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Vadovo žodis 
 

Pagrindinis ataskaitinių metų Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos iššūkis – įgyvendinti 
strateginius tikslus ir išlaikyti  prioritetus apribojus veiklą dėl ekstremalios situacijos ir karantino sąlygų.  
Siekiant išlikti moderniu bendruomenės informacijos ir mokymo, kultūrinės bei socialinės traukos centru, 
teko perorganizuoti veiklas ir saugiai bei stabiliai dirbti. Fiziškai apribojus veiklą, didžiąją dalį planuotos veiklos 
perkėlėme į virtualią erdvę arba vykdėme apribodami lankytojų skaičių. Darbuotojų prisitaikymas dirbti 
ekstremaliomis sąlygomis, jų kompetencija ir kūrybiškumas leido įgyvendinti  numatytas priemones. Į 
virtualią erdvę buvo perkelti susitikimai su kūrėjais, šeimadieniai, konferencijos, parodos, viktorinos 
konkursai, akcijos.  Pastatytas naujas bibliotekos lėlių teatro spektaklis, suorganizuotas lėlių teatrų festivalis. 
Šiuolaikinės priemonės praplėtė bibliotekos veiklų geografiją ir partnerystę. Bendradarbiaujant su Lietuvos 
ambasada Čekijoje vyko tiesioginė transliacija per Zoom platformą  lietuvių bendruomenės Čekijoje vaikams, 
per Youtube socialinį tinklą spektakliu susidomėjo Vankuveryje  ir Piterbore. Vaikai ir jaunimas, aktyviai 
dalyvavę trumpu atokvėpio nuo karantino laikotarpiu vaikų vasaros stovykloje bei renginiuose Vytauto parke 
„Vasaros skaitymai“ , „Pasikultūrinkim Vytauto parke“, tapo ir virtualių susitikimų, diskusijų, viktorinų 
dalyviais, iš viso sulaukėme daugiau kaip 7 tūkst. virtualių lankytojų. 

Intensyviai buvo vykdomi kraštotyros dokumentų skaitmeninimo darbai, pildomas portalas „Noriu 
žinoti“, suskaitmeninti 285 vaizdai ir 301 kultūrinis objektas. Ataskaitiniais metais parengta 18 projektinių 
paraiškų, 2 iš jų – ES finansavimo programoms, numatančioms mažinti senjorų ir vaikų socialinę atskirtį. 
Projektinėmis lėšomis pasitinkant bibliotekos šimtmetį erdvę prieš biblioteką papuošėme žinomos jaunos 
Lietuvos menininkės Jolitos Vaitkutės darbu –Petro Kriaučiūno  portretu –instaliacija.  

Ypatingą prasmę įgijo skaitmeninių gebėjimų ugdymas stiprėjant gyventojų poreikiams gauti 
paslaugas ir dirbti nuotoliniu būdu. Per metus  skirta 1330 val., apmokyti 1385 gyventojai. Apribojus 
bendravimo fizinėje erdvėje galimybes naujai organizavome šią veiklą nuo mokymų fizinėje erdvėje 
pereidami prie mokymų nuotoliniu būdu. 10 bibliotekos lektorių naudojant Microsoft Teams  apmokė  665 
gyventojus. Taip pat nuotoliniu būdu organizavome darbuotojų mokymus, stiprindami gebėjimus dirbti 
virtualioje erdvėje. 

Sudėtingomis sąlygomis biblioteka teikė dokumentų skolinimo į namus paslaugas.  Dėl saugumo 
reikalavimų sulėtėjo aptarnavimo sparta, kurį laiką šios paslaugos visai negalėjome teikti. Bet atsiradus 
galimybei biblioteka saugiai organizavo darbą ir aptarnavo gyventojus bekontakčiu būdu. Stiprinome 
komunikaciją per socialinius tinklus, didelį dėmesį skyrėme gyventojų informavimui apie naujas knygas, 
galimybę gauti paslaugą, saugumo reikalavimus. Be abejo, pagrindiniai rodikliai krito, tačiau nežymiai. 
Pakankamai aukštas paslaugų prieinamumo bendruomenei rodiklio įgyvendinimas, išaugo skaitmeninės 
informacijos naudojimo ir turinio atnaujinimo bei fondų atnaujinimo rodikliai. Vis tik lankomumo ir ypač 
renginių lankytojų rodiklių sumažėjimas rodo gyvo bendravimo prioritetą bendruomenės socialiniame 
gyvenime. 

Sudėtingais ataskaitiniais metais biblioteka,   priėmusi iššūkius, iš esmės įgyvendino  viešosios 
bibliotekos, kaip informacijos, skaitymo skatinimo, bendravimo, neformalaus švietimo, socialinės atskirties 
mažinimo institucijos, tikslus ir uždavinius ir prisidėjo prie skaitančiosios visuomenės geros emocinės 
savijautos.  

Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos Draugystės padalinys pelnė Lietuvos savivaldybių viešųjų 
bibliotekų nominaciją „Kūrybiškiausia biblioteka“, bibliotekos vadovas apdovanotas ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ medaliu. 

 
 
 
 
 
Direktorė                                                                                             Daiva Kirtiklinė 
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Naudojamos santrumpos: 
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka – Biblioteka; 
Draugystės biblioteka – DB; 
Kaimo bibliotekos (padaliniai) – KB; 
Marijampolės savivaldybės viešosios bibliotekos – SVB; 
Lankytojų aptarnavimo centras – LAC; 
Vaikų ir jaunimo edukacijos centras – VJEC; 
Informacijos išteklių ir vadybos skyrius –IIVS;  
Viešosios interneto prieigos taškai – VIPT; 
Fiziniai vienetai – fiz. vnt. 

Bibliotekos 2020 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). 

2020 metais Biblioteka 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 Bibliotekoje 
patrauklią bendruomenei viešąją erdvę.  

Biblioteka, įgyvendindama strateginį tikslą ir priimdama ilgalaikius ir esminius sprendimus, 
vadovaujasi šiais veiklos prioritetais: 

1. Atvira, funkcionali viešoji erdvė bendruomenei, kokybiškų, įvairialypių informacijos ir kultūros 
paslaugų prieinamumas.  

2. Gyventojų skaitmeninių gebėjimų ugdymas, panaudojant įveiklintą Bibliotekos infrastruktūrą, 
skatinant jų gebėjimus naudoti elektronines paslaugas ir aktyviau dalyvauti skaitmeninėje ekonomikoje ir 
visuomenėje. 

3. Telkti vaikus ir jaunimą bibliotekoje, teikti naudingas ir patrauklias paslaugas šeimai, skatinti 
skaitymą ir stiprinti socialiai jautrių bendruomenės grupių integraciją. 

Bibliotekos veikla buvo orientuota į kokybiškų Bibliotekos paslaugų plėtrą ir įvairovę, viešosios 
informacinės ir kultūrinės erdvės gyventojams kūrimą, mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgyvendinimą. 
2020 m. kovo 16 dieną paskelbtas karantinas Lietuvos Respublikos teritorijoje sustabdė sėkmingą Bibliotekos 
veiklų įgyvendinimą, privertė priimti  nelengvus sprendimus ir prisitaikyti dirbti paslaugų ribojimo sąlygomis. 
Kovo 16 d. buvo – balandžio 28 d. Biblioteka ir jos padaliniai neteikė paslaugų lankytojams, Bibliotekos 
darbuotojai dirbo nuotoliniu būdu. Beveik keturis mėnesius (gegužės 6 d. – birželio 16 d. ir spalio 26 d. – 
gruodžio 31 d.) Biblioteka ir jos padaliniai teikė tik leidinių skolinimo paslaugas, neveikė skaityklos, buvo 
ribojamas fizinis patekimas į bibliotekų patalpas ir renginių lankytojų skaičius, neteikiamos medijų, interneto 
ir kitos paslaugos, pirmenybė buvo teikiama bekontakčiam lankytojų aptarnavimui ir elektroninių paslaugų 
plėtrai. Karantino iššūkiai į Bibliotekos darbą privertė pažvelgti kitaip, gebėti greitai persiorientuoti ir priimti 
sprendimus, suplanuotas veiklas integruoti į nuotolines ir elektronines paslaugas. Nežiūrint į tai, kad 
karantino metu dažnai keitėsi bibliotekoms privalomos taisyklės ir rekomendacijos, Biblioteka sugebėjo daug 
veiklų perkelti į elektroninę erdvę: organizuoti virtualius renginius, suaktyvinti socialinių tinklų veiką, išplėsti 
nuotolinius skaitmeninio raštingumo mokymus, organizuoti vartotojų aptarnavimą bekontakčiu būdu, 
suteikiant jiems galimybes pasidžiaugti naujais leidiniais.  

Dalyvaujant projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 
infrastruktūroje“ atnaujinta 11 kaimo padalinių kompiuterinė ir tinklo įranga, interneto sparta visuose 
padaliniuose padidinta iki 300 mbps.  

2020 metais buvo parengta kaimo padalinių analizė: peržiūrėtas bibliotekų tinklas kaime 
atsižvelgiant į įvairius kriterijus (vartotojų ir lankytojų skaičių, atstumą iki artimiausios arba Viešosios 
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bibliotekos, socialinę ir geografinę atskirtį, patalpų būklę ir reikalingų lėšų kiekį infrastruktūrai gerinti, 
išlaikymo kaštus). Kaimo padalinių būklė ir perspektyvos aptartos išvažiuojamajame Marijampolės 
savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitete posėdyje, analizės išvados ir pasiūlymai 
pristatyti Marijampolės savivaldybės merui Povilui Isodai ir  komiteto pirmininkui Alvydui Zdaniui. 

  Bibliotekos IT specialistai įsijungė į LNB iniciatyvas aprūpinti medikus apsauginiais skydeliais – 
pagaminta 50 apsauginių skydelių Marijampolės ligoninės, globos namų, prezidento Kazio Griniaus ir 
kraštotyros muziejaus darbuotojams. 

Užmegzti ryšiai su Argentinos lietuvių bendruomene ir biblioteka Sarminto Villa išaugo į glaudų 
nuotolinį bendravimą ir bendrų edukacinių veiklų organizavimą. 

Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos Draugystės padalinys pelnė Lietuvos savivaldybių viešųjų 
bibliotekų nominaciją „Kūrybiškiausia biblioteka“, Bibliotekos direktorė Daiva Kirtikliėnė apdovanota ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. 

Permainingi ir kupini iššūkių metai lėmė ženklų pagrindinių Bibliotekos statistinių rodiklių mažėjimą, 
tačiau besidriekiančios skaitytojų eilės prie užvertų bibliotekų durų – geriausiais įrodymas, kad jos reikalingos. 

 
Lentelė Nr. 1 

Uždavinio „Telkti bendruomenę bibliotekoje, didinti kultūros prieinamumą ir paslaugų plėtrą, 
ugdyti bendruomenės kūrybiškumą ir saviraišką, skatinti skaitymą“ įgyvendinimas 

 

Kodas  Priemonės pavadinimas Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijaus reikšmė 

Planuota  Pasiekta Planuoto 
rodiklio 
įvykdymo 
procentas 

01-01-
01 

Didinti Bibliotekos paslaugų 
prieinamumą bendruomenei 

Gyventojų sutelkimas, 
proc., iš jų  
Miesto bibliotekose 
Kaimo bibliotekose 

19, 1; 
 
17, 0; 
22, 0 

18, 1; 
 
15, 8; 
22, 3 

94, 8; 
 
92, 9; 
101, 4 

 Kokybiškai atnaujinti Bibliotekos 

fondus įvairių rūšių dokumentais. 

Nauji dokumentai, 

proc. 

8, 9 10, 3 115, 7 

 Plėsti paslaugas lankytojams ir 
didinti įvairių amžiaus grupių 
lankytojų skaičių Bibliotekoje ir 
padaliniuose. 

Vidutinis lankomumas: 
viso  
Vaikų iki 14 m. amžiaus 

 
21, 6; 
24, 6 

 
15, 5; 
18, 0 

 
71, 8; 
73, 2 

 Didinti skaitmeninės informacijos 
naudojimą, kurti ir atnaujinti 
skaitmeninį turinį. 

Virtualių apsilankymų 
sk., tūkst. 

50, 0 52, 5 105, 0 

 Didinti dokumentų panaudą 
vartotojams, skatinti ir populiarinti 
skaitymą. 

Vidutinis 
skaitomumas: viso 
Vaikų iki 14 m. amžiaus 

 
24, 0; 
18, 0 

 
20, 9; 
15, 8 

 
87, 1; 
87, 8 

 Plėsti kultūrinių ir edukacinių 
renginių įvairovę, organizuoti 
renginius bibliotekoje ir už jos ribų 

Renginių lankytojų 
skaičius, tūkst. 

19, 0 10, 1 53, 2 

 Plėsti skaitmeninio raštingumo 
mokymo paslaugas bibliotekose, 
mokyti ir konsultuoti lankytojus 
skaitmeninio raštingumo 
klausimais.  

Valandų skaičius, 
tūkst. 

1,5 1, 3 88, 7 
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Bibliotekų prieinamumas 

 
2020 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. 
Ataskaitiniais metais SVB struktūra nesikeitė ir išliko stabili. 

Lentelė Nr. 2 
Bibliotekų prieinamumas 2019 m. – 2020 m. 

 

Metai Bibliotekų 
Bibliotekų 
tankumo 

koeficientas 

Bibliotekų 
prieigos 
koeficientas 

Knygnešystė 

Iš 
viso  

Iš jų  Knygne-
šių 

skaičius 

Aptar-
nauta 

vartotojų 

Išduo-
tis/ fiz. 

vnt. 
Miesto 
padalinių 

 Kaimo 
padalinių 

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

2020 m.  23 1 21 0, 43 2324 89 134 2535 

  
Viešojoje bibliotekoje knygnešystė nevystoma, padaliniuose knygnešių ir vartotojų skaičius stabilus, 

tik išduotis padidėjo daugiau kaip 500 fiz.vnt.  
Didžioji dalis knygnešių – šeimos nariai, kaimynai, bibliotekininkai, kurie knygas neša labiau 

nutolusiems nuo bibliotekų, senyvo amžiaus gyventojams. Pandemijos laikotarpiu skaitytojai, kuriems buvo 
nešamos knygos – vyresnio amžiaus ir turintys lėtinių ligų gyventojai, ženkliai apriboję lankymąsi bibliotekose. 

 
1 biblioteka mieste (Viešoji ir Draugystės bibliotekos) vidutiniškai aptarnavo 17374,5 (2019 m. – 

17546, 5) gyventojus; 
1 kaimo biblioteka vidutiniškai aptarnavo 891, 6 (2019 m. – 894, 8) gyventojus. 
Nepilną darbo dieną darbo dieną dirba 5 padaliniai: Daugirdai – 0, 5 etato ir Balsupiai, Gavaltuva, 

Meškučiai ir Šventragis – 0, 75 etato. Šios bibliotekos eilę metų dirba nepilnu krūviu, statistiniai vartotojų 
aptarnavimo rodikliai stabilūs, o Daugirdų padalinyje stebimas nežymus vartotojų didėjimas (+7), nors 
biblioteka aptarnauja atokius kaimus ir vienkiemius. Padidėjęs bendras kaimo padalinių vartotojų skaičius ir 
stabilūs leidinių skolinimo rodikliai rodo karantino įtaką, kai bibliotekos paslaugos buvo ribojamos, bet 
leidiniai išduodami. 

Daugiausiai vartotojų sutelkta Igliaukos (442), Liudvinavo (310), Sasnavos (302) padaliniuose, 
mažiausiai – Šventragio (56), Daugirdų – (109), Meškučių (135) padaliniuose. Igliauka, Liudvinavas ir Sasnava 
– didžiausiųjų seniūnijų centrai, gerai įrengtos bibliotekų patalpos ir kvalifikuoti darbuotojai užtikrina aukštą 
bibliotekinių paslaugų kokybę, tai atsispindi ir vartotojų telkimo statistikoje. Mažiausius vartotojų sutelkimo 
rodiklius turinčiose bibliotekose priežastys įvairios: maži mikrorajonai (Šventragis, Daugirdai) arba per daug 
dideli mikrorajonai (Balsupių, Meškučių, Netičkampio bibliotekose gyventojų sutelkimo procentas tik 13-14 
proc.), kai buvo panaikintos bibliotekos, o jų gyventojai priskirti artimiausiai bibliotekai, maži atstumai tarp 
bibliotekų ir pan. Mažiausi atstumai: tarp Šventragio ir Igliaukos bibliotekų – 2, 8 km, Viešosios bibliotekos ir 
Mokolų – 3, 3 km, Tautkaičių ir Puskelnių – 4, 0 km, Netičkampio ir Liudvinavo – 5, 4 km. Siekiant optimizuoti 
bibliotekų tinklą, bibliotekų patalpų būklė, tinklo tankumas ir kitos problemos aptarta Marijampolės tarybos 
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdyje, o 2020 m. kovo – balandžio mėnesiais atlikta 
išsami kaimo bibliotekų veiklos analizė pristatyta Marijampolės savivaldybės merui P. Isodai ir aukščiau 
minėto komiteto pirmininkui. 

Biblioteka mieste (Viešoji ir Draugystės bibliotekos) aptarnavo vidutiniškai 2739, 5 (2019 m. – 
3103, 0) vartotojus. 

Biblioteka kaime aptarnavo vidutiniškai 198, 9 (2019 m. – 196, 8) vartotojus. 
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Nestacionarus gyventojų aptarnavimas 
 

Savivaldybės teritorijoje veikė 4 išorinio aptarnavimo punktai: 1 mieste (UAB „Ugira“), 3 
kaimiškoje teritorijoje (Narto, Varnupių, Smilgių kaimuose). Išorinio aptarnavimo punktuose buvo registruoti 
34 vartotojai, jiems išduoti 863 dokumentai (2019 m. – 48 vartotojai, paskolinti 1109 dokumentai). 
Ataskaitiniais metais punktų veikla, kuriuos kuruoja Lankytojų aptarnavimo centro (toliau - LAC) darbuotojai 
– Smilgių, Narto, UAB „Ugira“ sumenko dėl karantino ribojimų, į juos darbuotojai vyko 13 kartų (2019 m. – 
36 kartus), o Smilgių punkte aptarnavimas nebuvo vykdomas, nes nebuvo patalpų. Stabiliai dirbo tik Varnupių 
išorinio aptarnavimo punktas, kurį kuruoja Daukšių padalinio bibliotekininkė (20 vartotojų, išduoti 612 
leidinių). Išorinių aptarnavimo punktų rodikliai mažėja nuo 2018 metų, todėl planuojama peržiūrėti ir įvertinti 
išorinių aptarnavimo punktų veiklos perspektyvas. 

Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose registruotas 171 (2019 m. – 191) asmuo, 
turintis negalią, bet ne visos bibliotekose sudarytos reikiamos sąlygos neįgaliesiems, neturime ir 
kompiuterinės įrangos, skirtos turintiems regėjimo negalią. Tačiau Biblioteka, vertinat visas savivaldybės 
kultūros įstaigas - viena iš geriausias sąlygas prieinamumo neįgaliesiems turinti mieste viešoji įstaiga. 

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, Vaikų ir jaunimo edukacijos centro lankytojai gali naudotis specialiu keltuvu, 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.  

 

Bendruomenės aptarnavimas 
 
2020 metais Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose buvo registruoti 9656 (2019 m. – 10339) 

vartotojai. Bendras vartotojų skaičius savivaldybės viešosiose bibliotekose sumažėjo 6, 6 proc. Petro 
Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir teritorinių struktūrinių padalinių paslaugomis naudojosi 18, 1 (2019 m. - 
19, 2) procentai savivaldybės gyventojų arba kas penktas savivaldybės gyventojas. Bendri vartotojų telkimo 
rodikliai – mažėjantys (išskyrus kaimo padalinius) 1, 1 – 1, 3 procentais, o vaikų sutelkimo rodikliai mažėjo 1, 
3 – 2, 2 procento.  

Marijampolės 
savivaldybės teritorijoje 2021 m. 
sausio 1 d. Lietuvos Statistikos 
departamento duomenimis gyveno 
53472 gyventojai, iš jų mieste – 
34749, kaimo teritorijoje - 18723. 
Bendras savivaldybės gyventojų 
skaičius per metus sumažėjo 411 
gyventojų, o vaikų iki 14 m. amžiaus – 
40 gyventojų. 

Gyventojų skaičius 
Marijampolės savivaldybės 
teritorijoje stabilus: palyginus su 
2019 m. rodikliais, gyventojų skaičius 
sumažėjo 0, 8 procento (2019 m. – 0, 
5), vaikų iki 14 m. amžiaus gyventojų 

skaičius – 0, 5 procento (2019 m. - 0, 3), vartotojų skaičius mažėjo sparčiau – 6, 6 proc., vaikų – 7, 4 proc. 
Bendras registruotų vartotojų skaičius sumažėjo 683 vartotojais. Vartotojų skaičius 44 vartotojais 

padidėjo tik kaimo padaliniuose, Viešojoje ir Draugystės bibliotekose mažėjo – atitinkamai 523 ir 204 
vartotojais. SVB 22, 7 proc. registruotų vartotojų sudaro vaikai iki 14 metų amžiaus, šis procentas didžiausiais 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Viešoji biblioteka 4664 4748 3947 3572 4332 3809

Draugystės
padalinys

1610 1712 2003 1902 1874 1670

Kaimo padaliniai 4535 4574 4616 4420 4133 4177
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Draugystės bibliotekoje – 25, 7 proc., mažiausiais kaimo bibliotekose – 21, 6 procento. Tai atsispindi kaimo 
gyventojų sudėtyje – kaimo gyventojai sparčiau sensta, o vaikų skaičius mažėja dešimtmetį. 

Vidutiniškai 1 kaimo bibliotekoje registruota 43, 0 vaikai iki 14 metų amžiaus (2019 m. – 44, 9), 
didžiausias vaikų vartotojų skaičius Igliaukos bibliotekoje – 119, mažiausiais – Šventragio bibliotekoje – 15. 
Dešimtyje kaimo bibliotekų užsiregistravusių vaikų vartotojų skaičius nesiekia 30. 

