plačioji 
visuomenė 

Vykdytojai – 

3 Rudens 
romantikos 
renginiai, 3 
festivalio renginiai 

Marijampolės 
savivaldybės 
nevyriausybinių 
organizacijų, 
religinių 

1100,00 Eur 
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paslaugas marijampoliečiams Marijampolės 
bibliotekininkų 
draugija 

Partneriai – 
Marijampolės 
Petro Kriaučiūno 
viešosios 
bibliotekos 
Lankytojų 
aptarnavimo 
centras 

Renginiuose 
dalyvavo apie 400 
dalyvių. 

bendrijų ir 
menininkų 
programų 
finansavimo iš 
savivaldybės 
biudžeto 
programa 

Gyvenimas 
prasideda iš naujo 

2019-06-21  –2019-
12-20 

Sukurti senjorų poreikius 
atitinkančias veiklas, kurios 
didintų jų motyvaciją aktyviau 
dalyvauti gyvenime, 
panaudojant savo vidinį 
potencialą, sukauptas žinias ir 
patirtį. 

Tikslinė grupė – 
senjorai 

Vykdytojai 
Marijampolės 
bibliotekininkų 
draugija 

Partneriai – 
Marijampolės 
Petro Kriaučiūno 
viešosios 
bibliotekos 
Lankytojų 
aptarnavimo 
centras 

Organizuotas 1 
renginys, 

 200 dalyvių 

Marijampolės 
savivaldybės 
2019 m. 
nevyriausybinių 
organizacijų 
senjorų 
užimtumo 
programa 

   300,00 Eur 

Projektai, kuriuose biblioteka yra dalyvis 

Kauno regiono 
viešųjų bibliotekų 
darbuotojų 
sveikatos 
stiprinimas 

2018 10 26  

–2019 10 26 

Suteikti žinių sveikatos 
stiprinimo tema regiono 
darbuotojams, organizuojant 
paskaitas ir skleidžiant aktualią 
informaciją, ugdyti darbuotojų 
fizinio aktyvumo ir sveikos 
gyvensenos įpročius. 

Tikslinė grupė – 
regiono bibliotekų 
darbuotojai 

Vykdytojai – Kauno 
apskrities viešoji 
biblioteka 

Organizuotos 7 
paskaitos,  8 
šiaurietiško 
vaikščiojimo 
treniruotės, 4 
sveikatos iššūkiai. 
Renginiuose  
dalyvavo 333  

LR sveikatos 
ministerija, 
Sveikatos 
stiprinimo 
fondas 

- 
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dalyviai (bibliotekų 
darbuotojai). 

Prisijungusi 
Lietuva: efektyvi, 
saugi ir atsakinga 
skaitmeninė 
bendruomenė 

2018-04 – 2021-03 

 

Padėti gyventojams išmokti 
efektyviai, saugiai, atsakingai 
naudotis informacinėmis 
technologijomis bei internetu 
ir jo teikiamomis galimybėmis. 

Vykdytojai – 
Informacinės 
visuomenės plėtros 
komitetas prie Ūkio 
ministerijos 

Organizuoti 
skaitmeninio 
raštingumo 
mokymai: 20 
pradedančiųjų 
grupių ir 36 – 
pažengusių. 
Apmokyta 580 
gyventojų.  

Europos 
regioninės 
plėtros fondo ir 
Lietuvos 
Respublikos 
valstybės 
biudžeto 
lėšomis. 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priedas Nr. 4 

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, sąrašas 

Eil. Nr.  Darbuotojo vardas, 
pavardė 

Seminaras/ mokymai Data 
 

1. Jūratė Pajaujienė LATLIT projekto konferencija,  Kauno m. savivaldybės 
V. Kudirkos viešoji biblioteka. 

2019-03-15 

2. Monika Pileckaitė                      
Raminta Liubelionienė                
Vaida Juselytė  

Erasmus+ Neformalūs švietimo mokymai "Key 
Competences for LLL in Youth work", Briuselis 

2019-04-01/2019-
04-05 

3. Jūratė Pajaujienė                      
Neringa Bebravičiūtė 

Nuotolinių paslaugų ir užsienio prenumeruojamų 
duomenų bazių administravimas,  Lietuvos 
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka 