 

Bibliotekos vartotojų telkimas 
 

Vartotojų skaičiaus kaitai 2020 metais didžiausią įtaką turėjo karantino paskelbimas Lietuvos 
teritorijoje. Marijampolės savivaldybės bibliotekos fiziškai neaptarnavo vartotojų 2020 m. kovo 16– balandžio 
28 d., dar beveik 4 mėn. buvo ribojamos paslaugos: neveikė skaityklos, skaitytojai negalėjo rinktis laisvai, nes 
dokumentų fondai buvo uždaryti, neveikė viešieji interneto prieigos taškai, neteikiamos medijų ir kitos 
bibliotekos paslaugos (periodinių leidinių skolinimas, spausdinimas, kopijavimas, nevyko ekskursijos ir pan.), 
ribojamas renginių dalyvių skaičius. Bendras vartotojų skaičius sumažėjo 6, 6 procento, daugiausia vartotojų 
neteko viešoji biblioteka – 12, 1 proc., Draugystės biblioteka – 10, 8 proc. vartotojų, o kaimo bibliotekose 
vartotojų skaičius padidėjo 1, 0 procentu. Vartotojų skaičius didėjo kaimo padaliniuose: Gudelių – 20, 
Liudvinavo – 17, Netičkampio – 13, Puskelnių – 9, Patašinės – 6 vartotojais, ryškesnis vartotojų mažėjimas 
buvo Padovinio (-17), Mokolų (-10) padaliniuose. Vartotojų skaičiaus didėjimo priežastys šiuose padaliniuose 
įvairios: pagausėjęs leidinių fondas (valstybės lėšos dokumentų įsigijimui padidėjo 50, 2 proc. ), bibliotekos 
užsisakė ir gavo naujų populiarių leidinių, naujienas aktyviai reklamavo Facebook paskyrose, kaimo 
bibliotekose registravosi miesto gyventojai, atsikėlė naujų gyventojų (Gudeliai) arba atsidarė naujos įstaigos 
(Netičkampio k. – socialinių paslaugų centras). 

2019 m. dėl kintančios demografinės situacijos, kaimo gyventojų senėjimo, prastos kompiuterinės 
įrangos būklės vartotojų skaičius kaimo padaliniuose sumažėjo 287 registruotais vartotojais, tačiau 2020 m. 
kaimo bibliotekos grįžo prie viešųjų bibliotekų funkcijų ištakų – leidinių skolinimo. Kaimo padaliniuose ši 
paslauga visada buvo stipriai išvystyta, todėl joms lengviau pavyko išlaikyti vartotojus, nežiūrint į tai, kad dalis 
vartotojų bijodami Covid – 19 ligos, vengė susibūrimų ir lankymosi viešose vietose. Sudėtingoje situacijoje 
atsidūrę Viešoji ir Draugystės bibliotekos neteko dalies vartotojų, kai buvo ribojamos visos (ir ypač VIPT, 
elektroninės) paslaugos. Naujai užsiregistravusių vartotojų skaičius Viešojoje bibliotekos sumažėjo 41, 5 
proc., Draugystės bibliotekoje – 36, 7 procento. 

Lentelė Nr. 3 
Gyventojų ir vartotojų skaičius 2018 m. – 2020 m. 

 

 Gyventojų skaičius 
aptarnaujamame 
mikrorajone/ metai  

Vartotojų skaičius/ metai  Gyventojų sutelkimo 
procentas/ metai 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Biblioteka 

Viešoji biblioteka 35253 35093 34749 3572 4332 3809 10, 1 12,3 11, 0 

Draugystės 
padalinys 

1902 1874 1670 5, 4* 5, 3* 4, 8 

Kaimo padaliniai 18889 18790 18723 4420 4133 4177 23, 4 22, 0 22, 3 

SVB 54142 53883 53472 9894 10339 9656 18, 3 19, 2 18, 1 

a) Vaikų sutelktumo rodikliai 

Viešoji biblioteka 4884 4805 4778 858 924 857 17, 6 19, 2 17, 9 

Draugystės 
padalinys 

540 497 429 11, 1* 10, 3 9, 0 

Kaimo padaliniai 2708 2701 2688 1043 944 904 38, 5 35, 0 33, 6 

SVB 7592 7506 7466 2441 2365 2190 32, 2 31, 5 29, 3 

*Draugystės bibliotekos gyventojų sutelkimo procentas apskaičiuotas pagal bendrą Marijampolės miesto 
gyventojų skaičių. Bendras gyventojų sutelkimo rodiklis miesto bibliotekose –15, 8 proc. (2019 m. - 17, 7), 
vaikų iki 14 m. amžiaus – 26, 9 proc. (2019 m. - 29, 6).  
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Savivaldybės bibliotekų paslaugomis naudojosi 8390 lojalių vartotojų (86, 9 proc.). Lojalių vartotojų 
procentas didžiausias didžiausiais kaimo bibliotekose – 91, 7, nes kaimuose stipresni bendruomeniniai ryšiai, 
vykdomos bendros veiklos ir dažnai biblioteka – vienintelė kultūros įstaiga kaime. 

Lentelė Nr. 4 
 

Biblioteka Perregistruotų vartotojų 
skaičius/ metai 

Naujai registruotų vartotojų 
skaičius/ metai 

Perregistruotų vartotojų 
procentas/ metai 

2018  2019  2020 2018  2019  2020 2018 2019 2020 

Viešoji 
biblioteka 

2762 3149 3117 810 1183 692 77, 3 72, 7 81, 8 

Draugystės 
padalinys 

1517 1517 1444 385 357 226 79, 8 80, 9 86, 5 

Kaimo 
padaliniai 

3973 3543 3829 447 590 348 89, 9 85, 7 91, 7 

SVB 8252 8209 8390 1642 2130 1266 83,4 79, 4 86, 8 

 
Registruotų vartotojų sudėtis 
 

Vartotojų sudėtis Marijampolės SVB stabili, pokyčių praktiškai nėra. Didžiausią grupę sudaro 
moksleiviai iki 14 metų amžiaus, tačiau kasmet ji mažėja maždaug 0, 5 – 1, 0 procentu, mažėjanti ir 8 – 12 
klasių moksleivių grupė (- 3 proc.). Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų, pensininkų vartotojų grupės 
išliko stabilios, nežymiai didėja privataus sektoriaus darbuotojų, studentų, nedirbančiųjų skaičius 
bibliotekose. Labai mažą dalį sudaro kitų vartotojų grupė (religinių organizacijų atstovai, užsiimantys 
individualia veikla) – 40 vartotojų ir išskirta skolininkų grupė – 76 vartotojai. 

Lentelė Nr. 5 
Bibliotekos vartotojų sudėtis 2020 m.  
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Bibliotekos lankytojai 
  

2020 metais dėl išorės veiksnių – įvesto Lietuvos Respublikos teritorijoje karantino ir kitų ribojimų, 
susijusių su Covid – 19 ligos pandemija, mažėjo statistiniai Bibliotekos rodikliai. SVB apsilankė 150012 
lankytojai (2019 m. – 242738), bendras lankytojų skaičius sumažėjo 38, 2 procento, vaikų iki 14 m. amžiaus 
– 49, 0 proc. Atitinkamai mažėjo ir vidutinis apsilankymų skaičius – 34, 0 proc., vaikų – 44, 8 proc. 

Daugiausiai lankytojų neteko Viešoji biblioteka – 44, 7proc., mažiausiai – kaimo bibliotekos – 29, 6 
proc. Nors nemaža paslaugų dalis buvo perkelta į elektroninę erdvę, ypač antrojo karantino metu, tačiau 
retėjo lankytojų apsilankymai, vartotojams buvo suteikta galimybė pasiskolinti iki 15 leidinių vienu metu 
(atsižvelgiant į privalomą leidinių karantinavimą), dauguma lankytojų vengė lankytis viešose vietose, 
nemokėjo naudotis elektroninio katalogo paslaugomis (užsisakyti ir rezervuoti leidinius), netenkino uždari 
fondai ir ribojimai renginių lankytojams (kaukės, atstumo laikymasis, registracija į renginius ) ir pan.  

  
Lentelė Nr. 6 

Bibliotekų lankytojų skaičius 2018 m. – 2020 m. 
 

Biblioteka 
Bendras apsilankymų skaičius/ 

metai 
Skirtumas 
2019 m. -
2020 m. 

Vidutinis apsilankymų 
skaičius/ metai 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Viešoji biblioteka 68143 118179 65301 -52878 19, 1 27, 3 17, 1 

Draugystės padalinys 44461 42912 27250 -15662 23, 4 22, 9 16, 3 

Kaimo padaliniai 82312 81647 57461 -24186 18, 6 19, 8 13, 8 

SVB 194916 242738 150012 -92726 19, 7 23, 5 15, 5 

 
Lankytojų skaičius mažėjo visuose kaimo padaliniuose – daugiausiai Igliaukos (– 3737), Padovinio  

(–2337), Liudvinavo (-1799), Mokolų (-1726), Daukšių (-1286), Gudelių (1098), Šunskų (-813). Lankytojų 
mažėjimą sąlygojo karantino suvaržymai, o į Igliaukos, Gudelių, Šunskų padalinius, kurie įsikūrę seniūnijų 
pastatuose, lankytojai negalėjo patekti 5 mėn., nes seniūnijų darbuotojai dirbo nuotoliniu būdu ir į pastatus 
lankytojai nebuvo įleidžiami. 

 Lentelė Nr. 7 
Lankytojų vaikų iki 14 m. amžiaus skaičius 2018 m. – 2020 m. 

 

Biblioteka  Vaikų iki 14 metų amžiaus 
apsilankymų skaičius/ metai 

Skirtumas 
2019 m. -
2020 m. 

Vidutinis apsilankymų 
skaičius/ metai  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Viešoji biblioteka 16386 28773 11721 -17052 19, 1 31, 1 13, 7 

Draugystės padalinys 14971 15051 7530 -7521 27, 7 30, 3 17,5 

Kaimo padaliniai 35617 33261 20088 -13173 34, 1 35, 2 22, 2 

SVB 66974 77085 39339 -37746 27, 4 32, 6 18,0 

 
Labai svarbus rodiklis kiekvienai bibliotekai – lankytojų vaikų iki 14 metų amžiaus skaičius, kurie – 

būsimieji bibliotekos paslaugų vartotojai ir lankytojai. Daugiausiai vaikų lankytojų iki 14 m. amžiaus neteko 
miesto bibliotekos: Vaikų ir jaunimo edukacijos centras – 59, 3, Draugystės – 50, 0 procentų. Kaimo 
bibliotekose šis skaičius siekia 39, 3 proc. 

2019 m. pagerėjusi infrastruktūra ir išplėtotos paslaugos vaikams augino miesto bibliotekų 
lankytojų skaičių, todėl prisitaikyti prie ribotų paslaugų 2020 m., kurių pagrindą sudarė leidinių skolinimas, 
buvo sudėtinga – vaikai skaito vis mažiau. Nors daugelis Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro paslaugų buvo 
teikiama elektronine forma – šeimadieniai, virtualūs susitikimai su kūrėjais, į elektroninę erdvę perkeltas lėlių 
teatro spektaklis, fiziniai apsilankymai nebuvo fiksuojami, o ir susidomėjimas virtualiais renginiais metų eigoje 
mažėjo. Kaimo bibliotekose paslaugų pasiūla vaikams visuomet buvo skurdi, orientuota į tradicinių paslaugų 
teikimą, todėl teikiant tokias pat paslaugas ir lankytojų mažėjimas, sąlygotas tik karantino, buvo ženkliai 
mažesnis nei miesto bibliotekose. Tačiau vaikų lankytojų mažėjimas itin skaudus – 15 kaimo bibliotekų (71, 4 
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proc. visų kaimo padalinių) vaikų iki 14 m. 
amžiaus apsilankymų skaičius nesiekia ir 1000, o 
vidutiniškai vienoje kaimo bibliotekoje per 
metus apsilankė 956 vaikai (2019 m. – 1583, 9). 

 

 
Vartotojų ir lankytojų aptarnavimo kaina 
 
2020 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių išlaikymui 
gauta 994, 6 tūkst. Eur (2019 m. – 880, 4 tūkst. Eur) lėšų, 
iš jų paprastosios išlaidos sudarė – 976, 4 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką 1 vartotojo ir 1 lankytojo aptarnavimo 
kainos didėjimui turėjo išaugusios Bibliotekos lėšos darbo užmokesčiui (+10, 8 proc.) ir dokumentų įsigijimui 
(+ 80, 5 proc.). Sumažėjęs vartotojų ir lankytojų skaičius 1 vartotojo aptarnavimo kainą SVB padidino 21, 7 
proc., 1 lankytojo SVB – 47,7, 2 proc.  
 

Dokumentų išduoties paslauga 
 
2020 metais SVB vartotojams buvo išduota 202161 (2019 m. – 265246) dokumentų arba 23, 8 

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

Bendrieji išduoties rodikliai SVB sumažėjo daugiau kaip 63, 1 tūkst. fizinių vienetų, iš jų Viešojoje 
bibliotekoje – 24, 5 tūkst. vienetų, Draugystės bibliotekoje – 7, 9 tūkst. vienetų, kaimo bibliotekose – 30, 7 
tūkst. vienetų. Visuose kaimo padaliniuose, išskyrus Baraginės biblioteką (+1290), išduoties rodikliai mažėjo: 
Igliaukoje – 5466, Liudvinave – 3918, Puskelniuose – 2810, Želsvoje – 2713, Padovinyje – 2476 ir t.t. 

Daugiausiai dokumentų išdavė Igliaukos – 17736, Gudelių – 10300, Sasnavos – 9338 kaimo 
bibliotekos, mažiausiai – Šventragio – 1155, Daugirdų – 1205, Netičkampio - 2843 kaimo bibliotekos. 

Išduotis vaikams iki 14 m. amžiaus sumažėjo 10, 0 tūkst. vienetų (22, 4 proc.) procentais. 
Stabiliausi rodikliai buvo Bibliotekos vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre – išduotis mažėjo 1709 fiziniais 
vienetais (17, 3 proc.), daugiau kaip 23 procentais išduotis mažėjo kaimo padaliniuose ir Draugystės 
bibliotekoje – atitinkamai 6784 ir 1512 fizinių vienetų. Šešiose kaimo bibliotekos išduotis vaikams iki 14 m. 
amžiaus nesiekia ir 500 fizinių vienetų per metus. Daugiausiai leidinių vaikams išduota Igliaukos – 3189, 
Sasnavos – 2849 ir  Patašinės– 2100 bibliotekose. 

Lentelė Nr. 8 
Dokumentų išduotis 2019 m.  – 2020m. 

 

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

Iš viso iš to skaičiaus vaikams 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Viešoji 
biblioteka 

60737 84147 59664 9062 9873 8164 48915, 5 61594, 0 44899, 5 

Draugystės 
padalinys 

37094 38041 30135 6320 6384 4872 

Kaimo 
padaliniai 

143184 143058 112362 28859 28320 21536 6818, 3 6812, 3 5350, 5 
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SVB 241015 265246 202161 44241 44577 34572 10478, 9 11532, 4 8789, 6 

 
Vidutiniškai 1 kaimo biblioteka vaikams iki 14 metų paskolino – 1025 dokumentus (2019 m. – 

1348, 5).  
Grožinė literatūra sudaro 69, 5 procentų visų vartotojams paskolintų leidinių, antri pagal 

populiarumą – 16, 2 proc., socialinių mokslų srities leidiniai, treti – 5, 6 proc., taikomųjų mokslų srities 
(technikos, medicinos) leidiniai. 

Aktyviausi skaitytojai – pensijinio amžiaus vartotojai (sudaro 12 proc. visų vartotojų) – jiems išduota 
21, 9 procentai visų skolintų dokumentų. Dirbantiesiems (valstybės ir savivaldybių įstaigų tarnautojai, 
privataus sektoriaus darbuotojai – jie sudaro 32 procentus visų vartotojų) išduota 31, 3 proc. visų išduotų 
dokumentų, nedirbantiems vartotojams  (14, 3 proc.) –  14, 0 proc. dokumentų. Mažiausią procentą 
paskolintų dokumentų sudaro vaikams iki 14 m. amžiaus (23 proc.) ir 14 – 18 metų moksleiviams (12 proc.) 
išduoti dokumentai – atitinkamai 17, 7 ir 5, 6 proc. visų išduotų dokumentų.  

 
Populiariausios knygos SVB: 
 

1. Aušvico tatuiruotojas: romanas / Heather Morris paskolinta 259 kartus; 
2. Rožių dvaras : romanas / Irena Buivydaitė paskolinta 247 kartus; 
3. Mergina iš Italijos: romanas/ Liucinda Riley paskolinta 226 kartus; 
4. Petro imperatorė. [Kn. 1] / Kristina Sabaliauskaitė paskolinta 223 kartus; 
5. Povų dvaras: romanas / Hannah Richell paskolinta 215 kartų. 

 
Populiariausios knygos vaikams iki 14 m. amžiaus – J. K Rowling knygos apie Harį Poterį ir Nevykėlio 

dienoraštis, L. Žutautės knygos apie Kakę Makę, D. Williams „Močiutė plėšikė“. Kaip ir praeitais metais 
populiariausi periodiniai leidiniai SVB – „Lietuvos rytas“ ir „Suvalkietis”, žurnalai „Žmonės“, „Ji“, “Stilius“, 
vaikams – „Justė“, „Naminukas“, „Flintas“.  

 Lentelė Nr. 9 
Dokumentų išduotis į namus ir vietoje 2019 m. – 2020 m. 

 

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

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Viešoji 
biblioteka 

55537 66254 52287 5200 17893 7377 91, 4 78, 7 87, 6 

Draugystės 
padalinys 

31891 32224 26963 5203 5817 3172 86, 0 84, 7 89, 5 

Kaimo 
padaliniai 

98530 97771 90899 44654 45287 21463 68, 8 68, 3 80, 9 

SVB 185958 196249 170149 55057 68997 32012 77, 2 74, 0 84, 2 

 
Bibliotekoje ir visuose padaliniuose didėjo į namus skolinamų leidinių procentas, nes dalį metų 

neveikė bibliotekų skaityklos. 
Lentelė Nr. 10 

Skaitymo intensyvumas 2018 m. – 2020 m. 
 

Biblioteka Vieno vartotojo panaudotų dokumentų skaičius/ metai 

Visų registruotų vartotojų Vaikų 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Viešoji biblioteka 17, 0 19, 4 15, 7 10, 6 10, 7 9, 5 

Draugystės padalinys 19, 5 20, 3 18, 0 11, 7 12, 8 11, 4 

Kaimo padaliniai 32, 4 34, 6 26, 9 27, 7 30, 0 23, 8 

SVB 24, 4 25, 7 20, 9 18, 1 18, 8 15, 8 
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2018 m. – 2019 m. nedaug, bet stabiliai didėję išduoties rodikliai, ataskaitiniais metais mažėjo dėl 

pasaulinės pandemijos paskelbimo ir karantino ribojimų. Kitų išduoties mažėjimą lėmusių veiksnių įtaka buvo 
minimali. Nors dokumentų fondų atnaujinimas pasiekė 10, 3 procento, skaitytojai džiaugėsi naujų knygų 
gausa, dokumentų fondų reklamai buvo aktyviai naudojama Facebook paskyros, dokumentų fondų naujienų 
skelbimas Bibliotekos interneto svetainėje http://www.marvb.lt/fondas, beveik ketvirtadaliu sumažėjusi 
išduotis kelia didelį nerimą, kad vartotojų (ypač vaikų), kurie neturi tvirtų skaitymo įgūdžių, skaitomumas dar 
labiau sumažės. 

Lentelė Nr. 11 
Nestacionarus vartotojų aptarnavimas 2019 m. – 2020 m.  

 Išoriniai aptarnavimo punktai Knygnešystė 

Aptarnautų 
vartotojų 
skaičius 

Išduota 
dokumentų 
(fiz. vnt.) 

Knygnešių 
skaičius 

Vidutiniškai 
1 knygnešys 
aptarnauja 
vartotojų  

Aptarnautų 
vartotojų 
skaičius 

Išduota 
dokumentų (fiz. 
vnt.) 

2020 m.  34 863 89 1, 5 134 2535 

2019 m.  48 1109 93 1, 4 132 2031 

 
Kultūrinės edukacinės bibliotekos paslaugos  
 

2020 metais savivaldybės viešosiose bibliotekose įvyko 461 renginys (2019 m. – 767), iš jų 
Viešojoje bibliotekoje buvo surengti 119, padaliniuose – 342, juose dalyvavo daugiau kaip 10 tūkst. 
savivaldybės gyventojų.  Paskelbtas karantinas ir jo metu taikomi apribojimai, turėjo didžiausią įtaką renginių 
ir lankytojų skaičiaus mažėjimui. Renginių skaičius SVB sumažėjo 39,9 proc. (- 306 renginiai), iš jų vaikams iki 
14 m. amžiaus – 54, 5 proc. (- 199 renginiai). Renginių lankytojų skaičius, palyginus su 2019 m., sumažėjo 45, 
3 proc. (vaikų iki 14 m. amžiaus – 54, 2 proc.). 