2019-04-09 

4. Gerda Matusevičiūtė                  
Ligita Valiukienė 

Kvalifikacijos kėlimas Atviro darbo su jaunimu srityje 2019-04-10 

5. Neringa Bebravičiūtė                 
Virginija Magonitaitienė 

Seminaras "Visų tipų išteklių bei jų sudėtinių dalių 
bibliografinių įrašų rengimas", Kauno apskrities viešoji 
biblioteka 

2019-04-15 

6. Ieva Gvazdaitytė Tarptautinis seminaras "UrbanArt and Co: The Power 
of education through Art", Liuksemburgas 

2019-05-13/2019-
05-17 

7. Daiva Kirtiklienė  Tarptautinė bibliotekininkų bendruomenės 
konferencija "Pokyčių evoliucija bibliotekose" 

2019-05-27/2019-
05-29 

8. Raminta Liubelionienė Kvalifikacinė kelionė į Estijos ir Suomijos bibliotekas 2019-09-30/2019-
10-06 

9. Gerda Matusevičiūtė 
Ligita Valiukienė 
Raminta Liubelionienė 
Augustina Miknevičiūtė 
Monika Pileckaitė 

Susitikimas su jaunimo erdvės "Mono arba stereo" 
darbuotojais, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji 
biblioteka 

2019-11-04 

10. Jūratė Dudkienė Susitikimas  dėl viešųjų bibliotekų ataskaitų rengimo, 
Lietuvos Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka 

2019-12-04 

11. Jūratė Dudkienė Seminaras "Bibliotekų veiklos tyrimų etika, veiklos 
ataskaitos ir antrinių duomenų panaudojimas",  Kauno 
apskrities  viešoji biblioteka 

2019-12-11 

12. Daumantas 
Šimanauskas 

Mokymai "Bendraukime efektyviau: tiesioginės 
transliacijos, pokalbiai ir vaizdo skambučiai",  Kauno 
apskrities viešoji biblioteka 

2019-12-10 

13. Laurynas Bendorius Seminaras bibliotekų IT specialistams,  Lietuvos 
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka 

2019-12-03/2019-
12-04 

14. Kaimo padalinių 
darbuotojai (16) 

Actio Catholica Patrai mokymao „Atvirojo darbo su 
jaunimu ypatumai ir galimybės“ 

2019-12-08 
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Priedas Nr. 5 

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas 

 

Tyrimo tikslas – Nustatyti Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos (MPKVB) vartotojų 
pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis ir sužinoti kurių paslaugų kokybę reikia gerinti. 
 
Tikslinė grupė – MPKVB vartotojai. 
 
Pirminių duomenų rinkimo metodas – apklausa. 
 
Imties nustatymas – Imčiai sudaryti buvo naudojama patogioji atranka – respondentai buvo atrinkti atsitiktinai, 
neatsižvelgiant į amžių, lytį ar kitus rodiklius. Imties dydis apskaičiuotas pasirinkus 95 proc. tikimybę, 0,5 proc. 
paklaidos tikimybę ir 2017 metų bibliotekos vartotojų skaičių (3947) naudojant imties dydžio skaičiuoklę: 
http://www.apklausos.lt/imties-dydis 
Imties dydis – 350. Tyrimo metu buvo surinktos 328 teisingai užpildytos anketos (206 elektroninės, 122 
popierinės).  Pilnas numatytas imties dydis nebuvo pasiektas, o tai nors ir neženkliai tačiau padidina paklaidos 
tikimybę. 
 
Duomenų rinkimas – Anketa buvo platinama nuo 2018m. gruodžio mėn. iki 2019m.  vasario. Anketa buvo 
platinama dviem būdais: popierinę anketos formą buvo siūloma užpildyti bibliotekoje, o kvietimai atsakyti į 
elektroninės anketos klausimus buvo platinami bibliotekos „Facebook“ puslapyje, siunčiami el. paštu. 
 
 

 

Dauguma bibliotekos vartotojų bibliotekoje lankosi kartą per mėnesį ar dažniau (kartą per mėnesį- 33,84%; 

kartą per keletą savaičių - 27,13%; kartą per savaitę - 9,15%; dažniau nei kartą per savaitę - 12,20%). Iš šių 

gautų duomenų galima daryti prielaidą, jog bibliotekos vartotojai dažniausiai perskaitę knygą per suteiktą 1 

mėnesio išdavimo laikotarpį ar anksčiau, ją gražina bibliotekai ir tuo pačiu pasiskoliną naują. 
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1. Kaip dažnai naudojatės bibliotekos paslaugomis? 

http://www.apklausos.lt/imties-dydis
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2. Ar esate patenkintas (-a) bibliotekos paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu? 
 