Renginių lankytojai sudaro 6, 7 procentus bendro bibliotekų lankytojų skaičiaus.  
Lentelė Nr. 12 

  
  Renginių iš viso  Iš jų Lankytojų 

skaičius 

Kompleksiniai Žodiniai Parodos 2019  2020 

2019 2020 2019  2020 2019 2020 2019  2020 

Viešoji 
biblioteka  

195 119 20 14 120 53 55 52 10618 7429 

Draugystės 
padalinys 

93 27 53 5 10 8 26 14 3340 396 

Kaimo 
padaliniai 

479 315 51 18 236 131 192 166 4523 2281 

SVB 767 461 124 37 366 192 273 232 18481 10106 

 Iš jų vaikams  

Viešoji 
biblioteka  

84 45 10 9 59 29 15 7 3325 2184 

Draugystės 
padalinys 

44 11 30 1 4 3 10 7 1472 140 

Kaimo 
padaliniai 

237 110 33 8 154 67 50 35 2133 850 

SVB 365 166 73 18 217 99 75 49 6930 3174 

http://www.marvb.lt/fondas
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Populiariausios renginių formos – parodos ir žodiniai renginiai. Parodos buvo populiariausia 

renginio forma Draugystės ir kaimo padaliniuose – atitinkamai sudarė 51, 9 ir 52, 6 procentus visų renginių, 
Viešojoje bibliotekoje – daugiausiai surengta žodinių renginių – 40, 2 proc. Uždraudus organizuoti fizinius 
renginius, siekiant pasiekti bibliotekų lankytojus ir didesnę auditoriją, buvo organizuojami virtualūs renginiai. 

Savivaldybės bibliotekos organizavo ir 
paskelbė 59 virtualius renginius (žr. dalį 
„Virtualūs renginiai“). Buvo skelbiamos ne 
tik jau įprastos parodos, bet ir 
konferencijos, šeimadieniai, teatralizuoti 
pasirodymai, virtualūs susitikimai su 
kūrėjais, lėlių teatro spektakliai (Viešoji 
biblioteka paskelbė 46 renginius, 
padaliniai – 13). Virtualių renginių formų 
įvairovė ir kokybė labai pagerėjo antrojo 
karantino metu, kuris Marijampolės 
savivaldybėje paskelbtas nuo spalio 26 d. 

Renginiais buvo paminėtos P. 
Kriaučiūno 170 –osios gimimo metinės, lietuvių kalbos diena, Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmetis, Vilniaus 
Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metai, Lietuvos respublikos Seimo 2020 metais paskelbtos atmintinos datos, 
laiko aktualijos, valstybinės, kalendorinės šventės, rašytojų, kraštiečių ir žymių kūrėjų  jubiliejai. 
Organizuojant renginius bendradarbiaujama su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis (Lietuvos 
fotomenininkų draugija, Lietuvos spaudos fotografų klubu, Čekijos lietuvių bendruomene, Marijampolės 
Kristijono Donelaičio draugija ir t. t.), socialinėmis įstaigomis (Suvalkijos socialinės globos namais, Jonavos 
globos namais, Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija), Marijampolės ugdymo įstaigomis, kaimo 
bendruomenėmis ir pan. Šiuolaikinės priemonės praplėtė bibliotekos veiklų geografiją ir partnerystę. 
Bendradarbiaujant su Lietuvos ambasada Čekijoje vyko tiesioginė transliacija per Zoom platformą  lietuvių 
bendruomenės Čekijoje vaikams, per Youtube socialinį tinklą spektakliu susidomėjo Vankuveryje  ir Piterbore. 
(plačiau apie renginius žr. Priede Nr. 1 „Kultūriniai ir edukaciniai renginiai“). 

Aktyvi buvo lėlių teatro „Trivainėlis“ veikla: pastatytas naujas bibliotekos lėlių teatro spektaklis, 
suorganizuotas lėlių teatrų festivalis. Kartu su profesionalia aktore, režisiere Agne Sunklodaite pastatytas 
naujas spektaklis „Arklio Dominyko meilė“ pagal to paties pavadinimo Vytauto V. Landsbergio kūrinį (žr. 
priedą Nr. 3 „Projektinė veikla 2020 m.“).  
 
Gyventojų mokymai 
  

Biblioteka aktyviai įsijungė į gyventojų neformalaus ugdymo veiklas. Per metus vartotojų mokymui 
naudotis elektroninėmis paslaugomis skirta 1330 val. (2019 m. – 1805 val.).  

Dalyvaudami projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 
bendruomenė“ 10 Bibliotekos darbuotojų (lektoriai) organizavo skaitmeninio raštingumo mokymus 1383 
gyventojams (29 grupės - skaitmeninio raštingumo pradžiamokslis ir 100 grupių – pagal 11 pažengusiųjų 
programų). Įvedus karantiną, kai fiziniai gyventojų mokymai tapo negalimi, darbuotojai mokė nuotoliniu 
būdu, naudodami Microsoft Teams – taip apmokyti 665 gyventojai. Viešosioms paslaugoms keliantis į 
virtualią erdvę ypač paklausūs buvo mokymai „Viešosios paslaugos internetu“, „Sumaniau apsipirkime ir 
atsiskaitykime internetu“. Dar 2014 gyventojų buvo suteiktos trumpos konsultacijos skaitmeninio raštingumo 
klausimais. 

Kituose mokymuose dalyvavo 667 (fotografijos, vaizdo įrašų montavimo, 3 D modeliavimo, grafikos 
dizaino) gyventojai. Kultūros tarybos finansuojamo projekto „Integruok save“(žr. „Projektinė veikla 2020 m.“) 
metu buvo organizuojami mokymai, skirti jaunimui iki 18 m. Mokymų metu parengtos 3 programos: vaizdo 
įrašų montavimo, fotografijos meno bei grafikos dizaino ir 3D modeliavimo mokymai. Viso vyko 18 šių 
mokymo programų užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 30 mokymų dalyvių. Vykdant mokymų programą – vaizdo 
įrašų montavimas, jaunuoliai vykdė veiklas, susijusias su tarptautiniu bendradarbiavimu su Argentinos 
Sarmiento Villa biblioteka. Mokymų dalyviai filmavo ir įgarsino lietuviškus padavimus, atliko vaizdo įrašo 
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maketavimo darbus, sukūrė subtitrus anglų kalba bei vaizdo įrašus išsiuntė Argentinos bibliotekai, siekdami  
supažindinti Argentinos lietuvių bendruomenę su lietuviškomis sakmėmis ir padavimais. LAC darbuotojai 
organizavo 3D modeliavimo, maketų kūrimo bei darbo 3D spausdintuvu programoje: dalyvavo 37 mokyklinio 
amžiaus 10-13 metų vaikai. 

Organizuojant mokymus bendradarbiaujama su Trečiojo amžiaus universitetu, Užimtumo tarnyba 
prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mokomi savivaldybės socialinių įstaigų darbuotojai, noriai 
mokosi skaitmeninio raštingumo pagrindų ir pavieniai gyventojai.  

2020 metais Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose pravesta 22 ekskursijų (2019 – 154), kuriose 
dalyvavo 395 lankytojai (2019 m. – 2990 ). Daugiausiai ekskursijų įvyko VJEC – 15 ekskursijų (284 dalyviai). 

 

Elektroninio turinio kūrimas, informacinių ir elektroninių paslaugų plėtra 
 

2020 –ieji metai – išskirtiniai Bibliotekos darbe. Prasidėjus pandemijai ir uždraudus fizinį lankytojų 
patekimą į bibliotekas bei įvedus ribojimus bibliotekų lankytojams, ypač Karantino sąlygomis tapo svarbios ir 
reikalingos elektroninės paslaugos. Elektroninės paslaugos apskaitomos vadovaujantis Kultūros ministro 
2020-06-16 įsakymu Nr. ĮV-767 patvirtintu “Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis 
apskaitos tvarkos aprašu“. 

Lentelė Nr. 13 
Naudojimasis bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis 2020 m.  

Virtualių-
jų apsilan-
kymų 
skaičius 

Naudojimasis el. 
katalogais ir 
virtualioms 

bibliotekomis 

Naudojimas
is 

bibliotekos 
valdomais 

el. ištekliais 

Naudojimasis licencijuotais 
el. ištekliais 

Naudojimasis internetu* Sukurtų 
naujų el. 
paslaugų 
ir (ar) el. 
produktų 
skaičius Paieškų 

skaičius 
Bibliograf
inių įrašų 
peržiūrų 
skaičius 

Atsisiųstų 
el. 

dokumentų 
skaičius 

Turinio 
vienetų 
peržiūrų 
skaičius 

Atsisiųstų 
visateksčių el. 
dokumentų 

skaičius 

Viešos 
interneto 
prieigos 

vietų 
skaičius 

Unikaliųjų 
viešosios 
interneto 
prieigos 

vartotojų 
skaičius 

Viešos 
prieigos 

interneto 
kreipčių 
(seansų 
skaičius) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

52536 64631 17476 0 319 1053 24 192 10214 6 

*7, 8, 9 grafose pateikti tik Viešosios bibliotekos viešosios interneto  prieigos taško (LAC ir VJEC) duomenys.  
 
Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos Lankytojų aptarnavimo centro darbuotojai sukūrė šešias 

virtualias paslaugas: 
1. Kraštotyrinio turinio žaidimas „PK kodas“, skirtas Petro Kriaučiūno gimimo 170-osioms 

metinėms paminėti http://www.noriuzinoti.lt/lt/content_page/67-sprigtas/1726-pk-kodas.  
2. Interaktyvi ekskursija po bibliotekos patalpas http://www.marvb.lt/interaktyvus-vaizdo-

irasas-apie-biblioteka/ . 
3. Virtuali viktorina „https://create.kahoot.it/share/spauda-knyga-kalba/b21d7455-e16d-4bc5-

8cef-e87455aeb612, skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.  
4. 2020 m. portale „Noriu žinoti“ sukurtas kraštotyrinis internetinis Reikšmingų Marijampolei 

datų kalendoriaus internetinis puslapis https://asgaliu.com/. Internetinis kalendorius yra prieinamas visiems, 
besiskiriantis nuo įprastai rengiamos kalendoriaus versijos tuo, kad informacija yra periodiškai papildoma 
kiekvieną mėnesį, o patogus dizainas leidžia greitai ir patogiai rasti informaciją.  

5. Sukurta rubrika bibliotekos interneto svetainėje „Bibliotekininko dienoraštis“, 
http://www.marvb.lt/category/bibliotekininko-dienorastis/, kurioje mintimis apie skaitymą, kultūros 
reikšmę gyvenime dalinasi bibliotekos darbuotojai ir skaitytojai. Paskelbti 8 straipsniai.  

6. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu sukurtas virtualus kryžiažodis „Apie 
Marijampolę“ https://www.facebook.com/Noriu-%C5%BEinoti-
429172494145062/photos/pcb.1051681628560809/1051680441894261  

Toliau vykdomi kraštotyros dokumentų skaitmeninimo darbai, pildomas portalas „Noriu žinoti“ – 
paskelbti 52 tekstiniai įrašai, suskaitmeninti 285 vaizdai ir suskaitmeninta 301 kultūrinis objektas. Portale 
paskelbtos 3 virtualios parodos, edukacinis P. Kriaučiūną įamžinantis žaidimas „PK kodas“. Reguliariai 

http://www.noriuzinoti.lt/lt/content_page/67-sprigtas/1726-pk-kodas
http://www.marvb.lt/interaktyvus-vaizdo-irasas-apie-biblioteka/
http://www.marvb.lt/interaktyvus-vaizdo-irasas-apie-biblioteka/
https://create.kahoot.it/share/spauda-knyga-kalba/b21d7455-e16d-4bc5-8cef-e87455aeb612
https://create.kahoot.it/share/spauda-knyga-kalba/b21d7455-e16d-4bc5-8cef-e87455aeb612
https://asgaliu.com/
http://www.marvb.lt/category/bibliotekininko-dienorastis/
https://www.facebook.com/Noriu-%C5%BEinoti-429172494145062/photos/pcb.1051681628560809/1051680441894261
https://www.facebook.com/Noriu-%C5%BEinoti-429172494145062/photos/pcb.1051681628560809/1051680441894261
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atnaujinama informacija Bibliotekos interneto svetainėje www.marvb.lt, Nacionalinės bibliotekų savaitės 
metu pristatyta interaktyvi ekskursija po Bibliotekos patalpas. 

 

Interneto svetainės kūrimas, virtualūs apsilankymai 
 

Bibliotekos svetainė www.marvb.lt atnaujinta 2019 m. ir pritaikyta naudotis neįgaliesiems ir 
mobiliaisiais įrenginiais, todėl 2020 m. didelių pakitimų nebuvo. Fiksuoti 52536 (2019 m. – 53802) virtualūs 
apsilankymai interneto svetainėje, iš jų portale „Noriu žinoti“ – 27348 virtualūs apsilankymai. Bendras 
apsilankymų skaičius Bibliotekos svetainėje sumažėjo, nes ypač karantino metu buvo daugiau naudojamasi 
socialiniais tinklais. Bibliotekos interneto svetainėje per metus parengta 80 įrašų, sukurtos naujos skiltys: 
projekto „Integruok save“ viešinimui, puslapis „Virtualios parodos“, puslapis „Interaktyvi ekskursija“.  

Lentelė Nr. 14 
Naudojimasis interneto svetaine ir duomenų bazėmis 2020 m.  

 

 
Portale „Noriu žinoti“ 2020 m. sukurtos ir patalpintos trys virtualios parodos (žr. Virtualūs renginiai), 

sukurta nauja skiltis, skirta Marijampolei reikšmingoms datoms pažymėti, edukacinis Petro Kriaučiūno 
atminimo įamžinimui „PK kodas“.  

Viso per metus portale paskelbti 52 tekstiniai įrašai. Toliau buvo atliekami dokumentų skaitmeninimo 
darbai. Suskaitmeninti 285 vaizdai, 301 kultūros objektai, viešą interneto prieigą turi – 298 objektai (plačiau 
apie kraštotyros dokumentų skaitmeninimą dalyje „Dokumentų skaitmeninimas“). 

 

Elektroninio katalogo kūrimas ir naudojimasis 
 

LIBIS programinė įranga (įskaitant Skaitytojų aptarnavimo posistemį) įdiegta Petro Kriaučiūno 
viešojoje bibliotekoje ir visuose padaliniuose, elektroniniame kataloge atsispindi visi dokumentų fondai. 
Naudojama LIBIS PĮ v4.43.0.0. versija, 2020 metais įdiegti programinės įrangos naujinimai. Viešojoje 
bibliotekoje ir padaliniuose korteliniai katalogai ir kartotekos nenaudojami nuo 2012 m. Bibliotekos 
elektroninis katalogas nuolat papildomas naujais bibliografiniai įrašais. 2021 m. pradžioje jame buvo 77320 
bibliografinių įrašų, iš jų monografinių – 43712, analizinių – 33608. Per metus parengti 2984 bibliografiniai 
įrašai.  

Nacionaliniam bibliografijos duomenų bankui (NBDB) pateikti 845 regiono periodinių leidinių 
analiziniai bibliografiniai įrašai: „Suvalkiečio“ laikraščio –  606 ir „Miesto laikraščio“ – 73. Į NBDB buvo 
eksportuoti 689 analiziniai įrašai iš minėtų periodinių leidinių. 2020 m. sumažėjo parengtų analizinių įrašų 
skaičius (- 49), sumažėjus leidinio ,,Miesto laikraštis’’ periodiškumui.  

Vietinė reikšminių žodžių duomenų bazė (RŽDB), buvo papildoma naujais ir aprobuotais reikšminiais 
žodžiais. Pokyčiai visuomeniniame gyvenime verčia sistemingai peržiūrėti ir atnaujinti duomenų bazę naujais 
reikšminiais žodžiais (pvz. ,,Covid-19’’, karantinas, pandemija, epidemijos, Sakartvelas t.t.) Kai kurios 
Marijampolės apskrities įstaigos ar organizacijos keitė pavadinimus, įsikūrė naujų, todėl buvo reikalinga keisti, 
aprobuoti, įvesti naujus pavadinimus. RŽDB yra 49586 reikšminiai žodžiai, per metus ji papildyta 320 naujais 
reikšminiais žodžiais. 

 
Interneto svetainė 2018 m.  2019 m. 2020 m.  Skirtumas 2019 

m. – 2020 m. (+;-) 

1. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji 
biblioteka www.marvb.lt  

Įdiegimo/atnaujinimo metai  
2007m. /2019 m.  

 Apsilankymai 24558 30766 25188 -5578 

 Unikalūs lankytojai 13728 16608 13583 -3025 

 Puslapio peržiūros 65412 78897 55229 -23668 

2. „Noriu žinoti“ www.noriuzinoti.lt  Įdiegimo/atnaujinimo metai 2017/2020 

 Apsilankymai 13508 25879 27348 +1469 

 Unikalūs lankytojai 9784 19348 22113 +2765 

 Puslapio peržiūros 38077 45505 44028 -1477 

http://www.marvb.lt/
http://www.marvb.lt/
http://www.marvb.lt/
http://www.noriuzinoti.lt/
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Naudojimasis elektroniniu Bibliotekos katalogu, suteikia galimybę valdyti „Mano srities“ paslaugas 
– užsakyti ir rezervuoti leidinius, gauti informaciją. Karantino metu išpopuliarėjo dokumentų rezervavimas, 
užsakymas, paskolintų leidinių naudojimo laiko pratęsimas.  

SVB dokumentus rezervavo 588 vartotojai (2019 m. – 310), rezervuoti 3076 (2019 m. – 1159) 
leidiniai; 

SVB dokumentus užsakė 783 (2019 m. – 788) vartotojai, užsakyti 2584 (2019 m. – 2445) leidiniai. 
Mažiausiai šios paslaugos naudojamos kaimo padaliniuose – leidinius užsakė 70 vartotojų, rezervavo – 17 
vartotojų. 3157 vartotojai prasitęsė 43912 leidinių grąžinimo terminą.  

Lentelė Nr. 15 
Elektroninio katalogo lankomumo statistika 2019 m. – 2020 m.  

Virtualių 
apsilankymų sk. 

Seansų  
skaičius 

Paieškų  
skaičius    

Atsisiųstųjų 
įrašų skaičius  

Seansų trukmė/ val. 
 
 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m.  2020 m. 2019 m. 2020 m. 

10933 12144 16995 19554 47268 64631 10923 17476 10013:29   11433:47  

 
Paieškų skaičius OPAC ir WWW-OPAC moduliuose: 2019 m. – 26935, 2020 m. – 47274 
Karantino metu siekiant išvengti artimo kontakto, buvo rekomenduojama grąžinti leidinius per 

Dokumentų grąžinimo dėžę (jas turi Viešoji ir Draugystės bibliotekos). Grąžinta 11396 leidiniai. 
Autinformavimo paslauga elektroniniame kataloge ir portale www.ibiblioteka.lt naudojosi 3352 (2019 m. – 
3224 ), vartotojai, kurie, vadovaujantis BDAR reikalavimais, pateikė elektroninio pašto adresą.  

Bibliotekos lankytojams teikiama prieiga prie prenumeruojamųjų duomenų bazių: Infolex, EBSCO, 
NAXOS, „Vyturio” leidyklos leidinių duomenų bazė ir Mykolo Riomerio universiteto duomenų bazės prieiga.  
2020 m. padidėjo EBSCO duomenų bazės naudojimas – 216 (2019 m. – 197) peržiūrų, nes slaptažodis 
išduodamas skaitytojams į namus, o sumažėjo INFOLEX duomenų bazės peržiūrų skaičius – 92, nes dėl 
karantino ribojimų neveikė LAC neveikė interneto skaityklos ir duomenų bazė dalį metų vartotojams buvo 
neprieinama. Kitų duomenų bazių naudojimo rodikliai labai nedideli. 
 

Informacinės užklausos  

 
2020 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojams vartotojai pateikė 8395 užklausas (2019 

m. – 9976). Bendras užklausų SVB skaičius sumažėjo 15, 8 procentais. Viešojoje bibliotekoje ir kaimo 
padaliniuose, palyginus su 2019 m. užklausų skaičiumi, buvo pateikta mažiau užklausų, atitinkamai 1327 ir 
750 užklausų, Draugystės bibliotekoje – padidėjo 476 užklausomis.  

1856 bibliografines užklausas (22, 1 proc.) pateikė vaikai iki 14 m. amžiaus. 
Lentelė Nr.16 

Užklausų skaičius 2020 m. 
 

 Gauta 
užklausų  

Atsakyta 
užklausų  

Neigiami 
atsakymai 

Gautos elektroninėmis 
priemonėmis 

Viešoji biblioteka 3893 3752 141 1464 

Draugystės biblioteka 2371 2247 124 1348 

Kaimo bibliotekos 2131 2035 96 196 

SVB 8395 8034 361 3008 

 
Viešojoje bibliotekoje atsakyta į 96, 4 proc. užklausų. Didžiausią dalį (56, 6 proc.) sudarė teminės 

užklausos. Elektroniniu būdu pateikta 37, 6 proc. užklausų – per Facebook paskyras, elektroniniu paštu, per 
interneto svetainės Chatmeet konsultavimo sistemą.  

Vidutiniškai vienas padalinys per metus atsakė į 194 užklausas ir pateikė po 10 neigiamų 
atsakymų vartotojams. 

2020 m. Viešosios bibliotekos padaliniuose gauta 4502 užklausos, atsakyta į 4282 užklausas (95, 1 
proc.).Elektroninėmis priemonėmis pateiktos 196 (9, 1 proc.) užklausos kaimo padaliniuose, 1348 (56, 9 

http://www.ibiblioteka.lt/
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proc.) – Draugystės bibliotekoje. Kaimo bibliotekose pateikta daugiausia teminių užklausų – 1461, Draugystės 
bibliotekoje – adresinių užklausų – 1332. 

Užklausų tematiką lėmė ir metų aktualijos: pandemija, karantino apribojimai ir sąlygos, LR Seimo 
rinkimai. Dažnai skaitytojai bibliotekose ieškojo naujų, ką tik išleistų knygų, ypač grožinės literatūros kūrinių, 
bestselerių. Pageidaujamos knygos – lietuvių autorių kūriniai, knygos, dalyvaujančios Metų knygos rinkimų 
akcijose, Nobelio premija nominuotų rašytojų knygos.  

Neigiamų atsakymų priežastys įvairios. Moksleiviams trūko privalomojo skaitymo knygų pagal 
mokymo programas – mažas šių leidinių egzemplioringumas, istorinių, psichologinių ir grožinės literatūros 
leidinių, knygų savišvietai. Daugiau periodinių leidinių pageidauja kaimo bibliotekų skaitytojai.  