 

Eil. 
Nr. 

 
Visiškai 

patenkin-
tas 

Labiau 
patenkin-

tas 

Labiau 
nepaten-

kintas 

Visiškai 
nepaten-

kintas 

Nesinau-
doju 

Neturiu 
nuomo-

nės 

Neat-
sakė 

2.1 
Bibliotekos 
patalpomis 

273 
(83,23%) 

50 
(15,27%) 

2 (0,60%) 1 (0,30%) 0 
1 

(0,30%) 
1 

(0,30%) 

2.2 

Bibliotekos 
aptarnavimo kokybe 

(paslaugumu, 
informacijos 

suteikimu ir pan.) 

241 
(73,64%) 

71 
(21,51%) 

8 (2,43%) 4 (1,21%) 0 
1 

(0,30%) 
3 

(0,91%) 

2.3 
Bibliotekos darbo 

laiku 
207 

(63,10%) 
93 

(28,35%) 
17 (5,18%) 3 (0,91%) 0 

6 
(1,82%) 

2 
(0,60%) 

2.4 

Nuorodomis 
padedančiomis 
susiorientuoti 
bibliotekoje 

(nukreipiančios 
rodyklės, užrašai ir 

pan.) 

209 
(63,71%) 

92 
(28,04%) 

8 (2,47%) 0 
 

7 
(2,13%) 

11 
(3,35%) 

1 
(0,30%) 

2.5 

Bibliotekos 
pasiekiamumu 

(viešasis transportas, 
privažiavimas, 

parkavimas ir pan.) 

216 
(65,85%) 

68 
(20,73%) 

9 (2,74%) 3 (0,91%) 
19 

(5,79%) 
12 

(3,68%) 
1 

(0,30%) 

2.6 

Informacijos sklaida 
apie bibliotekos 

veiklą ir paslaugas 
(tinklaraštis, 

„Facebook“ paskyra 
ir pan.) 

172 
(52,43%) 

79 
(24,08%) 

12 (3,70%) 4 (1,21%) 
40 

(12,19%) 
18 

(5,48%) 
3 

(0,91%) 

2.7 Bibliotekos knygomis 
200 

(60,97%) 
96 

(29,30%) 
15 (4,57%) 2 (0,60%) 

7 
(2,13%) 

5 
(1,55%) 

3 
(0,91%) 

2.8 
Bibliotekos 

periodiniais leidiniais 
133 

(40,54%) 
68 

(20,73%) 
15 (4,57%) 1 (0,30%) 

79 
(24,08%) 

29 
(8,87%) 

3 
(0,91%) 

2.9 

Bibliotekoje esančiais 
įrenginiais 

(kompiuteriais, 
savitarnos 
įrenginiais, 

kopijavimo aparatais 
ir pan.) 

141 
(42,98%) 

60 
(18,33%) 

5 (1,52%) 1 (0,30%) 
96 

(29,26%) 
22 

(6,70%) 
3 

(0,91%) 

2.10 Bibliotekos renginiais 
149 

(45,42%) 
71 

(21,68%) 
7 (2,13%) 2 (0,60%) 

62 
(18,90%) 

31 
(9,45%) 

6 
(1,82%) 

2.11 
Bibliotekos 

organizuojamais 
mokymais 

107 
(32,30%) 

56 
(17,07%) 

3 (0,91%) 2 (0,60%) 
125 

(38,10%) 
32 

(9,75%) 
3 

(0,91%) 
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Tyrimo rezultatai rodo, kad respondentai labiausiai jaučiasi patenkinti atsinaujinusiomis bibliotekos patalpomis 
(visiškai patenkinti- 83,23%; labiau patenkinti - 15,27%; labiau nepatenkinti - 0,60%; visiškai nepatenkinti - 
0,30%; neturi nuomonės - 0,30%; neatsakė - 0,30%). Palankiai įvertinta ir bibliotekos aptarnavimo kokybė 
(visiškai patenkinti - 73,64%; labiau patenkinti - 21,51%; labiau nepatenkinti - 2,43%; visiškai nepatenkinti - 
1,21%; neturi nuomonės- 0,30%; neatsakė - 0,91%). Respondentų, nepatenkintų bibliotekos teikiamų paslaugų 
kokybe buvo santykinai mažai (vidutiniškai po 1,73% respondentų atsakė, kad teikiamų paslaugų kokybe yra 
labiau nepatenkinti arba visiškai nepatenkinti), tačiau labiausiai apklaustųjų netenkino darbo laikas (labiau 
nepatenkinti - 5,18%; visiškai nepatenkinti - 0,91%), bibliotekos el. paslaugos (labiau nepatenkinti - 4,87%; 
visiškai nepatenkinti - 0,60%), knygų fondas (labiau nepatenkinti - 4,57%; visiškai nepatenkinti - 0,60% ) ir 
periodiniai leidiniai (labiau nepatenkinti - 4,57%; visiškai nepatenkinti - 0,30%).  