Elektronine paslauga ‘‘Klausk bibliotekininko‘‘ per ataskaitinius metus pasinaudojo 22 vartotojai 
(2019 m. – 18), dažniausia - laisvalaikiui (18), darbui ir mokslui – 4.  

Viešojoje bibliotekoje veikia „Klausk bibliotekininko“ konsultavimo sistema, vykdoma informavimo 
„Chatmeet“ (online) sistemos konsultavimo paslauga (206 užklausos) bibliotekos svetainės www.marvb.lt 
vartotojams. 

Bibliotekų lankytojams suteikta 178 konsultacijos kaip naudotis Bibliotekos elektroniniu katalogu, 
VJEC darbuotojai parengė videoklipą kaip užsakyti leidinius elektroniniame kataloge.  

 

Kraštotyrinės užklausos  
 

2020 m. buvo pateiktos 848 kraštotyrinės bibliografinės užklausos, dauguma iš jų – Lankytojų 
aptarnavimo centro darbuotojams, kurie kaupia ir saugo kraštotyrinių leidinių fondą. Jiems pateikta 794 
užklausos (93, 6 proc. visų užklausų), iš kurių įvykdytos – 792, neįvykdytos – 2, t. y. 0,25 %. Pateiktos 
užklausos: adresinės – 24, teminės – 294, faktografinės – 260, tikslinamosios 214. Elektroniniais kanalais 
gautos 344 užklausos.  

Nemaža dalis kraštotyrinių užklausų susiję su informacijos paieška, faktų nustatymu bei tikslinimu 
rengiant publikacijas portalui „Noriu žinoti“, virtualias kraštotyrinio turinio parodas, taip pat organizuojant 
konferenciją ir konsultuojantis su pranešėjais „Petras Kriaučiūnas ir jo epocha“. Į sudėtingiausias ir 
daugiausiai dėmesio reikalaujančias užklausas atsakoma raštu. Kaip visada netrūksta entuziastų besidominčių 
savo kaimų, miestelių, giminės istorija. Nuolatiniai lankytojai, kraštotyrinių susirašinėjimų bei diskusijų 
partneriai yra miesto bei regiono istorikai ir kraštotyrininkai. Nemažai įdomių užklausų pateikė kolekcininkai 
bandantys nustatyti kolekcijose turimų dokumentų bei fotografijų autorystę, datą, identifikuoti vietovę ir kt.   

Sulaukiama užklausų, susijusių su portalo „Noriu žinoti“ turinio naudojimu – antai istorikė profesorė iš 
Kauno rengia leidinį apie Birštono krašto šviesuolius, kuriame bus apžvalga ir apie Petrą Kriaučiūną bei jo 
veiklas, naudingas užmegztas kontaktas, tikimasi, ateityje leis suorganizuoti knygos pristatymą ir Bibliotekoje.  
Dar viena užklausa, susijusi su portalu yra VšĮ Pilietinės medijos drauge su LR Prezidentūra ir LRT televizija dėl 
ikonografinės medžiagos iš portalo “Noriu žinoti“ naudojimo. 

 

Naudojimasis interneto paslaugomis 
 
Bibliotekoje įrengtos 170 kompiuterizuotų darbo vietų, iš jų vartotojams skirta 112, darbuotojams 

– 58. Bendras kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams padidėjo 4 darbo vietomis. Dalyvaujant 
projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ atnaujinta 11 
kaimo padalinių kompiuterinė ir tinklo įranga, gauti kompiuteriai su liečiamaisiais ekranais, televizoriai, 
projektoriai, interneto sparta visuose padaliniuose padidinta iki 300 mbps. Viešosios interneto prieigos 
paslaugomis naudojosi 2642 (2019 m. – 3221) vartotojai, įdiegtas bevielis interneto ryšys, įgalina vartotojus 
prisijungti mobiliaisiais įrenginiais. Juo pasinaudojo 642 lankytojai. 

Lentelė Nr. 17 
Naudojimasis vieša interneto prieiga  2019 m. – 2020 m. 

 

Biblioteka  Viešos interneto 
prieigos (VIP) vietų 
skaičius 

Unikalių VIP vartotojų 
skaičius 

VIP kreipčių (seansų) 
skaičius 

http://www.marvb.lt/
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2019 m. 2020 m.  2019 m. 2020 m.  2019 m. 2020 m.  

Viešoji biblioteka 30 30 648 192 18379 10214 

Draugystės biblioteka 8 8 69 49 2063 952 

Kaimo bibliotekos 70 74 145 141 11183 5408 

SVB 108 112 862 382 31625 15932 

 
Socialinių tinklų naudojimas 
 

Populiariausias Bibliotekos darbuotojų naudojamas socialinis tinklas – Facebook, Viešosios 
bibliotekos centrai turi 2 Instagram paskyras. Facebook įrašų peržiūrų skaičius ženkliai kito dėl Kultūros 
ministerijos parengtos metodinės rekomendacijos, nes teikiami ne puslapio peržiūrų duomenys 
(engagement), o turinio parodymai (post reach). Nagrinėjant Bibliotekos socialinių tinklų statistiką matyti, 
kad mažiausiai peržiūrų socialinių tinklų paskyros surinko nuo gegužės iki spalio mėn., daugiausiai (dvigubai 
ir daugiau) – kovo, balandžio mėnesiais. Metų pabaigoje socialinių tinklų peržiūrų skaičius augo ne taip 
sparčiai kaip pavasarį. Sekėjai aktyviau domėjosi bibliotekos paslaugomis ir kuriamu elektroniniu turiniu, juos 
domino informacija apie renginius, naujas knygas, virtualias vaikų darbų parodas, konkursus, akcijas. Siekiant 
didinti sekėjų įsitraukimą, buvo kuriamos ir publikuojamos įvairios akcijos: kalėdinis konkursas „Žvilgsnis 
Kalėdų link“, konkursas, skirtas Lietuvos spaudos fotografijos parodos viešinimui, akcijos „Tada ir dabar“,  
„Biblioteka. Knygos. Žmonės“, konkursas „Su knyga išradingai“, fotografijų konkursas „Rudens spalvos mūsų 
vėliavoje“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui, viešinami skaitmeninio raštingumo 
mokymų grafikai. Populiarūs buvo darbuotojų nufilmuoti garsiniai skaitymai, virtualūs šeimadieniai (pvz. 
https://www.facebook.com/645244448881972/videos/1158237414519054; 
https://www.facebook.com/645244448881972/videos/217780449286498) 

Lentelė Nr. 18 
Socialinių tinklų sekėjų ir įrašų skaičius 2020 m.  

Bibliotekos pavadinimas Sekėjų skaičius Įrašų skaičius 

Viešoji biblioteka 8363 390948 

Draugystės biblioteka 282 1252 

Kaimo bibliotekos 2131 7960 

SVB 10776 400160 

 
Visi bibliotekos struktūriniai padaliniai turi Facebook paskyras (22 paskyra). Padalinių darbuotojai  

žymiai dažniau skelbė skaitomiausias knygos, pradėjo aktyviai dalintis knygų rekomendacijomis, dažniau 
skelbtos ir vizualiai profesionaliau pristatytos naujai gautos knygos, viešinti informaciniai įrašai, kuriuose 
aprašomi kraštiečiai, knygų autoriai, jų kūriniai, svarbios datos, minėjimai. Pradėti kurti ir viešinti vaizdo įrašai. 
Vaizdo įrašuose buvo galima pamatyti įvairių parodų, knygų pristatymų, informacijos apie autorius. 
Bibliotekininkų viešinto turinio kiekiai ženkliai išaugo, tačiau ne bibliotekininkų kurtas turinys kartais 
užgoždavo svarbią bibliotekos informaciją. Kai kurių bibliotekų Facebook komunikacija buvo nepakankamai 
aktyvi (Daugirdai, Meškučiai, Šventragis). 

 

Virtualūs renginiai 
 

Karantino sąlygomis suaktyvėjo virtualios bibliotekų paslaugos – bibliotekos parengė ir paskelbė 59 
virtualius renginius – parodas, konferenciją, teatralizuotus pasirodymas, virtualius susitikimus (Viešoji 
biblioteka – 46 renginius, Draugystės ir kaimo padaliniai – 13). Renginius peržiūrėjo daugiau kaip 7 tūkst. 
virtualių lankytojų. Didžiausias virtualus renginys – lėlių teatrų festivalis "Akutės" (lapkričio 27-28 d.). Į 
virtualią erdvę perkeltas lėlių teatro "Trivainėlis“ spektaklis „Arklio Dominyko meilė" (2 transliacijos, 415 
peržiūrų), perkelti šeimadieniai, susitikimai su kūrėjais, konferencijos, viktorinos, konkursai, akcijos, 
rengiamos parodos. LAC paskelbė 3 virtualias parodas, skirtas įžymioms datoms paminėti: 
„Teisybė – valstybių pagrindas“ skirta Lietuvos Steigiamojo seimo – 100 – mečiui 
http://www.noriuzinoti.lt/lt/laik-seim ,„Senojo miesto sergėtojai“ – Marijampolė ir jos žmonės  

https://www.facebook.com/645244448881972/videos/1158237414519054
https://www.facebook.com/645244448881972/videos/217780449286498
http://www.noriuzinoti.lt/lt/laik-seim
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žydų  fotografų akimis http://www.noriuzinoti.lt/lt/seno-miesto-sergetojai, „Nepabūgę savo drąsos“ skirta 
Kovo 11-osios akto signatarams, kilusiems iš Marijampolės krašto  http://www.noriuzinoti.lt/lt/testas 

Vienas didžiausių ir netradicinis renginys savo forma ir lankytojams suteiktomis galimybėmis buvo 
kompleksinis renginys „Šimtmečio iliuzija“. Renginys skirtas Petro Kriaučiūno 170-osios gimimo metinėms, 
P. Kriaučiūno vardo grąžinimo bibliotekai 30-mečio ir artėjančio bibliotekos šimtmečio 1921-2021 m. 
paminėjimui (žr. priedą Nr. 2 „Virtualūs renginiai“). Renginys organizuotas įgyvendinant projektus „Su 
šimtmečio ženklu“ ir „Festivalis Reali virtualybė 3“ (žr. priedą Nr. 3 „Projektinė veikla 2020 m.“). Renginys 
organizuotas virtualiai, taip pat surengta paroda Viešosios bibliotekos languose ir pastatyta meninė Jolitos 
Vaitkutės instaliaciją šalia bibliotekos. Viso renginyje dalyvavo 540 dalyvių. 

Populiariausi padalinių virtualūs renginiai – Igliškėlių padalinio virtuali fotografijų paroda ,,Tėvynė 
vasaros fone'' (peržiūrų – 438), Igliaukos padalinio virtuali paroda ,,Žiedai: pavasaris Petrutės Strolienės 
sodyboje"(peržiūrų – 439), Draugystės bibliotekos – virtualus susitikimas su „A.C. Patria” SAVANORIŲ 
CENTRO darbuotojais ir šiuo metu Lietuvoje savanoriaujančiais užsienio šalių piliečiais(peržiūrų – 278). 
 

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 
 

2020 m. buvo parengta ir pateikta svarstyti 18 projektinių paraiškų, iš jų 4 Lietuvos kultūros tarybai 
(2021 m. I finansavimo etapui), 3 projektų įgyvendinimui finansavimas nebuvo skirtas. Buvo įgyvendinama 
11 projektų, įsisavinta 42443, 17 Eur (2019 m. – 37955, 0) lėšų. Įgyvendinti projektai ir pandemijos sąlygomis 
ženkliai pagerino vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimą, išplėtė kultūrinių paslaugų pasiūlą (žr. priedą Nr. 
3 „Projektinė veikla 2020 m.“).  
 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas, atstovavimas ir partnerystė 
 

Bibliotekos renginiai ir veiklos buvo viešinamos įvairiuose sklaidos kanaluose: vietinėje spaudoje 
(„Suvalkietis“, „Miesto laikraštis“), internetiniuose portaluose (www.suduvosgidas.lt, www.mususavaitė.lt, 
www.epale.lt, www.marijampolieciai.lt, www.etaplius.lt), profesinėje spaudoje „Tarp knygų“. 

Tradicinėje spaudoje ir interneto svetainėse ataskaitiniais metai paskelbti 150 (2019 m. – 122) 
straipsnių, iš jų 116 (2019 m. – 88) parengė bibliotekos darbuotojai. 82, 6 proc. straipsnių publikuota 
Bibliotekos interneto svetainėje, socialiuose tinkluose, interneto portaluose. Viešosios bibliotekos padaliniai 
iš viso parengė 21 straipsnį. Popierinėje spaudoje publikuota 15 straipsnių, iš kurių 4 parengė padalinių 
darbuotojai. 

Apie Bibliotekos veiklą, renginius ir iniciatyvas parengti 20 (2019 m. – 37) Marijampolės televizijos 
reportažai. 

Ypač suaktyvėjo veikla Bibliotekos socialinių tinklų paskyrose. Bibliotekos darbuotojai administruoja 
29 socialinių tinklų paskyras (iš jų Facebook – 25). Biblioteka socialiniuose tinkluose turi 10, 8 tūkst. sekėjų, 
peržiūrų skaičius pasiekė – 400, 0 tūkst., į Youtube kanalą įkelti 7 video įrašai. Bibliotekininkų viešinamo 
turinio kiekiai ženkliai išaugo, nes dažniau buvo skelbiamos skaitomiausios knygos, rekomenduojamos 
skaityti knygos, vizualiai profesionaliau pristatytos naujai gautos knygos, dažniau viešinti informaciniai įrašai, 
kuriuose minimi žymūs kraštiečiai, knygų autoriai ir jų kūriniai, svarbios datos, renginiai.  

Bibliotekos elektroninių paslaugų vartotojams parengtas 1 (2019 m. – 5) naujienlaiškis (1960 
gavėjai, davę sutikimą gauti Bibliotekos informaciją).  

Viešosios bibliotekos centrų ir padalinių darbuotojai parengė 14 pavadinimų reklaminių leidinių. 
 

Savanorystė 
 

Ataskaitiniais metais savanorius priėmė Viešoji, Draugystės ir Sasnavos bibliotekos. Draugystės 
bibliotekoje, bendradarbiaujant su A.C. Patria (Kaunas) vykdyta tarptautinės savanorystės programa. 2019-
09-24 – 2020-06-24 Draugystės bibliotekoje savanoriavo tarptautinės savanorystės programos dalyvė iš 
Vokietijos Melda Tasdemir. Pagrindinės savanorės veiklos Draugystės bibliotekoje buvo: netradicinių anglų ir 
vokiečių kalbų pamokų vedimas, edukacinių užsiėmimų organizavimas.  

http://www.noriuzinoti.lt/lt/seno-miesto-sergetojai
http://www.noriuzinoti.lt/lt/testas
http://www.suduvosgidas.lt/
http://www.mususavaitė.lt/
http://www.epale.lt/


21 
 

Lankytojų aptarnavimo centre – savanoriavo moksleivė, norinti susipažinti su bibliotekininko 
profesija ir e - skautas, kurie padėjo organizuoti renginius vaikų užimtumo stovyklos lankytojams. Sasnavos 
bibliotekoje - veiklą vykdė 2 savanoriai, pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, laikotarpiu 2020-01-
15 – 2020-07-15. Taip pat bibliotekoje užsiregistravo projekto „Prisijungusi Lietuva“ 3 e. skautai. Jie mokė 
senjorus naudotis išmaniaisiais įrenginiais, kompiuteriu, internetu. Savanoriai padėjo rengti kultūrinius 
renginius, kūrė vaizdo įrašus Nacionalinės bibliotekų savaites parodai bibliotekos Facebook paskyroje, padėjo 
skaitytojams vykdyti paieškas internete. 
 

Dokumentų fondas ir jo panaudojimas 
 

2020 m. Marijampolės savivaldybės 
viešųjų bibliotekų dokumentų fondus sudarė 
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 4 centrų 
ir skyrių, 1 Draugystės padalinio ir 21 kaimų 
padalinių fondai. Dokumentams įsigyti buvo 
skelbiamos ir vykdomos tiekėjų apklausos CVP 
IS priemonėmis bei neskelbiamos apklausos 
raštu. Buvo atlikta 18 apklausų knygų, žaidimų 
ir elektroninių dokumentų pirkimui ir 3 
apklausos periodinių leidinių prenumeratai. 
Padaliniams paruošta 304 dokumentų siuntos. 
Dokumentų fondų komplektavimui skirtos lėšos 
buvo naudojamos įsigyti naujausią lietuvių ir 

užsienio autorių grožinę literatūrą, vaizdo – garso dokumentus, papildyti fondus programine literatūra 
moksleiviams. 2020 m. Informacijos išteklių ir vadybos skyriaus darbuotojai atlikto statistinių duomenų  
tyrimą „Kaimo padalinių fondų statistinė analizė ir formavimo kryptys“. Tyrimo metu nustatytas 21 kaimo 
padalinio grožinės, vaikų literatūros ir kitų mokslo šakų fondų atitikimas vartotojų skaičiui. Grožinės 
literatūros fondas sudaro 55, 0 proc. kaimo padalinių fondų, vidutiniškai padalinyje yra 1800 grožinės 
literatūros knygų, 1 vartotojui vidutiniškai tenka 9 knygos, t. y. fondo dydis atitinka vartotojų skaičių. Vaikų 
literatūros fondas sudaro 25, 0 % fondo, vidutiniškai tenka 21, 1 knygos 1 vartotojui vaikui iki 14 m. amžiaus, 
2 padalinių fondas neatitinka vartotojų vaikų skaičiaus. Įvairių mokslo šakų dokumentų fondas (be periodinių 
leidinių) sudaro apie 20 % kaimo padalinių fondo, vidutiniškai tenka 3, 8 dokumento 1 vartotojui, 8 padalinių 
fondas neatitinka vartotojų skaičiaus. Su tyrimo rezultatais supažindinti padalinių darbuotojai, siekiant 
ištaisyti dokumentų komplektavimo spragas ir numatyti fondų formavimo prioritetus 2021 metams. 

Nuo 2018 m. SVB dokumentų fondas sumažėjo 7881 fiziniais vienetais: kaimo padaliniuose – 3023 
fiz. vnt. (2019 m. buvo uždarytas Smilgių padalinys ir jo dokumentų fondo leidiniai nurašyti ir/ perduoti 
kitiems padaliniams), Viešojoje bibliotekoje – 5511 fiz. vnt., (buvo tvarkomi panaikintų VB padalinių leidiniai). 
Draugystės padalinyje fondas padidėjo 653 fiziniais vienetais. 

Lentelė Nr. 19 

Fondo judėjimas 2020 m. (fiziniai vienetai) 

 Fondo dydis 
2020-01-01 

% Gauta  
2020 m. 

Nurašyta  
2020 m. 

Fondo dydis 
2021-01-01 

% 

Viešoji biblioteka  57993 32,13 3469 5799 55663 30,57 

Draugystės padalinys 16885 9,35 1616 1342 17159 9,42 

Kaimo padaliniai 105619 58,51 13700 10109 109210 60 

SVB 180497  18785 17250 182032  

 
Per 2020 metus bendras SVB fondas padidėjo 1535 fiziniais vienetais, kaimo padalinių fondai – 

3591, Draugystės bibliotekos – 274 dokumentais. Viešosios bibliotekos dokumentų fondas sumažėjo 2330 
fiziniais vienetais (gauta – 3469, nurašyta 5799 fiziniai vienetai). 
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Lentelė Nr. 20 
Dokumentų fondai 2018 m. – 2020 m. (fiziniai vienetai) 

 

 
Biblioteka 

Fondo apimtis metų pabaigoje Pokytis 2019/2020 m. (+;-) 

2018 m. 2019 m.  2020 m.  Vienetai % 

Miesto bibliotekose 74144 74878 72822 -2056 -2, 7 

Kaimo bibliotekose 109567 105619 109210 +3591 + 3, 4  

SVB 183711 180497 182032 + 1535 + 0, 9 
 

Lentelė Nr. 21  
Gyventojų ir vartotojų aprūpinimas dokumentais 2018 m. –  2020 m. 

 

 
Biblioteka 

1 gyventojui tenka dokumentų 1 vartotojui tenka dokumentų 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Miesto bibliotekose* 2,1 2,1 2,1 13,5 12,1 12,2 

Kaimo bibliotekose 5,8 5,6 5,8 24,8 25,6 26,1 

SVB 3,4 3,3 3,4 18,6 17,5 17,9 

*1 gyventojui mieste tenkančių naujų dokumentų skaičius apskaičiuotas pagal Viešosios bibliotekos ir 
Draugystės padalinio rodiklius.  
 

1000 Marijampolės savivaldybės gyventojų tenka: 
Miesto bibliotekose – 2088 (2019 m. – 2133) dokumentai; 
Kaimo bibliotekose – 5830 (2019 m. – 5621) dokumentų; 
SVB – 3395 (2019 m. - 3349) dokumentai. 

2020 m. didžiausią reikšmę fondų formavimui turėjo papildomai skirtos valstybės lėšos fondų 
komplektavimui (39225 Eur). SVB fondai buvo papildyti dvejų metų laikotarpiu išleistais populiariais, 
skaitytojų pageidaujamais leidiniais. 

Didžiausius dokumentų fondus turi Igliaukos (8641 fiz. vnt.), Sasnavos padalinys (7301 fiz. vnt.), 
Liudvinavo (7065 fiz. vnt.) padaliniai, mažiausius – Daugirdų (2518 fiz. vnt.), Šventragio (3004 fiz. vnt.), 
Meškučių (3671 fiz. vnt.) padaliniai. 

2020 m. SVB vienam vartotojui teko daugiau dokumentų, negu 2019 m., kadangi vartotojų skaičius 
sumažėjo 176 vartotojais, o fondas padidėjo 1535 fiziniai vienetais.  

Lentelė Nr. 22  
Grožinės ir šakinės literatūros fondų apimtys 2020 m. gruodžio 31 d., fiziniai vienetai 

 

Biblioteka Fonde  metų pabaigoje Gauta per metus Nurašyta per metus 

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

 Grožinė literatūra 

Viešoji biblioteka  29176 52,4 1993 57,5 3583 61,8 

Draugystės padalinys 10987 64,0 845 52,3 603 44,9 

Kaimo padaliniai 62969 57,7 6563 49,9 3352 33,2 

SVB 103132 56,7 9401 50,0 7538 43,7 

 Įvairių mokslo šakų literatūra 

Viešoji biblioteka  26487 47,6 1476 42,5 2216 38,2 

Draugystės padalinys 6172 36,0 771 47,7 739 55,1 

Kaimo padaliniai 46241 42,3 7137 52,1 6757 66,8 

SVB 78900 43,3 9384 50,0 9712 56,3 

 
Didžiausią fondų dalį sudaro grožinės literatūros leidiniai, daugiausiai – Draugystės padalinyje, 

mažiausiai – Viešojoje bibliotekoje.  
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2020 m. SVB dokumentų pavadinimų skaičius išaugo, nes buvo gauta daugiau lėšų fondų 
komplektavimui ir už jas įsigyta daugiau naujų dokumentų (+288), negu 2019 m.  

 
 
 

Lentelė Nr. 23  
Dokumentų fondo kaita 2018 m. – 2020 m. (pavadinimai) 

 

Biblioteka Gauta per metus Nurašyta per metus Fonde  metų pabaigoje  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Viešoji biblioteka  1565 1461 1538 2638 287 1050 34536 35710 36198 

Draugystės padalinys 747 705 1020 58 642 504 5559 5622 6138 

Kaimo padaliniai 962 1101 2100 92 123 206 20293 21271 23165 

SVB 1848 1740 2028 2800 793 1191 38632 39579 40416 
 

Lentelė Nr. 24 
Elektroninių dokumentų skaičius fonde 2020 m. gruodžio 31 d. 

 

 Fondo dydis  
2020-01-01 

% Gauta  
2020 
m. 

Nurašyta  
2020 m. 

Fondo dydis 2021-01-01 % 

Viso Iš jų 
elektroninių 
dokumentų 

Viso Iš jų 
elektroninių 
dokumentų 

Viešoji biblioteka  57993 2234 3,9 30 2 55663 2262 4,1 

Draugystės 
padalinys 

16885 360 2,1 22  17159 382 2,2 

Kaimo padaliniai 105619 453 0,4 7  109210 460 0,4 

SVB 180497 3047 1,7 59 2 182032 3104 1,7 

 
2020 m. elektroninių dokumentų fondas padidėjo 57 dokumentais. Buvo įsigytas 31 elektroninis 

dokumentas už 391,04 Eur, dovanoti – 28 dokumentai. SVB padalinių fondai pasipildė stalo žaidimais, kurių 
įsigyta 64 fiziniai vienetai už 1334,92 Eur. 

Aprūpinimas dokumentais  

 
Dėl perduodamų į Bibliotekos padalinius 

leidinių skaičiaus mažėjimo 2020 m. Viešojoje 
bibliotekoje gauta 78,0 % mažiau dokumentų, negu 
2018 m., ir 55 % mažiau, negu 2019 m. (perdavimo 
būdu 2018 m. gauta 12840 dokumentų, 2019 m. – 
4542, 2020 m. – 85 dokumentai). Kaimo padaliniuose 
gauta dokumentų 20,9 % daugiau, negu 2018 m., ir 
Draugystės padalinyje - 13,80 % dokumentų daugiau, 
negu 2018 m. 

2020 m. SVB naujų dokumentų 1 gyventojui 
gauta daugiau, negu 2019 m., nes valstybės skiriamos 
lėšos dokumentams įsigyti padidėjo beveik dvigubai. 
Už valstybės biudžeto lėšas įsigyta 10056 dokumentai 
(2019 m. – 5385 dokumentai), arba 86,7 % daugiau, 
negu 2019 m. 2020 m. Viešojoje bibliotekoje naujų dokumentų 1 gyventojui gauta 7, 7 % daugiau, Draugystės 
padalinyje – 23,7 % daugiau, kaimo padaliniuose –23,7 % daugiau, negu 2019 m. 
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Lentelė Nr. 25 

Aprūpinimas naujais dokumentais* 2018 m. – 2020 m., fiziniai vienetai 

Biblioteka Gauta dokumentų/ metai Pokytis 2019/2020 
m. (+;-) 

1 gyventojui tenka naujų 
dokumentų 

2018 2019 2020 Vnt. % 2018  2019  2020 

Miesto 
bibliotekose* 

5040 4592 5000 +  408 + 8,88 0,1 0,1 0,1 

Kaimo bibliotekose 11331 11093 13683 + 2590 + 23,34 0,6 0,6 0,7 

SVB 16371 15685 18683 + 2998 +19,11 0,3 0,3 0,3 

*Fondo pokytis skaičiuojamas be perdavimų; 
*1 gyventojui mieste tenkančių naujų dokumentų skaičius apskaičiuotas pagal Viešosios ir Draugystės 
bibliotekų rodiklius.  

Lentelė Nr.26  

SVB lėšos dokumentų įsigijimui 2019 m. – 2020 m. 

 
 
Metai 

Skirta lėšų Skirta lėšų 1 gyventojui  

 
 
Viso 

Iš to skaičiaus Viso Iš to skaičiaus 

Valstybės Savival-
dybės 

Spec. 
lėšos 

Valstybės Savi-
valdy-
bės 

Spec. 
lėšos 

2019 m. 56312,5 46448,9 9423, 440 1,04 0,9 0,17 0,008 

2020 m. 100965,2 92430,0 8185,2 350 1,88 1,7 0,15 0,006 

Skirtumas 
2019 m./2020 
m. Eur 

+ 44652,7 + 45981,2 - 1238,5 - 90 + 0,84 + 0,9 - 0,02 - 0,002 

Skirtumas 
2019 m. /2020 
m.  procentais 

+ 79,3 + 99,0 - 13,1 -20,45 + 80,77 + 99, 0 -11,8 -25,0 

 
Valstybės lėšų dokumentams įsigyti per LR Kultūros ministeriją buvo skirta 92430 Eur (papildomai 

skirti 39225 Eur valstybės vardu pasiskolintų lėšų dokumentams įsigyti). 2020 m. lėšų skirta 45981,15 Eur. 
daugiau, negu 2019 m. Už Kultūros ministerijos lėšas įsigyti 10056 dokumentai.  

1 dokumento vidutinė kaina – 9,19 Eur (2019 m. – 8,59 Eur). Valstybės lėšomis įsigyti vidutiniškai 
4,6 egzemplioriai vieno pavadinimo dokumentų. Suaugusių literatūros egzemplioriškumas 4, 6 fiz. vnt., o 
vaikų literatūros - 4, 2 fiz.vnt.    

Savivaldybė skyrė 8185, 23 Eur lėšų dokumentams įsigyti. Iš jų periodikos prenumeratai skirta 
7838,12 Eur., arba 1536,81 Eur mažiau (16, 0 % mažiau) lėšų, negu 2019 m. Savivaldybės lėšų knygoms įsigyti 
skirta 347,11 Eur., t. y. 196,14 Eur daugiau, negu 2019 m. 

2020 m. specialiųjų programų lėšomis įsigyta leidinių už 350 Eur.  
Lentelė Nr. 27 

2018 m. – 2020 m. 1 padalinys vidutiniškai gavo dokumentų: 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Viešoji biblioteka  2743 1560 867 

Draugystės padalinys 1420 1333 1616 
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Kaimo padaliniai 515 539 652 

 
Daugiausiai dokumentų gavo Viešosios bibliotekos Lankytojų aptarnavimo centras (2452 fiz. vnt.), 

kaimo padaliniuose – Igliaukos padalinys (1006 ), Sasnavos padalinys (984), Liudvinavo padalinys (867) fizinius 
vienetus.2020 m. Viešojoje bibliotekoje (LAC ir VJEC) vidutiniškai gauta mažiau dokumentų viename 
padalinyje, nes dėl skaičiuojamų perdavimo būdu gautų leidinių 2020 m. gauta 4335 dokumentais mažiau, 
negu 2019 m. (2019 m. perdavimo būdu gauti 4776 dokumentai, o 2020 m. tik 85 dokumentai). Atsižvelgiant 
į tai, kad ataskaitiniais metai buvo mažiau perdavimo būdu gautų dokumentų, Viešojoje bibliotekoje už 
valstybės lėšas pirktų dokumentų skaičius padidėjo, įsigyta 2192 dokumentai (2019 m. 1601 dokumentas). 

Draugystės padalinys ir kaimo padaliniai vidutiniškai gavo daugiau dokumentų, nes gavus 
papildomų lėšų fondų komplektavimui, išaugo gautų dokumentų skaičius. 

Lentelė Nr. 28 
2020 m. Fondo atnaujinimo koeficientas* 2020 m.  

 Fondas 2021-01-01 Gauta 2020 m. Koeficientas 

Viešoji biblioteka  55663 3384 6,1 

Draugystės padalinys 17159 1616 9,4 

Kaimo padaliniai 109210 13683 12,5 

SVB  182032 18683 10,3 

*Fondo atnaujinimo koeficientas skaičiuojamas be perdavimo būdu gautų dokumentų.  
 

2020 m. 
Viešojoje bibliotekoje 
fondo atnaujinimo 
koeficientas sumažėjo 0, 
3 %, (2019 m. – 6, 4), nors 
bendras VB dokumentų 
fondas padidėjo 4,1 proc. 
ir naujų dokumentų buvo 
gauta 3,74 proc. daugiau. 
Draugystės padalinio 
fondo atnaujinimo 
koeficientas padidėjo 

19,3 proc., kaimo padalinių fondų atnaujinimo koeficientas – 19,1 proc. 
2020 m. fondo atnaujinimo koeficientas SVB atitiko IFLA rekomendacijas. 
 

Periodinių leidinių įsigijimas 
 

Viešoji biblioteka ir padaliniai gavo 7238 fizinius vienetus 119 pavadinimų periodinius leidinius. 
Prenumeratos būdu įsigyta 5668 fiziniai vienetai ir 58 pavadinimų periodiniai leidiniai (2019 m. atitinkamai 
6717 fiziniai vienetai ir 61 pavadinimas) 

Iš kitų šaltinių gauta 1570 periodinių leidinių.  
Lentelė Nr. 29 

 
Savivaldybės ir specialiųjų programų lėšos periodinių leidinių prenumeratai 2018 m. – 2020 m. 

 

 2018  m. 2019 m. 2020 m. 

Viešoji biblioteka  1589,62 935,76 954,97 

Draugystės padalinys 880,33 457,66 714,73 

Kaimo padaliniai 10408,25 7879,29 6168,42 

SVB 12878,20 9272,71 7838,12 
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Periodinių leidinių prenumeratai kiekvienais metais Savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos mažėjo 
– 2020 m. – 16, 0 proc., 2019 m. – 28, 0 proc., palyginus su ankstesniais metais.  

Lentelė Nr. 30  
Periodinių leidinių įsigijimas 2020 m. (fiziniai vienetai ir pavadinimai) 

 

 Viso fizinių vienetų Viso pavadinimų Vidutiniškai fizinių 
vienetų 

Vidutiniškai 
pavadinimų 

Viešoji biblioteka  715 94 357 47 

Draugystės padalinys 548 72 548 72 

Kaimo padaliniai 5975 88 284 22 

SVB 7238 119 - - 
 

Nuo 2018 m. bendras SVB periodinių leidinių fondas sumažėjo 1663 fiziniais vienetais. Periodinių 
leidinių kiekis vartotojų netenkina, neužtenka lėšų užsakyti kiekvienam padaliniui pageidaujamus periodinius 
leidinius, pvz. dienraštį „Lietuvos rytas“. Periodinių leidinių kaina didėja, o lėšų jiems įsigyti mažėja. 
Prenumeruojamų leidinių 1 egzemplioriaus kaina 2020 m. padidėjo  - 1 periodinio leidinio egz. kaina buvo – 
1,90 Eur (2019 m. - 1,73 Eur). 

 

Dokumentų fondo cirkuliacija didinant dokumentų prieinamumą. 
 
Dokumentų vidaus cirkuliacija nedidėlė. Dažniau padaliniai skolinasi paklausius grožinės literatūros 

leidinius iš VB Lankytojų aptarnavimo centro arba pasikeičia tarpusavyje. 2020 m. tokiu būdu padalinių 
darbuotojai iš LAC fondų savo vartotojus paskolino 209 leidinius. 

Visas atsarginis fondas atsispindi LIBIS elektroniniame kataloge. Siekiant patenkinti vartotojų 
poreikius pradėta skolinti ir Atsarginio fondo dokumentus. 2020 m. buvo išduodami skaitytojams, išduoti 55 
leidiniai (2019 m. – 36). Tai retesni, seniau išleisti arba tuo metu skaitomi leidiniai: S. Kingo, J. 
Marcinkevičiaus, S. Paltanavičiaus, M. Prusto knygos, L. Tolstojaus „Karas ir taika“ K. Marso „Kapitalas“, 
„Lietuvos sakralinė dailė“, „Lietuvos bažnyčios“ , M. Valančiaus raštai, antikinių autorių kūriniai ir t.t. 

Eilę metų vartotojų naudojimasis Tarpbibliotekininio abonemento paslaugomis (TBA) stabilus: 

naudojosi 11 vartotojų (2019 m. – 10), gauti 8 dokumentai (2019 m. - atsiųsta 10 dokumentų, iš jų 8 
originalūs, 2 kopijos). 

  

Specialiųjų fondų komplektavimas ir naudojimas 
 

Specialiųjų – kraštotyrinių ir informacinių dokumentų fondo panaudojimas labai žemas, nesiekia 1 
procento bendros išduoties vartotojams (informacinių dokumentų išduota – 0, 7 proc., kraštotyros 
dokumentų – 0, 8 proc. ). Bendroje dokumentų fondo sudėtyje jie sudaro: informaciniai dokumentai – 2,3 
proc., kraštotyros dokumentai – 5, 5 proc. 

Vidutiniškai viename kaimo padalinyje yra 198, 7 kraštotyriniai dokumentai, informacinių leidinių 
– 101, 0 dokumentas. 

Viešosios bibliotekos padaliniuose organizuojamos kraštotyros kartotekos. Ataskaitiniais metais 
padalinai kraštotyros kartotekas papildė 81 bibliografiniu įrašu (2019 m. – 138).  

Vidutiniškai vieno padalinio kraštotyros kartotekoje yra po 3,8 įrašo.  
Informaciniai leidiniai ne itin populiarūs, nes naujų leidinių gaunama nedaug, o kaimo bibliotekose 

jų fondus sudaro gana seniai išleisti leidiniai. Statistinio padalinių dokumentų fondo tyrimo metu konstatuota, 
kad įvairių mokslo šakų dokumentų fondai ne visiškai atitinka vartotojų poreikius. Viešojoje bibliotekoje 
dažniausiai buvo naudojami kalbiniai žodynai (pvz. italų – lietuvių/ lietuvių – italų), biologijos mokslų krypties 
leidiniai, Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre – enciklopedinio pobūdžio leidiniai  apie sportininkus, 
kompiuterinius žaidimus, madą ir  „Kakės Makės enciklopedija“. 
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Lentelė Nr. 31 
Kraštotyrinių ir informacinių dokumentų fondas 2020 m. 

 

 Kraštotyrinio fondo judėjimas 2020 m.  Informacinio fondo judėjimas 2020 m.  

Gauta Nurašyta  Fondo dydis 
2021-01-01 

Gauta  Nurašyta  Fondo dydis 
2021-01-01 

Viešoji biblioteka  82 58 5127 20 39 1749 

Draugystės padalinys 17 23 532 4 12 308 

Kaimo padaliniai 115 71 4172 56 32 2122 

SVB 214 152 9831 80 83 4179 

 
2020 m. kraštotyrinių dokumentų fondas padidėjo 62 fiziniais vienetais, informacinių dokumentų 

– sumažėjo 3 fiziniais vienetais. 
 

Dokumentų atranka ir nurašymas  
2020 m. dokumentų 

nurašymas SVB, palyginus su 2019 m., 
sumažėjo 27, 0 proc., dėl perdavimų į kitus 
padalinius: 2020 m. SVB buvo perduota 
102 dokumentai, o 2019 m. - 4776 
dokumentai. Be to, 2020 m. mažėjo 
nurašymų leidinių kiekis ( -6248) . 
2020 m. SVB dokumentų nurašyta mažiau 
negu 2019 m.: Viešojoje bibliotekoje – 839, 
Draugystės padalinyje – 423, kaimo 
padaliniuose – 5166 fizinių vienetų.  

 

Lentelė Nr.32 
Dokumentų nurašymo priežastys 2018 m. – 2020 m., fiziniai vienetai 

Metai Viso Iš jų 
Susidėvėję  Praradę 

aktualumą 
Skaitytojų 
negrąžinti 

Perduoti Kitos 
priežastys 

Fiz. vnt. Fiz. vnt. Fiz. vnt. Fiz. vnt. Fiz. vnt. 

2018 35413 8782 13541 67 12840 183 

2019 23678 8948 9746 30 4776 178 

2020 17250 8013 9037 26 102 72 
Skirtumas 2019/2020 m.,  
fiz. vnt. 

- 6428 - 935 - 709 - 4 - 4674 - 106 

Skirtumas 2019/2020 m., proc. - 27,0 -10,5  - 7,3 - 0,1 - 97,9 - 59,6 

2020 m. perduoti 102 dokumentai į įvairius Viešosios bibliotekos padalinius. 
Lentelė Nr. 33 

Fondo apyvartos rodiklis 2018 m. –2020 m. 
 

 Fondo apyvarta 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Viešoji biblioteka  1,06 1,45 0,96 

Draugystės padalinys 2,14 2,25 1,75 

Kaimo padaliniai 1,3 1,35 1,02 

SVB 1,31 1,46 1,07 
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2020 m. fondo apyvartos rodiklis sumažėjo visoje SVB sistemoje, nes išduotis SVB sumažėjo nuo 

265246 (2019 m.) iki 202161 (2020 m.) 

Dokumentų fondo apsauga.  

 
SVB dokumentų fondai tikrinami reguliariai, Fondo apsaugos nuostatuose numatytais terminais. 

Viešosios bibliotekos centrų fondai tikrinami kas 15 metų, paskutinį kartą Lankytojų aptarnavimo centro 
fondas tikrintas 2015 metais, Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro – 2016 metais, Draugystės padalinio – 
2013 metais. Fondai tikrinami automatizuotai LIBIS PĮ priemonėmis, naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą. 
2020 m. buvo atliktas fondo patikrinimas Igliškėlių padalinyje. Dėl karantino nebuvo atlikti planuoti 
patikrinimai Šunskų ir Tautkaičių padaliniuose. Fondų patikrinimai kaimo padaliniuose atliekami kas 5 – 7 
metai, seniausiai tikrinti Šunskų ir Tautkaičių, Mokolų, Daukšių padalinių fondai (2014 m. – 2015 m.), todėl 
2021 m. planuojamas šių fondų patikrinimas.  

Reguliariai tikrinant dokumentų fondus dėl nenustatytų priežasčių leidinių praradimai labai nedideli 
– vadovaujantis fondo apsaugos nuostatais ir Bibliotekos lokaliniais teisės aktais leidžiama nurašyti 0, 2 % nuo 
dokumentų išduoties už praėjusius metus. Dėl nenustatytų priežasčių dingę dokumentai nurašyti: Vaikų 
edukacijos ir laisvalaikio centre – 6 fiziniai vienetai, padaliniuose: Meškučių  – 2, Gavaltuvos  – 2, Gudelių  – 
6, Sasnavos – 4, Daukšių – 4 fiziniai vienetai. Laiku negrąžinusių dokumentus – skolininkų dokumentai 
nurašomi praėjus 5 metams po paskutinio vartotojo apsilankymo bibliotekoje. Skolininkų negrąžintus 
dokumentus nurašė Lankytojų aptarnavimo centras ir Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centras – 48 leidinius. 
Vartotojai prarado 26 dokumentus, vietoje jų gauti 25 nauji dokumentai, pripažinti lygiaverčiais. 

 

Dokumentų skaitmeninimas 
 

Suskaitmeninti (inventorinti) dokumentai sudaro apie 5, 9 % Viešosios bibliotekos krašto fondo (visi 
saugomi skaitmeniniai vaizdai sudaro 12%). Skaitmeninės kopijos saugomos išoriniuose kietuosiuose 
diskuose. Iš viso suskaitmeninta 301 kultūros objektas (knygos iki 1940 m. ir rankraščiai) ir 298 viešą interneto 
prieigą turintys objektai. Leidiniai publikuoti portalo www.noriuzinoti.lt skiltyje „Suvalkijos biblioteka“ bei 
bibliotekos tinklalapyje www.marvb.lt parodoje „Karalius lietuviškasis“. 

2020 m. suskaitmeninti 848 vaizdai; Fotografijų – 256 vaizdai; rankraštis –307 vaizdai (1 rankraštis); 
kiti (straipsniai, žemėlapiai, fotografijos ir kt. iš knygų bei periodinių leidinių) – 285 vaizdai. Skaitmeninių 
vaizdų archyvas papildytas kolekcininko Manto Vaitiekūno senosios fotografijos rinkinių vaizdais, 
suskaitmenintos dar nematytos, unikalios fotografijos (220 vaizdai). Suskaitmeninti 36 vaizdai iš žinomo 
Marijampolės fotografo, krašto metraštininko Romo Linionio kolekcijos apie 1989-1991 metų įvykius 
Marijampolėje. Negalime pristatyti fotografijų rinkinius  kaip atskiras kolekcijas, tačiau fotografijų savininkai 
leido naudoti fotografijas rengiant parodas, publikacijas, renginių ir bibliotekos reklaminiuose leidiniuose. 

Savininkui sutikus, suskaitmenintas vertingas rankraštis – „Marijampolės Marijonų Vienuolyno ir 
Parapijos bažnyčios /Šv. Mykolo Arkangelo/ Jungtuvių užsakų knyga“ 1941-1949 m. (307 vaizdai). Rankraštis 
bus publikuotas 2021 metais portale „Noriu žinoti“.  