 

94,21 proc. apklaustųjų teigia, kad rekomenduotų bibliotekoje apsilankyti kitiems, tačiau tai nereiškia, kad 

vartotojai aktyviai rekomenduoja bibliotekos paslaugas kitiems asmenims. Dalis apklaustųjų galbūt 

rekomenduotų kitiems apsilankyti bibliotekoje (3,96%) ir tik labai maža dalis respondentų bibliotekoje lankytis 

nerekomenduotų (0,91%). 
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13 (3,96%) 3 (0,91%) 
1 (0,30%) 0 2 (0,60%) 

3.1 Ar rekomenduotumėte kitiems apsilankyti bibliotekoje? 

(skaitmeninio 
raštingumo ir kitais) 

2.12 

Bibliotekininkų 
konsultacijomis ir 
pagalba ieškant ir 

naudojantis 
informacija 

213 
(64,93%) 

73 
(22,29%) 

5 (1,52%) 3 (0,91%) 
22 

(6,70%) 
9 

(2,74%) 
3 

(0,91%) 

2.13 

Bibliotekos 
elektroninėmis 
paslaugomis/ 
internetu (el. 

katalogu, duomenų 
bazėmis ir pan.) 

146 
(44,55%) 

81 
(24,69%) 

16 (4,87%) 2 (0,60%) 
63 

(19,20%) 
17 

(5,18%) 
3 

(0,91%) 
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Daugiau negu pusė respondentų rekomenduotų (58,23%) arba galbūt rekomenduotų (13,10%) bibliotekos 

edukacinius renginius, likusi dalis respondentų edukaciniuose bibliotekos renginiuose nesilanko (18,29%), 

neturi nuomonės (7,31%), arba neatsakė (3,04%) į šį klausimą.  

 

 

Dauguma respondentų nurodė, kad bibliotekoje lankysis ir ateityje (93,90%), tai rodo, kad bibliotekos teikiamos 

paslaugos atitiko vartotojų lūkesčius. Tik nedidėlė dalis apklaustųjų nurodė galbūt ketinantys bibliotekoje 

lankytis ateityje (4,57%), bibliotekoje toliau neketina lankytis (0,30%), taip pat dar maža dalis apklaustųjų neturi 

nuomonės šiuo klausimu (1,22%).  

5. Jūsų siūlymai, komentarai (apibendrinta) 

Knygų fondas  Trūksta naujų knygų. 

 Užsakyti daugiau mokslinės literatūros. 

 Pritaikyti leidinius elektroniniam vartojimui. 

 Reikia daugiau pažintinės, publicistinės literatūros. 

Periodika  Daugiau periodinės literatūros ir užsienio žurnalų, apie interjerą, dekoravimą, 
architektūrą, naujausius automobilius.  

Aptarnavimas  Puikus bibliotekininkių aptarnavimas. 
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4. Ar ketinate bibliotekoje lankytis ateityje? 
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 Kai kurie darbuotojai yra pikti. 

Patalpos  Bibliotekos patalpose pageidaujama kavos automato. 

 Renovuota biblioteka nuostabi, šiuolaikiška, tik trūksta kelių buitinių smulkmenų: 
veidrodžio, laikrodžio, nuorodų, kur rasti WC, kur grąžinti knygas. 

 Daugiau elektros kištukų pirmame aukšte. 

 Labai šaunios patalpos. Šviesi erdvė.  
Viešinimas  Daugiau reklamuoti naujausias gaunamas knygas internetiniuose puslapiuose. 

 Informacinių technologijų mokymai, mokymai turėtų pasiekti ne tik tikslines 
grupes, bet ir visus norinčius. 

 Trūksta informacijos apie būsimus renginius. 

Darbo laikas  Darbo laikas galėtų būti nuo 8 val. 

 Bibliotekų darbo laikas ir renginių laikas turėtų būti patogesnis dirbantiems. 

 Pailginti bibliotekos darbo laiką bent iki 19 val. 

Renginiai  Daugiau susitikimų su knygų autoriais. 

 Didesnės renginių įvairovės jaunimui nuo 18 iki 27 metų. 

 Daugiau paskaitų politikos temomis, susitikimų su politikais. 

El. Paslaugos  Daugiau respublikinio lygio lektorių paskaitų. 

 Daugiau reklamuoti naujausias gaunamas knygas internetiniuose puslapiuose.  

 Sukurti sistema kuri leistų skaitytojams patiems prasitęsti turimos knygos skaitymo 
laiką. 

 Internetiniame kataloge kartais sunku rasti knygą. Reikia patobulinti paiešką. 

 Pašalinti užsakymų ir rezervavimo paslaugų trikdžius. 

 Patobulinti el. paslaugų teikimą. 

 Daugiau knygas pritaikyti elektroniniam vartojimui. 

Kita  Užtikrinti sklandų spausdintuvo veikimą. 

 Daugiau parkavimosi vietų automobiliams. 

 
Respondentai buvo kviečiami pasidalinti savo nuomone apie bibliotekos teikiamas paslaugas ir jų kokybę, 

pateikti pasiūlymus. Sulaukta įvairių nuomonių, nuo pagyrimų dėl atsinaujinusioms bibliotekos patalpomis ar 

puikios aptarnavimo kokybės iki siūlymų plėsti bibliotekos knygų fondą, įtraukiant daugiau mokslinės 

literatūros leidinių, nusiskundimo, kad ne visada pavyksta rasti informacijos apie vyksiančius renginius ar 

pasiūlymo bibliotekoje rengti daugiau respublikinio lygio lektorių paskaitų.  
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Pagal amžiaus grupes respondentai buvo panašių amžiaus grupių, tik kiek mažiau apklaustųjų buvo 20-29 

(12,50%) ir virš 60 metų amžiaus (60-69 10,67%; 70 ir daugiau 3,05%). Kadangi tyrime savo nuomone išsakė 

įvairių amžiaus grupių atstovai, todėl tyrimo duomenys rodo visoms amžiaus grupėms priklausančių bibliotekos 

vartotojų nuomonę (išskyrus jaunesnių nei 15 metų asmenų) apie bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę. 
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7. Jūsų amžius? 
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Didžiausia respondentų dalis (75,00%) gyvena Marijampolės mieste, tačiau pakankamai didelė dalis apklaustųjų 

neatsakė į šį klausimą (14,33%). Apklausoje dalyvavo ir asmenys lankęsi Marijampolės Petro Kriaučiūno 

viešojoje bibliotekoje, tačiau gyvenantys Vilniuje (1,22%), Kaune (0,91%), ar kituose Lietuvos miestuose (2,1%).  

 

 

Galima konstatuoti, kad bibliotekoje dažniausiai lankosi aukštąjį išsilavinimą įgiję asmenys (50,30%). 

Bibliotekoje taip pat lankosi asmenys turintys aukštesnįjį (15,85%), vidurinį (13,11%), pagrindinį (11,58%) ir 

pradinį (5,79%) išsilavinimą. 

 

 

Bibliotekoje lankosi beveik tiek pat nedirbančių asmenų (44,51%) kaip ir dirbančių (53,96%). Daugiausiai 

respondentų nurodė esantys moksleiviai (19,51%), pensininkai (10,37%) ar bedarbiai (9,15%), taip pat tyrime 

dalyvavo ir studentai (5,18%), neįgalūs asmenys (2,44%), asmenys esantys vaikų auginimo/ priežiūros 

atostogose (3,05%). 
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9. Jūsų išsilavinimas: 
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Išvados 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos teikiamos paslaugos atitiko daugumos vartotojų poreikius, 

tačiau siekiant teikti kokybiškas ir  vartotojų poreikius atitinkančias paslaugas, reikia tobulinti bibliotekos el. 

paslaugas, informacijos sklaidą, į bibliotekos knygų fondą įtraukti daugiau mokslinės literatūros, išplėsti 

periodinių leidinių asortimentą.   

 