Rengiant virtualias parodas ir parodas ekspozicijų erdvėje, atsiliepiant į Marijampolės atminties 
institucijų prašymus ir atsakant į skaitytojų užklausas, nuskenuota daug įvairios informacijos iš knygų, 
periodinių leidinių, žemėlapių rinkinių bei rankraščių – 285 vaizdai. Tai sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų 
per metus suskaitmenintų vaizdų. Vaizdai (fotografijos, rankraščiai) publikuoti portale www.noriuzinoti.lt ir 
www.marvb.lt, bibliotekos leidiniuose, bei bibliotekos darbuotojų parengtose publikacijose respublikinėje 
žiniasklaidoje.  

 

Atsarginis fondas 
 

2021 m. sausio 1 d. Atsarginiame fonde buvo 5638 fiziniai vienetai ir 3542 pavadinimų dokumentų 
už 22331,00 Eur. 2020 m. Atsarginis fondas gavo 15 dokumentų, nurašyti 1366 susidėvėję ir praradę 
aktualumą dokumentai bei perduoti kitiems padaliniams 82 dokumentai. 2021 m. planuojama Atsarginį 

http://www.noriuzinoti.lt/
http://www.marvb.lt/
http://www.noriuzinoti.lt/
http://www.marvb.lt/
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fondą perkelti į naujai suremontuotas patalpas Viešosios bibliotekos pusrūsyje, 5500 Atsarginio fondo 
dokumentų sutvarkyti ir sudėti pagal UDK klasifikaciją. Taip pat planuojama šalinant dubletinius ir neaktualius 
dokumentus (150 egz.), dalį dokumentų perduoti SVB padaliniams. 

 

Taikomieji tyrimai ir metodinė veikla 
 

Ataskaitiniais metais atliktas „Liudvinavo ir Sasnavos bibliotekų dokumentų fondų atitikimo 
vartotojų tyrimas“. Informacijos išteklių ir vadybos skyriaus darbuotojai, norėdami nustatyti Sasnavos ir 
Liudvinavo bibliotekų dokumentų fondų atitikimą vartotojų poreikiams, atliko šių bibliotekų vartotojų 
anketinę apklausą (340 anketų). Tyrimo tikslas – nustatyti Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekų dokumentų 
fondų atitikimą vartotojų poreikiams. Buvo siekiama sužinoti ar vartotojus tenkina bibliotekose 
sukomplektuoti įvairių mokslo šakų, grožinės ir vaikų literatūros fondai, ar pakanka periodinės spaudos, 
literatūros užsienio kalbomis, ar vartotojai rekomenduotų bibliotekoje apsilankyti kitiems, ar patenkinami 
vartotojų poreikiai. Tyrimas atliktas 2019 m. lapkričio 1 – 2020 m. kovo 1 d. (žr. Priedą Nr. 4) 

Pagrindinės metodinio darbo kryptys: ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, tobulinti bibliotekų 
paslaugas, organizuojant profesinius renginius, diegti bibliotekų darbo naujoves praktikoje. Metodinę veiklą 
vydo Informacijos išteklių ir vadybos skyriaus darbuotojai. 

Viena darbo krypčių – ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, skleisti informaciją apie naujoves. Tuo 
tikslu buvo organizuojami profesiniai renginiai. Ataskaitiniais metais įvyko 8 Viešosios bibliotekos ir padalinių 
darbuotojų pasitarimų. Prasidėjus antrajam karantinui, naudojant Microsoft Teams programą 2 pasitarimai 
– lapkričio ir gruodžio mėn., vyko nuotoliniu būdu. 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, aptartas dalyvavimas 
projektuose, akcijose ir iniciatyvose. 

Pasitarimų metu nemažai dėmesio skirta bibliotekų darbui karantino sąlygomis: supažindinimui su 
naujausia Sveikatos apsaugos ministro informacija, Viešosios bibliotekos Direktoriaus įsakymais šiais 
klausimais: pagrindinėmis taisyklėmis Karantino laikotarpiu, darbo vietų įrengimu bibliotekose, darbuotojų ir 
skaitytojų saugumo reikalavimais. Taip pat analizuoti aktualūs profesiniai klausimai: metinių veiklos ataskaitų 
rengimo tvarka, naujovės apskaitant socialinių tinklų įrašus, LIBIS modernizavimas. Pristatytos Respublikinės 
akcijos ir iniciatyvos, skatintas bibliotekų įsitraukimas, aptarti pasiekti rezultatai. Supažindinta su nauja 
profesine literatūra. Pasidalinta nuomonėmis iš nuotolinio seminaro „Kaip sudominti paauglį knyga?“, 
pristatyta Birštono viešosios bibliotekos sukurta mobilioji programėlė „Meditacinė biblioterapija“. 

Padalinių darbuotojais pristatyti atlikti tyrimai ir aptarti jų rezultatai: „Dokumentų fondų atitikimas 
vartotojų poreikiams Liudvinavo ir Sasnavos bibliotekose“ ir supažindinta su atlikta Viešosios bibliotekos 
kaimo padalinių fondų statistine analize ir dokumentų fondų formavimo kryptimis.  

Atsižvelgiant į pasikeitusias sąlygas, bibliotekos daugelį veiklų perkėlė į Facebook paskyras. 
Pasitarimų metu analizuotas bibliotekų Facebook paskyras turinys ir pateiktos rekomendacijos jų kokybei 
gerinti: savalaikis įrašų kėlimas, bendravimas su bendruomene, virtualios parodos, konkursai, kiti aktualūs 
įrašai.  

Ataskaitiniais metais išanalizavus Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų poreikį profesinei 
kvalifikacijai buvo vykdomi mokymai: darbas socialiniame tinkle Facebook ir darbas Word sistemoje. Darbo 
socialiniame tinkle Facebook programoje apmokyta 12 padalinių darbuotojų, darbo Word sistemoje mokėsi 
14 darbuotojų.  

Mokolų bibliotekoje pravesti praktiniai mokymai įsisavinant naują ES projekto „Gyventojų 
skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ techniką. 
Mokymų metu supažindinta su technikos galimybėmis, 7 padalinių darbuotojai praktiškai apmokyti pildyti 
ekrano turinį informacija. Pravesti mokymai naujam Igliškėlių padalinio darbuotojui.  

Nemažai dėmesio skirta darbui LIBIS programoje. LIBIS PĮ modulio naujovių apmokyta 9 Viešosios 
bibliotekos darbuotojai: dokumentų rezervavimas/užsakymas SARP posistemyje. Apmokyti 2 nauji 
darbuotojai darbui su LIBIS (Igliškėlių ir Želsvos padaliniuose). 

Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojams suteiktos 75 konsultacijos darbo LIBIS klausimais: 
skaitytojų aptarnavimo ataskaitų formavimas, delspinigių anuliavimas ir kitais klausimais. Dažniausios: dėl 
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vartotojų registravimo ir asmens duomenų iš VSDB kopijavimo (12 vnt.), dokumentų rezervavimo/užsakymo 
(15 vnt.), bibliotekos autoinformavimo paslaugų nepasiekiamumo į vartotojų el. paštus klausimais (25 vnt.).  

2020 m. konsultuoti padalinių darbuotojus darbo vietoje, suteikti metodinę pagalbą, stebėti 
veiklos pokyčius išvykta 24 kartus. Vidutiniškai vienas padalinys aplankytas – 1, 1 kartą. Į Tautkaičių, 
Puskelnių, Valavičių, Igliškėlių bibliotekas suteikti profesinių konsultacijų ir pagalbos apsilankyta po 2 kartus.  

Siekiant atlikti Viešosios bibliotekos Netičkampio padalino veiklos vertinimą ir darbo analizę buvo 
vykdoma veiklos stebėsena bei pateikta bibliotekos veiklos patikros ataskaita, kurioje numatytos priemonės 
bibliotekos veiklos tobulinimui.  

Parengta metodikos rekomendacija – „2021 metų žymių datų kalendorius“. Šios metodikos 
rekomendacijos naudojamos rengiant  veiklos planus sekantiems metams.  

Ataskaitiniais metais inicijuotas ir įgyvendintas fotografijų konkursas „Rudens spalvos mūsų 
vėliavoje“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Viešosios bibliotekos padalinių 
skaitytojai, bendruomenių nariai buvo kviečiami kūrybiškai įprasminti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos svarbą: fotografuoti supančią aplinką, kurioje matomos Lietuvos valstybės vėliavos spalvos: geltona-
žalia-raudona. Nuotraukos buvo talpinamos padalinių bibliotekų Facebook puslapiuose, už jas balsavo  
Facebook sekėjai ir konkurso komisija. Konkurse dalyvavo 16 Viešosios bibliotekos padalinių.  

 

Darbuotojai ir profesionalumo ugdymas 
 
Ataskaitiniais metais Marijampolės savivaldybės viešosiose bibliotekose dirbo 66 asmenys 

(patvirtinti 69 etatai), Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose dirbo 48 profesionalių bibliotekininkų (48, 5 
etato).   

                Lentelė Nr. 34 
Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai 2020 m.  

 

Biblioteka 

Iš viso 
dar- 
buo- 
tojų 

Profesionalių bibliotekininkų 

Iš vi-
so 

Dir-
ban-
čių 

nepil-
ną d. 

d. 

Su aukštuoju išsilavinimu Su aukštesniuoju išsilavinimu 
Su kitu 

išsilavinimu 

Iš vi-
so 

% 

Bibliotekiniu 
Iš 

viso 
% 

Bibliotekiniu 
Iš 

viso 
% 

Iš 
viso % 

Iš vi-
so % 

Viešoji 
biblioteka  38 23 1 12 52,2 8 66,7 11 47,8 9 81,2 0 0 

Draugystės 
padalinys 3 3 0 0 0 0 0 3 100,0 2 66,7 0 0 

Kaimo 
padaliniai 25 22 5 8 36,4 0 0 11 50,0 3 27,3 3 13,6 

SVB 66 48 6 20 41,7 8 40,0 25 52,1 14 56,0 3 6,3 

 
Darbuotojų kaita 2020 m., palyginus su 2019 metais, stabiliai nedidelė: Viešojoje bibliotekoje darbą 

paliko 3 ilgamečiai darbuotojai, turintys aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą, padaliniuose – 2 darbuotojai (1 
darbuotojai suteiktos motinystės atostogos, laikinai vietoje jos pradėjo dirbti aukštąjį išsilavinimą turintis 
asmuo, 1 – išvyko mokytis į užsienį). Naujų darbuotojų nebuvo priimta. 

Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai aktyviai įsijungė į organizuojamus nuotolinius 
mokymus, nes dalį metų bibliotekų paslaugų prieinamumas buvo ribotas, šį laiką darbuotojai išnaudojo 
profesinės kvalifikacijos tobulinimui. Viešosios bibliotekos skyrių ir centrų darbuotojai 243 kartus dalyvavo 

mokymuose, tačiau tik dveji mokymai buvo kontaktiniai „Programavimo paketo įrangos praktinio 
panaudojimo galimybės“ ir „Inžinerijos paketo įrangos praktinio panaudojimo galimybės“( Kauno 

apskrities viešojoje bibliotekoje). 
Bibliotekininkai dalyvavo įvairiuose nuotoliniuose mokymuose ir seminaruose: 

1. Seminaras. Gediminas Užkuraitis - kūrybiškumo svarba: inovacijos, išradimai, pažanga, 
sprendimai (2020-11-12);  
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2. Seminaras - Virtuali diskusija „Ar biblioteka atvira visiems?“  Vilniaus apskrities Adomo 
Mickevičiaus viešoji vaikų biblioteka (2020-11-26);  

3. Nuotoliniai mokymai „Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir kismo“. Gruodžio 7 d. 
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (2020-12-07);  

4. XXXI Prano Mašioto skaitymai. Ar knygos gydo? (2020-12-14);   
5. Mokslinė-praktinė konferencija „Skirtingų galių vaikai: pagalba ir realybė“ (8 ak. val.). (2020-

12-09);  
6. Seminaras „Autorių teisės ir vartotojų, negalinčių skaityti įprasto teksto, informacinis 

aprūpinimas" (2020-12-14);  
7. Kvalifikacijos kėlimo seminaras „Senosios ir tradicinės amatininkystės populiarinimas ir 

integravimas į kultūros paveldo švietimo sritį“. (2020-11-25 – 26);  
8. Lietuvos aklųjų bibliotekos nuotolinis seminaras "Autorių teisės ir vartotojų, negalinčių skaityti 

įprasto teksto, informacinis aprūpinimas" (2020-12-14); 
9. ES programos „Kūrybiška  Europa“ biuro seminaras „Socialinių tinklų komunikacija: įtraukiantis 

turinys ir efektyvus administravimas“ (2020-11-26);  
10. Kauno viešosios bibliotekos nuotoliniai mokymai „Skaitmeninės humanitarikos problematika 

ir praktika“ (2020-11-20).  
Lentelė Nr. 35 

Kvalifikacijos kėlimas 2020  m. 
 

Biblioteka 
Darbuotojų (unikalių) 

kėlusių kvalifikaciją 
skaičius 

Kvalifikacijos kėlimo 
kartai 

Vidutinis kartų skaičius 
tenkantis 1 bibliotekos 

specialistui 

Viešoji biblioteka  19 77 4, 1 

Draugystės padalinys 3 25 8, 3 

Kaimo padaliniai 21 141 6, 7 

SVB 43 243 5,7 

 
Visi Viešosios bibliotekos padalinių darbuotojai (24) kėlė profesinę kvalifikaciją: 3  Draugystės 

bibliotekos darbuotojai ir 21 kaimo padalinių darbuotojas. Daugiausiai tai buvo  projekto „Prisijungusi 
Lietuva“ mokymai (12 kvalifikacijos kėlimo temų), kuriuose dalyvauta 152 kartą. Populiariausios mokymų 
temos: „Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime internete“, „Skaičiuoklė darbui ir namams“, „Skaitmeninių 
nuotraukų apdorojimas“, „Inovatyvus savęs pristatymas“, „Pristatymų rengimas“. 13 Viešosios bibliotekos 
padalinių darbuotojų dalyvavo Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros 
departamento organizuotame nuotoliniame seminare „Kaip sudominti paauglį knyga?“ Vienas darbuotojas 
dalyvavo Kauno a. viešosios bibliotekos surengtuose mokymuose „Microsoft Excel naudojimas ir galimybės”. 
Dar 9 Viešosios bibliotekos padalinių darbuotojai dalyvavo Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 
vaikų ir jaunimo literatūros departamento organizuotame nuotoliniame seminare „Kaip sudominti paauglį 
knyga?“ Vienas darbuotojas dalyvavo Kauno a. viešosios bibliotekos surengtuose mokymuose „Microsoft 
Excel naudojimas ir galimybės”.  

 

Patalpų ir infrastruktūros būklė 
 

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir padalinių infrastruktūros būklė gera: renovuoti ir atnaujinti 
Viešosios bibliotekos ir Draugystės bibliotekos pastatai, daugiau kaip 65, 0 procentų kaimo padalinių patalpų 
būklė – geros. Ataskaitiniais metais iš esmės atnaujintos Viešosios bibliotekos pusrūsio patalpos, jose įrengtos 
ir suremontuotos Atsarginio fondo patalpos, patalpos ūkinio personalo darbuotojams. 2020 m. baigta įrengti 
Pasakų studija Vaikų ir jaunimo edukacijos centre, patalpoje paklota nauja kiliminė danga, įrengta scena su 
uždanga, užtamsinti langai, įrengta 30 sėdėjimo vietų žiūrovams. Pasakų studija vyksta Multimažylių 
užsiėmimai ir lėlių teatro spektakliai.  

Gerose patalpose dirba 14 kaimo padalinių, 4 – patenkinamose (Puskelniai, Baraginė, Šunskai, 
Padovinys), 3 padalinių (Mokolų, Padovinio, Balsupių) patalpų būklė išlieka bloga, reikalingas didesnis ar 

https://www.facebook.com/AMBvaikubiblioteka/?__xts__%5B0%5D=68.ARDab_QLEcSINaWu8i10gyccSUCgW87gXxSBknzTv7bLOr8BywZaAd-GjfVA84Rd6iMUAcMUdHj7Agw8ABM37vLVMJ78Pdi4z390P-NbftvFjLzq-Z_t1EEw8GFI63su00UvLLBBULWCd44R-SJauqhI2Vj2fP0A9mNtCEaWmfv5pE4L1rIemKwe01DRFHcKntLnWKfuFaZUy_Cx82usxhllZ3uqtjuqOigpLl8g9jlbjL1eADqhLb_qP_JT8w8vXJa_OkO86Uxsg2WkDykDwMvg3heky-HfemsEhlzMORbDn3KFrneasqOqg4w8EGnhy5sSyQssvDgZ6s9tzWPqtGsviw
https://www.facebook.com/AMBvaikubiblioteka/?__xts__%5B0%5D=68.ARDab_QLEcSINaWu8i10gyccSUCgW87gXxSBknzTv7bLOr8BywZaAd-GjfVA84Rd6iMUAcMUdHj7Agw8ABM37vLVMJ78Pdi4z390P-NbftvFjLzq-Z_t1EEw8GFI63su00UvLLBBULWCd44R-SJauqhI2Vj2fP0A9mNtCEaWmfv5pE4L1rIemKwe01DRFHcKntLnWKfuFaZUy_Cx82usxhllZ3uqtjuqOigpLl8g9jlbjL1eADqhLb_qP_JT8w8vXJa_OkO86Uxsg2WkDykDwMvg3heky-HfemsEhlzMORbDn3KFrneasqOqg4w8EGnhy5sSyQssvDgZ6s9tzWPqtGsviw
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mažesnis remontai ir per metus situacija nepasikeitė. Geriausia padėtis kaimo padalinių, įsikūrusių seniūnijų 
pastatuose (Igliauka, Gudeliai, Liudvinavas, Sasnava, Šunskai), kurie gerai šildomi ir prižiūrimi, tvarkoma 
aplinka. 

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. Reikalingas šildymo krosnelių remontas Daugirdų ir Valavičių 
padaliniuose. Daukšių, Balsupių, Puskelnių bibliotekų patalpų šildymo išlaidos didelės, tačiau vis tiek 
neužtikrinama komfortiška temperatūra darbuotojams ir vartotojams, nešildomos pagalbinės patalpos 
(koridoriai, tualetai). Padaliniuose dirba trys kūrikai – Tautkaičių, Puskelnių, Balsupių, nes bibliotekos įsikūrę 
bendruomenėms skirtuose pastatuose, vienintelės įstaigos pastate ir Biblioteka rūpinasi viso pastato šildymu. 
Bibliotekos, likusios vienintelėmis įstaigomis, buvusiuose mokyklų, kultūros centrų pastatuose susiduria su 
viso pastato ir aplinkos tvarkymo problemomis – tvarkoma elektros instaliacija, lietvamzdžiai, pastato 
konstrukcijos ir aplinka.  

Reguliariai atliekami Viešosios, Draugystės bibliotekų aplinkos tvarkymo darbai, Valavičių, 
Meškučių, Balsupių, Tautkaičių padaliniuose sezono metu reguliariai pjaunama žolė, nes bibliotekos įsikūrę 
pastatuose, kuriems priskirti dideli sklypai.  

Daugirdų ir Igliškėlių padaliniuose buvo atlikti elektros instaliacijos remonto darbai, Draugystės ir 
Valavičių bibliotekose – įrangos ir konstrukcijų remontas. 

Kaimo padaliniai aprūpinti geros kokybės baldais, jiems perdavus Viešosios bibliotekos 
bibliotekinius baldus, todėl tik Baraginės ir Mokolų kaimo bibliotekų baldus reikėtų atnaujinti. Didžiausia 
problema – pasenusi ir susidėvėjusi padalinių kompiuterinė įranga, nes dar 11 kaimo padalinių laukia naujos 
kompiuterinės įrangos iš LNB projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 
viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. 2020 m. pavasarį projekto lėšomis atnaujinta viešoji interneto 
prieiga 11 kaimo padalinių (2019 m. – Viešosios bibliotekos ir Igliaukos padalinio kompiuterinė įranga). 
Padaliniuose mažėjantis unikalių viešosios interneto prieigos vartotojų skaičius rodo, kad lankytojų mažėjo 
ne tik dėl Covid – 19 ligos įvestų ribojimų, bet jų netenkina ir kompiuterinės įrangos techninė būklė.  

2020 m., gavus naują kompiuterinę įrangą, nurašyta  sena ir susidėvėjusi kompiuterinė, programinė 
ir tinklo įranga: 23 stacionarūs ir 5 nešiojamieji kompiuteriai, 7 daugiafunkciniai aparatai, 2 spausdintuvai, 9 
vienetai programinės įrangos, 3 vienetai  tinklo įrangos, 1 bevielio ryšio įrenginys, 6 vienetai kitos įrangos 
(televizorius, muzikiniai centrai, projektorius) kitos įrangos. 

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

2020 m. įsigytas 7 vietų „Renault Espace“ automobilis palengvino susisiekimą su padaliniais. 
 

Finansavimas 
 

Bibliotekos finansinė padėtis stabiliai gera. 2020 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių išlaikymui 
gauta 994576, 0 Eur (2019 m. – 880446) Eur arba 13, 0 proc. daugiau lėšų.  

Viešosios bibliotekos ir padalinių išlaidos sudarė – 994603 Eur. Bibliotekos įsiskolinimas 2020 m. 
pabaigoje – 707, 81 Eur, iš jų Marijampolės savivaldybei – 479, 32 Eur, UAB „Sūduvos vandenys“ – 87, 55 Eur, 
AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui – 50, 92 Eur, kitiems ūkio subjektams – 90, 02 Eur. 

Bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčiui skirta 747, 0 tūkst. Eur arba 75, 1 proc. visų išlaidų. 
Vidutinis priskaičiuotas mėnesinis kultūros ir meno darbuotojo darbo užmokestis –952, 2 Eur.  
Dokumentams įsigyti buvo skirta 100956 Eur (2019 m. – 55929) Eur, iš jų knygoms – 92736 Eur, 

periodikai – 7838 (2019 m.– 12878) Eur, elektroniniams dokumentams – 391 Eur. 
Kitoms išlaidoms skirta 140572 Eur. Didelę dalį kitų išlaidų sudarė išlaidos pastatų išlaikymui ir 

bibliotekos funkcijoms vykdyti: Viešosios bibliotekos ir padalinių komunalinėms paslaugoms pirkti (patalpų 
šildymas, elektra, vanduo, šiukšlių išvežimas) – 30069, 0 Eur, inventoriaus įsigijimui – 1606, 0 Eur,  ryšių 
paslaugoms – 13244, 0 Eur,  remonto darbams – 1489, 0 Eur, transporto išlaikymui - 1823, 423, 0 Eur – 
kvalifikacijos kėlimui ir  komandiruotėms – 682, 0 Eur ir 1674, 63 – kitoms išlaidoms. Už 15, 0 tūkst. Eur įsigytas 
automobilis „Renault Espace“.  

Įmokos socialiniam draudimui (darbdavio mokestis) – 11320, 0 Eur 
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Išlaidų sklypams ir pastatams įsigyti – 1489, 0 Eur. 
Kompiuterinei ir programinei įrangai, jos palaikymui – 4577, 0 Eur (įsigyti 2 stacionarūs 

kompiuteriai, lėšos naudojamos programų „Finas“, „Nevda“, LIBIS PĮ palaikymui, projekto „Integruok save“ 
reikmėms įsigytas fotoaparatas Canon EOS 6D ir objektyvas, skirtas projekto neformaliojo švietimo veikloms 
įgyvendinti ir t.t.) 

Bibliotekos pajamos už mokamas paslaugas sudarė 5413, 0 Eur (2019 m. – 8918, 0) Eur. Gautos 
pajamos buvo naudojamos komunalinėms išlaidoms, ryšių paslaugoms apmokėti, ūkinio inventoriaus ir 
kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti. 

Fizinių ir juridinių asmenų parama – 386, 0 Eur. 
Programoms, projektams vykdyti gauta 138577, 0 Eur. 
 

Išvados 
Ataskaitinių metų rezultatai rodo kūrybišką Bibliotekos personalo darbą ir gebėjimą prisitaikyti prie 

kintančių veiklos sąlygų – į elektroninę erdvę perkeltos paslaugos, sustiprėjo komunikacija socialiniuose 
tinkluose, pradėti organizuoti virtualūs renginiai, projektinio finansavimo galimybių išnaudojimas leido teikti 
bendruomenei kokybiškas paslaugas. Per karantiną, ypač lojaliems bibliotekų vartotojams, tapo būtinos 
tradicinės paslaugos – leidinių skolinimas, pagerėjo gyventojų aprūpinimas  naujais leidiniais, padidėjo lėšos 
1 gyventojui leidinių įsigijimui – 1, 88 Eur (2019 m. – 1,1). 

Uždraudus fizinį lankytojų patekimą į bibliotekas bei įvedus karantino ribojimus bibliotekų 
lankytojams, sustiprėjo Bibliotekos elektroninės bibliotekos paslaugos – surengta 59 įvairūs renginiai, į 
virtualią erdvę perkelta konferencija, šeimadieniai, susitikimai, lėlių teatro spektakliai, parodos ir kiti 
renginiai.  

Per metus parengta 18 projektinių paraiškų, įgyvendinta  11 projektų, kurie  ir pandemijos sąlygomis 
ženkliai pagerino vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimą, išplėtė kultūrinių paslaugų pasiūlą. 

Suaktyvėjo socialinių tinklų veikla, bibliotekos socialinių tinklų paskyras seka – 10, 8 tūkst. sekėjų, 
paskelbti 400, 0 tūkst. įrašų. Sekėjai aktyviau domėjosi bibliotekos paslaugomis ir kuriamu elektroniniu 
turiniu, juos domino informacija apie renginius, naujas knygas, virtualias vaikų darbų parodas, konkursus, 
akcijas. 

Tačiau karantino paskelbimas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir su juo susijusių ribojimų įvedimas 
lėmė bibliotekos statistinių rodiklių mažėjimą. Dalį metų savivaldybės bibliotekos dirbo ekstremaliomis 
sąlygomis, pirmą kartą susidūrusios su karantino sukeltais iššūkiais ir ribojimais, todėl, palyginus su 2019 m. 
rezultatais, pirmą kartą taip drastiškai mažėjo pagrindiniai statistiniai rodikliai:  

o Lankytojų skaičius SVB sumažėjo 38, 2 proc.,  ribojant fizinį lankytojų patekimą į bibliotekas: 
renginių lankytojų skaičių, reguliuojant lankytojų srautus Bibliotekos erdvėse, uždarius skaityklas ir ribojant 
informacinių ir edukacinių paslaugų prieinamumą. 

o Išduotų leidinių skaičius sumažėjo – 23, 7 procento ir pagilino neskaitymo problemas, ypač 
vartotojų, kurie neturėjo tvirtų skaitymo įgūdžių. Šio rodiklio mažėjimą taip pat lėmė Bibliotekų skaityklų 
uždarymas, fizinio vartotojų aptarnavimo draudimas.  

o Mažiausiai SVB kito registruotų vartotojų skaičius – mažėjo 6, 6 proc., o kaimo bibliotekose 
nežymiai didėjo, nes šiuose padaliniuose svarbi tradicinė bibliotekinė paslauga – leidinių skolinimas.  

Kelinti metai nerimą kelianti tendencija vaikų iki 14 m. amžiaus skaičiaus mažėjimas dar pagilėjo – 
registruotų vartotojų vaikų skaičius sumažėjo 10, 8 proc., mažėjo 1 bibliotekoje aptarnautų vaikų skaičius, 
skaitymo intensyvumas (atininkamai 43, 8 ir 15, 8), todėl svarbiausias uždavinys 2021 metais – skatinti vaikus 
ir kitus vartotojus grįžti į bibliotekas ir pritraukti naujas vartotojų grupes.  

Darbas ekstremalios situacijos režimu paveikė ir vieną svarbiausių veiklos sričių – skaitmeninio 
raštingumo mokymus. Skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavo – 1383 gyventojai, greitai 
persiorientavus, dalis mokymų perkelta į virtualią erdvę (apmokyti 665 savivaldybės gyventojų), tačiau 
didelius iššūkius kėlė sena ir susidėvėjusi padalinių kompiuterinė įranga ir jos stygius (lektoriai buvo priversti 
atsivežti kompiuterinę įrangą iš Viešosios bibliotekos į padalinius).  

Vis dar silpnas kraštotyrinis darbas padaliniuose – nerengiami kraštotyros darbai, o naudojamos 
kraštotyrinio darbo formos yra neefektyvios. 
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Nepakankamai kokybiška infrastruktūra struktūriniuose padaliniuose, reikalingi patalpų ir šildymo 
sistemų remonto darbai,  o pastatų,  aplinkos tvarkymas kelia problemas ir iššūkius darbuotojams. 

Pagrindinės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir padalinių veiklos kryptys 2021 m. – susigrąžinti 
per pandemiją prarastus vartotojus, išplėsti ir kurti naujas paslaugas, atsižvelgiant į laikmečio (Covid – 19 ligos 
pandemijos) iššūkius, skatinti projektinę veiklą ir kurti paslaugas socialiai pažeidžiamiausioms bendruomenės 
grupėms, gerinti kaimo padalinių infrastruktūrą.  
 
 
 
Parengė 
Jūratė Dudkienė, 8 343 52945, j.dudkiene@marvb.lt 
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Priedai 
Priedas Nr. 1 

Kultūriniai ir edukaciniai renginiai 

Bibliotekos kultūrinė edukacinė veikla 2020 m., nežiūrint beveik 7 mėn. besitęsiančių renginių ir 
lankytojų skaičiaus ribojimų ir kitų saugumo reikalavimų laikymosi buvo daugialypė, įtraukianti visas 
gyventojų grupes. Paminėtini Viešosios bibliotekos renginiai, įgyvendinant projektą „Integruok save“ 
(jaunimui) – renginių ciklas „Pasikultūrinkim Vytauto Didžiojo parke“ (susitikimai su fotografu Mariumi 
Čepuliu, kaskadininku Mariumi Repšiu, daininikėmis Jurga Šeduikyte ir Monika Linkyte, muzikos apžvalgininku 
Ramūnu Zilniu), žaidynės „Dingusi knyga“ (kompleksinis renginys), skirtos lietuvių kalbos dienoms, filmo 
peržiūra „Interneto valytojai“. Įdomūs renginiai senjorams – filmo „Nesenstanti siela. Prievolė ar saviraiška“ 
peržiūra ir diskusija su V. Pauliukaičiu, parodos „Senjorų retro“ pristatymas kartu su Jonavos globos namais, 
Neįgaliųjų integracinis renginys, susitikimas su „Sidabrinės linijos“ kūrėjais ir kiti. 

Viešojoje bibliotekoje tradiciškai surengti naujų knygų pristatymai: V. Voverio „Šventasis karas“, A. 
Žilinsko „100 Vilkaviškio krašto istorijų“, M. Dabkevičiaus „Drugelio skrydis į širdį“, R. Gudaičio „Nemezidės 
kirtis“ ir kt. Krašto istorijos pažinimui ir įamžinimui skirta kompleksinis renginys „Šimtmečio iliuzija“ 
(Bibliotekos šimtmetį pasitinkant), paroda – edukacija „Mūsų laisvės šventė“ (Vasario 16 - ajai),“PK kodas“ 
(žaidimas jaunimui) ir Petro Kriaučiūno asmeninės kolekcijos leidinių paroda (Petro Kriaučiūno 170-osioms 
gimimo metinėms).  

Kaip visada buvo populiarios parodos, eksponuojamos Parodų salėje ir pirmojo aukšto erdvėse: 
taikomosios dailės (pvz. Vlado Morkūno „Eskizai“, Suvalkijos socialinių namų gyventojų „Žydėjimas“, Eglės 
Vitonienės ir Ugnės Vitonytės „Kartu saldu“, Danutės Stažnickienės „Laisvalaikio akimirkos“ ir kt.), fotografijų 
(Leonardo Skirpsto, Vydmanto Bručo, Pauliaus Lileikio, Valentino Juraičio, Marijampolės sav. neįgaliųjų klubo 
„Žvilgsnis“ ir kt. ). 

2020 m. Viešosios bibliotekos padaliniuose 
surengta 342 renginiai, arba 40, 2 proc. mažiau nei 2019 
metais. Didžiąją renginių dalį padaliniuose – 52, 6 proc. 
sudarė parodos: fotografijos, dailės darbų, piešinių, 
rankdarbių. Dalis šių parodų buvo perkelta ir į bibliotekų 
Facebook puslapius.  

Laiko aktualijos, valstybinės, kalendorinės 
šventės, žymių žmonių, rašytojų jubiliejai daugelyje 
padalinių bibliotekų paminėti literatūros parodomis. 
Literatūros parodos parengtos lietuvių rašytojų P. Širvio, 
A. Baltakio, J. Marcinkevičiaus, V. Petkevičiaus, A. 
Škėmos, Žemaitės ir kitų rašytojų jubiliejams paminėti. 
Žolininkės E. Šimkūnaitės 100-mečiui surengtos parodos 
daugelyje bibliotekų. Šunskų bibliotekoje parengta 

paroda „Eugenija Šimkūnaitė - paskutinė Lietuvos ragana“, sveikatos rytmetis „Nu varlos...“ vyko Sasnavos 
bibliotekoje. Literatūrinė-muzikinė popietė „Paulius Širvys – eilėse, dainose ir prisiminimuose surengta 
Igliškėlių bibliotekoje,  literatūrinė-muzikinė vakaronė „Išbridęs iš pievų nakties“ – Liudvinavo bibliotekoje, 
literatūrinė valanda „Baltam dienų kely...“ – Sasnavos bibliotekoje.  

Tautodailės metams skirta literatūros paroda „Margas raštas, margas kraštas“ supažindino 
lankytojus su Žemaitijos regionu Liudvinavo bibliotekoje. Valavičių bibliotekoje eksponuota D. Sikorskytės-
Šakalienės medžio darbų paroda „Ir medis prabyla”.   

Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti Draugystės bibliotekoje parengta 
literatūros paroda „Lietuvos žydų istorija, kultūra, literatūra“.  

Padalinių bibliotekose populiarios bendruomenės narių parodos – fotografijų, tapybos, piešinių, 
grafikos darbų. Fotografijų parodos „Gamta – visų namai“, „Mūsų numylėtos katės“ eksponuotos Valavičių 
bibliotekoje, „Žalia mano ir tavo laike...” – Igliaukos bibliotekoje, „Mūsų senjorai – žydintis gyvenimo ruduo“ 
– Patašinės bibliotekoje, „Po Sasnavos (ir ne tik) apylinkes pasižvalgius“ – Sasnavos bibliotekoje. Tapybos 
darbų parodos „Aš – moteris“ eksponuota Valavičių bibliotekoje, „Aš – medis, atvirumui  nuogas“ – Patašinės 

Susitikimas su M. Repšiu, renginį moderuoja R. Zilnys, 2020-
07-28 
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bibliotekoje, bendruomenės „Matutiečiai“ narių tapybos darbų paroda „Džiaugsmo akimirka”, kurioje – 
Igliaukos apylinkių vietos, patirtos emocijos, spalvų žaismas parengtos Igliaukos bibliotekoje. L. Čiuteikienės 
grafinių piešinių paroda „Metų grafika“ eksponuota Patašinės bibliotekoje. Marijampolės TAU Dailės 
technologijų fakulteto studenčių – senjorių grafikos darbų paroda – Sasnavos bibliotekoje.    

Didelio lankytojų dėmesio sulaukė Igliaukos bibliotekoje eksponuota bendruomenės narių 
rankdarbių paroda „Vakaro darbai”. Joje – megztos riešinės, pirštinės, nertos servetėlės, karpinių paroda „Štai 
pavasaris! Jau ir Velykos! – Valavičių bibliotekoje, siuvinių paroda „Mano širdies kryželiai“ – Patašinės 
bibliotekoje.  

Ataskaitiniais metais įvyko keletas susitikimų su rašytojais. Draugystės bibliotekoje novelių knygą 
„Dienų piramidės“ pristatė rašytoja Daina Opolskaitė. Susitikimas su rašytoju Romu Gudaičiu ir jo novelių 
knygos „Nemezidės kirtis“ sutiktuvės vyko Viešojoje ir Igliaukos bibliotekose. Renginyje dalyvavo knygos 
autorius bei knygos leidėjas, literatūrologas dr. Vilius Gužauskis, aktorius Rimantas Bagdzevičius. Kraštietės 
R. Volteraitienės knyga „Gatvių šlavėjas“ buvo pristatyta Patašinės bibliotekos skaitytojams. 

Tradiciškai įvyko keletas bendrų bibliotekų ir bendruomenių renginių. Minėtinas Marijampolės 
moterų klubo ZONTA, Želsvos kaimo bendruomenės ir Marijampolės kultūros centro renginys „Moterys – 
moterims“, kurį vedė ir režisavo režisierius Vytenis Pauliukaitis. Renginio metu progines sukneles pristatė 
Marijampolės proginių suknelių salonas „TIARA“ ir Želsvos kaimo siuvėja L. Žaliauskienė. Visam renginiui buvo 
suburtos Želsvos kaimo gyventojos – kirpėjos, makiažo meistrės.  

Mokolų biblioteka su kaimo bendruomene suorganizavo „Užgavėnių šėlsmą Mokoluose“, 
etnografinė vakaronė „Saulės taku – metų ratu“ vyko Gudelių bibliotekoje. Puskelnių kaimo bendruomenės 
organizuotoje šventėje vaikams „Kakė Makė” dalyvavo ir biblioteka. Biblioteka įsijungė ir į kaimo 333 metų 
gimtadienio šventę. Poezijos popietė „Šiltos eilės ir muzika sielai“ vyko Valavičių bibliotekoje. 

Bibliotekose populiarūs protmūšiai. Valstybės atkūrimo 30-mečiui skirtas protmūšis „Laisvi ir 
nepriklausomi“ vyko Gudelių bibliotekoje, „Aš myliu Lietuvą“ – Sasnavos bibliotekoje, „Lietuva tai aš – 
Lietuva tai Mes“ – Valavičių bibliotekoje.  

Jau keletą metų Bibliotekoje veikia klubai – „Margainis“, „Obuolys nuo obels“, „Multimažyliai“, 
jungiantys įvairių interesų turinčių bibliotekų lankytojus. Ketvirtus metus Viešojoje bibliotekoje veikiantis 
„Margainis“ – rankdarbių mėgėjus, namudininkus, kūrėjus vienijantis klubas. Kartu organizuoti 5 renginiai: 
popietės „Tu moteris – tu atversta knyga“(skirta Moters dienai) „Šv. Agotos duonos diena“ ir 3 parodos: 
Birutės Natkevičienės rankų darbo lėlių paroda, Dalios Blažaitienės siuvinėtų paveikslų paroda, Dalios 
Vizbarienės grafikos darbų paroda.  

Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro klubas „Multimažyliai“ vienija šeimas, turinčias vaikų iki 1 m. 
amžiaus. Įvyko net 32 užsiėmimai, skirti kūdikiams lavinti ir tėvams (dalyvavo 44 kūdikiai su vienu iš tėvų). Šių 
užsiėmimų įvyko daugiau nei planuota, nes nedideli grupiniai užsiėmimai galėjo vykti ir palengvinto karantino 
sąlygomis.  

Draugystės bibliotekoje veiklą tęsė skaitančių šeimų klubas „Obuolys nuo obels...“. Ataskaitiniais 
metais įvyko 5 klubo narių renginiai: viktorina su MA Policijos komisariato bendruomenės pareigūnais, 
susitikimas-diskusija skirta 2019 metų knygos rinkimams, popietė „Muzikos ir poezijos harmonija“, skirta 
Tėvo dienai, Lauros Pečkauskaitės koncertas bibliotekos kiemelyje, susitikimas-koncertas „Jubiliejiniai 
susitikimai“ (ansamblio „Šypsena“ koncertas).  

Kaip ir kiekvienais metais savivaldybės bibliotekos įsijungė į respublikines akcijas ir iniciatyvas – 
skaitymo iššūkyje  „Vasara su knyga“ dalyvavo 19 bibliotekų,  iš jų 17 – kaimo padalinių. Daugiausiai skaitytojų 
įveikusių iššūkį buvo Balsupių bibliotekoje – 26, Sasnavos bibliotekoje – 18, Netičkampio bibliotekoje – 16. 
Iš viso iššūkį įveikė 185 skaitytojai, perskaityta 1211 knygų.   

Akcijos „Metų knygos rinkimai 2020“ knygų komplektus gavo 3 bibliotekos: knygos paaugliams – 
Igliaukos, Gudelių bibliotekos, publicistika ir dokumentika – Draugystės biblioteka. 

Į „Šiaurės šalių literatūros savaitės“ veiklas įsijungė dauguma padalinių bibliotekų: parengtos 8 
literatūros parodos, kiti įrašai paskelbti bibliotekų facebook paskyrose.   

Nacionalinio diktanto rašyme dalyvavo 16 bibliotekų, jose diktantą rašė 95 asmenys:  Viešoji 
biblioteka (5), Draugystės padalinys (8) ir 14 kaimo padalinių: (Netičkampis (3), Valavičiai (4), Padovinys (7), 
Daukšiai (6), Balsupiai (8), Igliauka (14), Patašinė (4), Gudeliai (9), Igliškėliai (5), Sasnava (10), Šunskai (3), 
Meškučiai (3), Mokolai (5), Baraginė (1). 
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Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Kaip pasikeitėme per 20 metų?“ vyko internetinėje 
erdvėje. Viešojoje bibliotekoje organizuota akcija internete ir parengta virtuali ekskursija po biblioteką, 
padalinių facebook paskyrose patalpinti 25 įrašai. Daugiausia fotografijų, piešinių, literatūros parodos – 
darbuotojų ir skaitytojų prisiminimai apie bibliotekas, knygas, renginius 20 metų laikotarpiu.  

Krašto istorijos pažinimui ir įamžinimui SVB surengta 36 renginiai. skirta kompleksinis renginys 
„Šimtmečio iliuzija“ (Bibliotekos šimtmetį pasitinkant), paroda – edukacija „Mūsų laisvės šventė“ (Vasario 16 
- ajai), „PK kodas“ (žaidimas jaunimui) ir Petro Kriaučiūno asmeninės kolekcijos leidinių paroda (Petro 
Kriaučiūno 170-osioms gimimo metinėms). Draudžiant fizinį lankytojų patekimą į biblioteką fotografijų 
paroda „Miesto virsmai“ buvo surengta aikštelėje prie įėjimo į biblioteką.  

Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos padaliniuose surengta 27 kraštotyrinio pobūdžio 
renginiai: 6 žodiniai renginiai ir 21 paroda. Didžioji dalis renginių – bendruomenės narių kūrybos parodos. 
Kraštiečių fotografijų parodos – vienos populiariausių Viešosios bibliotekos padaliniuose. Fotografijų parodos 
„Gamta – visų namai“, „Mūsų numylėtos katės“ eksponuotos Valavičių bibliotekoje, K. Gelčienės „Žalia mano 
ir tavo laike...” – Igliaukos bibliotekoje, R. Spūdienės „Mūsų senjorai – žydintis gyvenimo ruduo“ – Patašinės 
bibliotekoje, J. Kučinskienės „Po Sasnavos (ir ne tik) apylinkes pasižvalgius“ – Sasnavos bibliotekoje. Klojimo 
teatro „Gegnė” 70-mečiui fotografijų paroda parengta Tautkaičių bibliotekoje. Draugystės bibliotekoje 
fotografijų paroda, kurioje užfiksuoti Marijampolės miesto vaizdai, buvo eksponuojama bibliotekos languose. 

Daugiausia ataskaitiniais metais padalinių bibliotekose buvo parengta tapybos, piešinių ir grafikos 
darbų parodų: tapybos darbų paroda ,,Aš moteris“ – Valavičių bibliotekoje, R. Stadalienės tapybos darbų 
paroda „Aš - medis, atvirumui nuogas“ – Patašinės bibliotekoje, V. Jaškauskaitės tapybos darbų paroda  
„Atspalviai“ ir bendruomenės  „Matutiečiai“ narių tapybos darbų paroda „Džiaugsmo akimirka”, kurioje – 
Igliaukos apylinkės, patirtos emocijos, spalvų žaismas parengtos Igliaukos bibliotekoje. L. Senkutės piešinių ir 
kūrybinių darbų paroda eksponuota Gavaltuvos bibliotekoje, R. Plikaitienės piešinių ant drobės paroda 
„Sielos šauksmas“ – Meškučių bibliotekoje, L. Čiuteikienės grafinių piešinių paroda „Metų grafika“ – Patašinės 
bibliotekoje.  Marijampolės TAU Dailės technologijų fakulteto studenčių – senjorių grafikos  darbų  paroda 
parengta Sasnavos bibliotekoje. Igliškėlių bibliotekai minint veiklos jubiliejų parengta fotografijų ir 
dokumentų paroda  „Igliškėlių bibliotekai -70“.   

Įvairių rankdarbių parodos sulaukė didelio bibliotekų lankytojų dėmesio. Igliaukos bibliotekoje 
rankdarbių parodoje „Vakaro darbai” eksponuota Igliaukiečių L. Dilienės megztos riešinės, Z. Antanavičienės 
nertos servetėlės, P. Strolienės pirštinės. R. Saldukaitienės paveikslų siuvinėtų kryželiu darbų paroda 
parengta Gavaltuvos bibliotekoje, karpinių paroda „Štai pavasaris! Jau ir Velykos! – Valavičių bibliotekoje,  
J. Stankevičiūtės-Petraitienės siuvinių paroda „Mano širdies kryželiai“ – Patašinės bibliotekoje.  
Valavičių bibliotekoje parengta D. Sikorskytės-Šakalienės medžio darbų paroda, skirta Tautodailės metams 
„Ir medis prabyla” bei bendruomenės narių atvirukų paroda „Širdį šildantis tas senas atvirukas“.   

Knygnešio diena, prisimenant ir pagerbiant kraštiečius knygnešius, paminėta spaudinių paroda 
„Gyvos knygnešių pėdos“ Liudvinavo bibliotekoje, artėjant Vėlinėms ir aplankant knygnešio V. Bielskaus kapą 
–  Balsupių bibliotekoje.  

Kraštotyros segtuvas „Valavičių kaimo istorija“ pasipildė 30-čia nuotraukų. Nuotraukas dovanojo 
Valavičių kaimo gyventojai. Meškučių bibliotekoje parengta Bibliotekos istorija skaidrėse. Kraštotyros 
kampelis „Šunskų fazanynas“ parengtas Šunskų bibliotekoje.  
 
Renginiai vaikams 

 
Ataskaitiniais metais surengta 166 renginiai vaikams iki 14 m. amžiaus (2019 m. - 365), t. y. 36 

procentai visų kultūrinių edukacinių renginių. Didžiausią renginių dalį sudaro žodiniai renginiai – 59, 6 proc., 
mažiausią – kompleksiniai renginiai – 10, 8 proc. Renginiuose dalyvavo 8, 1 proc. visų lankytojų vaikų. 

Viešojoje bibliotekoje surengta 45 renginiai vaikams. Lankytojų aptarnavimo centre 13 renginių – 
šešių edukacinių programų užsiėmimai, Užgavėnių kaukių paroda ir žaidynės „Dingusi knyga“, o Vaikų 
edukacijos ir laisvalaikio centre surengti 32 kontaktiniai renginiai, daugiausiai žodinių (50, 0 proc.) ir 
kompleksinių renginių (28, 6 proc.). 10 renginių surengta pasinaudojus projektų, finansuotų Kultūros tarybos 
ir Marijampolės savivaldybės lėšomis.  
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Viena iš prioritetinių VJEC veiklų – skaitymo 
skatinimas. Jau eilę metų organizuojami garsiniai skaitymai 
Vytauto parke, vyksta teatralizuoti pasirodymai. Įvyko 9 
garsiniai skaitymai, kuriuos rengė ne tik Bibliotekos 
darbuotojai, bet ir pasitelkiant projektų lėšas, pakviesti 
dalyvavo lėlių teatrai iš visos Lietuvos: Kauno valstybinis lėlių 
teatras, Vilniaus teatras „Lėlė“, Panevėžio vežimo teatras ir 
„Labaiteatras“.  

Toliau buvo organizuojami renginiai šeimoms - 
šeimadieniai. Nors dauguma šeimadienių persikėlė į 
virtualią erdvė, tačiau 5 šeimadieniai įvyko bibliotekoje: 
juose dalyvavo Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato bendruomenės pareigūnai, rašytoja Ula 
Šimulynaitė, lėlių teatro aktorius ir režisierius Andrius Žiurauskas. Seminarą tėvams apie pozityvų vaikų 
auklėjimą pravedė Renata Lazdin. Laimėtų projektų dėka atsiranda galimybė surengti profesionalesnius 
renginius, pakviesti žmones, atlikėjus, kurie įdomūs vaikams ar jaunimui. 

Įgyvendinant projektą „Radau šiukšlę“ organizuoti 6 įtraukiantys ir spalvingi  renginiai:  spektaklis 
„Kotis ir Tvarkius“, fotografijų konkursas „Radau šiukšlę“, virtualus susitikimas su el. prekių parduotuvės 
„Urban Earth Lovers“ savininkėmis Migle Makuškaite ir Laura Pieveryte-Jukne, kūrybinės dirbtuvės su 
„Kūrybos kampas 360°“, susitikimas su tinklaraščio „Dar kas nors“ Ieva Vilke, šeimadienis su Neringa 
Zakarauskaite „Eko koliažas“ (daugiau informacijos apie renginius: 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=multicentras&set=a.4254040444669003; 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=multicentras&set=a.4054455031294213; 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=multicentras&set=a.4254040444669003; 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=multicentras&set=a.4467949246611454). 

2020 m. įgyvendinant projektą „Knyginėtojai 2“ 
buvo profesionaliai pastatytas naujas bibliotekos lėlių 
teatro „Trivainėlis“ spektaklis pagal Vytauto V. Landsbergio 
pasaką „Arklio Dominyko meilė“. VJEC atnaujintoje Pasakų 
studijoje spalio mėn. įvyko spektaklio premjera. Projekto 
„Knyginėtojai“ dėka profesionaliai parengtas lėlių teatro 
„Trivainėlis“ spektaklis „Arklio Dominyko meilė“, parodytas 
tarptautinio teatro festivalyje „Interrampa“ Rokiškyje ir 
lėlių teatrų festivalyje Tauragėje.  

Viešosios bibliotekos kaimo padaliniuose 
surengta 121 renginys vaikams. Didžiąją dalį renginių – 57, 

9 proc. sudarė žodiniai renginiai: garsiniai skaitymai, 
literatūros popietės, netradicinės pamokos, taip pat 

literatūros, vaikų kūrybos darbų parodos. Deja, dėl lėšų stokos renginiai nebuvo tokie spalvingi ir ryškūs kaip 
Viešojoje bibliotekoje. 

Pažymint vaikų rašytojų jubiliejus, padalinių bibliotekose surengta nemažai renginių. Rašytojo A. 
de Sent-Egziuperi 120-osioms gimimo metinėms paminėti Gudelių bibliotekoje vyko literatūros popietė 
„Gyvenimiškos mažojo Princo paieškos“, garsiniai skaitymai „Kas skaito – tas auga“, skirti E. Liegutės 90-
mečiui surengti Balsupių bibliotekoje, rašytojo G. Morkūno 60-mečiui skirti knygos „Vasara su Katšuniu“ 
garsiniai skaitymai Igliškėlių bibliotekoje, „Velniškai karštos atostogos“ – Sasnavos bibliotekoje, R. Šerelytės 
50-mečiui skirti knygos „Krakatukai požemiuose“ garsiniai skaitymai Igliškėlių bibliotekoje.  

Draugo diena garsiniais skaitymais „Paklausyk, mano mylimas drauge“ paminėta Tautkaičių  
bibliotekoje, o netradiciniai vasaros skaitymai „Mano vaikystės knyga“, skirti Vaikų gynimo dienai jau 
penktus organizavo Balsupių biblioteka bendruomenės aikštyne. Sasnavos bibliotekos „Kakės Makės 
skaitymėliai“ surengti netradicinėje erdvėje – Zuikių kiemelyje. Garsiniai skaitymai „Apie knygas ir vasarą“ 
vyko Igliaukos bibliotekoje. 

Netradicinė pamoka „Muzika ir pasaka“ su Sasnavos pagrindinės mokyklos moksleiviais vyko 
Sasnavos bibliotekoje.  

Šeimadienis su Andriumi Žiurausku, 2020-10-17 

 

Teatralizuotų garsinių skaitymų sezono 
atidarymas, 2020-07-02 

 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=multicentras&set=a.4254040444669003
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=multicentras&set=a.4054455031294213
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=multicentras&set=a.4254040444669003
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=multicentras&set=a.4467949246611454
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Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inicijuotuose literatūriniuose protų mūšiuose 
sėkmingai varžėsi Draugystės bibliotekos komanda, kurią atstovavo Marijampolės „Saulės“ pradinės 
mokyklos 3a klasės moksleiviai. Draugystės bibliotekos komanda iškovojo 2-ąją vietą ir laimėjo daug puikių 
prizų, taip pat pagrindinį prizą – nuotolinį susitikimą su rašytoju, gamtininku Selemonu Paltanavičiumi.   

Daugelyje bibliotekų vaikų rašytojų G. Morkūno, V. Žilinskaitės, V. Petkevičiaus, Dž. Rodario, A. de 
Sent- Egziuperi gimimo jubiliejams paminėti surengtos literatūros parodos. Literatūros paroda „Vaikystės 
sparnai” skirta rašytojos  V. Žilinskaitei 90-mečiui parengta Liudvinavo bibliotekoje, „Kuriu protu ir širdimi“ 
– Mokolų bibliotekoje, „Tik niekam nesakyk“ – Valavičių bibliotekoje. 

Piešinių parodą „Oi vija, pinavija, suka voras gražią giją…” pagal perskaitytus eilėraščius Igliaukos 
bibliotekoje eksponavo Anzelmo Matučio mokyklos moksleiviai. Vaikų piešinių parodos „Ant tėvo rankų“ 
(Tėvo dienai) ir „Mano šeima“ (Tarptautinei šeimos dienai) parengtos Liudvinavo bibliotekoje. Piešinių 
parodos „Linksmadienis su kiškiu“, „Vasarojau ir piešiau“, „Mane supantis pasaulis“ eksponuotos Valavičių 
bibliotekoje, „Palauk, sustok, maža vaikyste!“ – Patašinės bibliotekoje. Vaikų dienos centro  „Fazaniukas“ 
darbelių paroda „Skirtukas - knygos ilgaamžiškumo paslaptis“ eksponuota Šunskų bibliotekoje.  

Bendradarbiaujant su priešmokyklinėmis ugdymo įstaigomis ir mokyklomis Draugystės bibliotekoje 
surengti 3 Respublikiniai vaikų kūrybos renginiai: kūrybinių darbų-komiksų konkursas-paroda „Išdaigos 
žiemą", kūrybinių darbų paroda „Betliejaus žvaigždės pasaka“, meninis muzikinis projektas „Kuriu su savo 
šeima“.  
 
Edukaciniai renginiai 

Edukacinių renginių skaičius labai sumažėjo dėl karantino ribojimų. Įvyko 18 edukacinių renginių 
(VJEC edukaciniai užsiėmimai kaip renginiai neapskaitomi). Viešosios bibliotekos LAC įvyko 6 edukaciniai 
renginiai vaikams ir jaunimui, dalyvavo 162 dalyviai: tai renginiai jaunimui ir jaunimui „Pažintis su Argentina“, 
„Pirmyn į praeitį“, „Pažintis su virtualia realybe“, „3 D maketavimas“ ir kaniterapijos užsiėmimas. Kultūros 
paso programoje 2020 m. buvo akredituota LAC programa edukacija „Pirmyn į praeitį", tačiau užsiėmimai 
nevyko dėl karantino ribojimų. 

Viešosios bibliotekos padaliniuose vyko 12 edukacinių renginių, juose dalyvavo 136 žmonės. Beveik 
visos edukacijos buvo skirtos vaikams. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-čiui paminėti trispalvei vėjo 
malūnėliai buvo gaminami Balsupių bibliotekoje. Edukacinis renginys vaikams „Pasigaminkime trispalvę“ vyko 
ir Igliškėlių bibliotekoje. Artėjant Žolinėms, šalia Balsupių bibliotekos esančiame kieme, vyko kūrybinės 
dirbtuvės vaikams ir jų tėveliams „Žolynų žolynai“. Iš tautodailininkės B. Juškevičienės paruoštos gamtinės 
medžiagos buvo kuriamos saulutės, paukšteliai. Edukacinis renginys „Vasaros spalvų karalystėje“ 
Netičkampio bibliotekos vaikus kvietė rinkti žolynus ir gėlės, iš kurių vėliau buvo gaminami paveikslai. 
Bendradarbiaujant su kaimo bendruomene Tautkaičių bibliotekoje suorganizuota muilo gamybos edukacija 
suaugusiems ir vaikams. VŠĮ „Kūrybinės idėjos“ lektorė Ula Šimulynaitė vedė edukacinius užsiėmimus vaikams 
„Žodžiai“ Igliaukos, Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekose.  

Reguliariai, jau daugiau kaip 10 m. edukacinius užsiėmimus vaikams ir jaunimui rengia Vaikų ir 
jaunimo edukacijos centras, tačiau šie užsiėmimai neapskaitomi kaip edukaciniai renginiai. Kasmet VJEC 
darbuotojai organizuodavo iki 300 edukacinių užsiėmimų grupėms ir pavieniams vartotojams. Karantino 
sąlygomis VJEC Multicentras negalėjo priimti grupių iš mokyklų, buvo labai ribojamas fizinis patekimas į 
bibliotekas, lankytojų skaičius. 2020 metais moksleiviams buvo parengti edukaciniai užsiėmimai 9 temomis: 
„Dailės kūrybinės dirbtuvės“, „Knygos istorija“, „Žemė – žmonių planeta“, „Muzikos evoliucija“, „Saugumas 
internete“, „Šiuolaikinė fotografija“, „Fotografijos dirbtuvės“, „Herojai tarp mūsų“, „Meteorologija“. 
Edukaciniuose užsiėmimuose pagal galimybes dalyvavo klasės iš įvairių Marijampolės mokyklų, tačiau 
sulaukta mažai grupių iš kitų miestų, kas ankstesniai metai buvo įprasta. 

2020 m. VJEC įvyko 110 edukacinių užsiėmimų arba 165 val. (2019 m. – 314 arba 471 val.), kuriuose 
dalyvavo 1286 dalyviai (2019 m. – 4870). Vidutiniškai vienoje edukacijoje dalyvauja 12 dalyvių. 
Populiariausios edukacijos „Žemė - žmonių planeta“, Herojai tarp mūsų“, „Muzikos evoliucija“. 

Prasidėjus vasarai ir sušvelnėjus karantino ribojimams, Multicentre buvo vykdoma vasaros 
užimtumo veiklos vaikams, surengta 6 savaitinės stovyklos buvo tokios populiarios, kad į jas nepateko visi 
norintys. Stovyklose dalyvavo 88 pradinių klasių moksleiviai, kurie susipažino su naujausiomis 
technologijomis, mokėsi programuoti 3D spausdintuvą, kurti ir programuoti LEGO robotus, valdyti 
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skraidykles, pažino virtualią realybę, dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose „Knygos istorija“, Muzikos 
evoliucija“, „Šiuolaikinė fotografija“, „Meteorologija“. 
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Priedas Nr. 2 

Virtualus kompleksinis renginys „Šimtmečio iliuzija“ 
 

Kompleksinį renginį sudarė 4 renginiai/ paslaugos:  
Virtuali kraštotyrinio turinio konferencija, skirta Petro Kriaučiūno 170 –osioms gimimo 

metinėms „Petras Kriaučiūnas ir jo epocha“. Konferencijoje dalyvavo: 
Dr. Arvydas Vidžiūnas, kalbininkas, filologijos pedagogas, politikas. Pranešimo tema – „Petras 

Kriaučiūnas, tautos atgimimas ir lietuvių filologija“. 
Rimvydas Urbonavičius, Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo vedėjas. 

Pranešimo tema – „Petras Kriaučiūnas 
ir Marijampolės berniukų (vyrų) 
gimnazija“. 

Arūnas Kapsevičius, 
Marijampolės krašto ir Prezidento 
Kazio Griniaus muziejaus 
muziejininkas. Pranešimo tema – 
„Tautiniai socialiniai santykiai XX a. 
pradžios Marijampolėje“. 
 
 

 
 
 

Konferencijos dalyvius sveikino Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, Bibliotekos direktorė 
D. Kirtiklienė, buvo pristatyta menininkės 
J. Vaitkutės instaliacija, skirta Petrui 
Kriaučiūnui atminti. J Vaitkutė įamžino 
Lietuvos patrioto, Sūduvos krašto 
švietėjo ir lietuvybės žadintojo Petro 
Kriaučiūno atminimą, kuri Petro 
Kriaučiūno portretą sukūrė iš lotyniškos 
abėcėlės raidyno. Portrete panaudota 
apie 1200, nuo 2 cm iki 10 cm dydžio 
raidžių. Apie 100 raidžių pagaminta pagal 
autentišką Petro Kriaučiūno raštą, kuris 
išlikęs rankraščiuose, saugomuose 
bibliotekoje meninė instaliacija pastatyta 
prie įėjimo į Petro Kriaučiūno viešąją 
biblioteką 

 
 

3Dstereogramų paroda bibliotekos languose „Mažasis princas – Tikri dalykai akimis nematomi“. 
Stereograma – tai dvimatis vaizdas, slepiantis trimatį objektą, kuris pamatomas žiūrint tolio žvilgsniu. Parodą 
sudarančios septynios stereogramos yra vienos iš didžiausių pasaulyje – net 1 m pločio ir 1,6 m aukščio. 
Stereogramos sukurtos pagal Antoine de Saint-Exupéry kūrinį „Mažasis princas“ 

„Knygos teatro“ teatralizuoti Petro Kriaučiūno tekstų skaitymai.  
Šio virtualaus renginio metu „Knygos teatras“ pristatė teatralizuotas Petro Kriaučiūno raštų, jo 

amžininkų atsiminimų apie jį ir jo veiklą tekstų interpretacijas.  

Meninė instaliacija, skirta P. 
Kriaučiūnui atminti. 2020-12-15 

Virtuali konferencija „Petras Kriaučiūnas ir jo epocha“, 2020-12-04. 

 

Menininkė J. Vaitkutė kūrybos  
instaliacijos procese, 2020 m. lapkritis  
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Sukurta nauja paslauga „Kosmoso kambarys“, kurioje pristatomi visatos dėsniai, žvaigždynai ir visa 
galaktika. Nors edukacinė programa dėl 
karantino ribojimų nevyko, tačiau 
kompleksinio renginio metu pristatyti 
fizikinius dėsnius atspindintys bandymai ir 
Centro darbuotojų sukurti produktai, 
kuriuos edukacinės programos lankytojai 
išvys apsilankę „Kosmoso kambaryje“. 
„Kosmoso kambarys“ gali būti 
eksponuojamas tik tamsiuoju metų laiku, 
planuojama koreguoti edukacinės 
paslaugos pasiūlą lankytojams, išplečiant 
fizikinių objektų pasiūlą, kuriant „mini 
laboratoriją“, kuri būtų prieinama visus 
metus. Edukacinė programa skirta 
šeimoms.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Kosmoso kambarys“ – edukacinė paslauga šeimoms, 2020-12-15. 
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Priedas Nr. 3. 

Projektinė veikla 2020 m. 

Projekto pavadinimas.  
Tikslai ir uždaviniai 
Projekto rengėjai 

Vykdymo/ 
dalyvavimo 
laikotarpis 

Dalyviai ir 
partneriai 

Rezultatai* Kas  finansuoja 
Pritrauktos 

lėšos (be SVB 
indėlio) 

1 2 3 4 5 6 

Bibliotekos rengti ir vykdyti projektai 

1. Projektas „Su šimtmečio ženklu“ 
Tikslai: prisidėti prie kultūros ir kultūros 
paveldo  aktualizavimo per skirtingas meno 
formas, įgyvendinant iniciatyvą "kultūra be 
sienų" ir kuriant prieinamas paslaugas. 
Uždaviniai:  
1. Išlaikyti bendruomenės ryšį su kultūra ir 
menu, įtraukiant į kūrybinį procesą 
profesionalaus meno kūrėjus ir pristatant jų 
kūrybą. 
2. Didinti kultūros prieinamumą, 
organizuojant kūrybinių priemonių ciklą 
Bibliotekos kiemelyje ir virtualioje erdvėje. 
3. Stiprinti bendradarbiavimą su kūrybinėmis 
organizacijomis, menininkais, organizuojant 
bendras inovatyviais sprendimais grįstas 
iniciatyvas Marijampolės kraštui.   
Projektą parengė ir įgyvendino – Lankytojų 
aptarnavimo centras 

 2020-08-03 –
2020-12-15 

Dalyviai: 
Menininkė Jolita 
Vaitkutė, Knygos 
teatras, režisierė 
Redita 
Dominaitytė, dr. 
Arvydas Vidžiūnas 
Partneriai: Kauno 
regioninio 
valstybės archyvo 
Marijampolės 
filialas, 
Marijampolės 
krašto ir Prezidento 
Kazio Griniaus 
muziejus 

1. Sukurtas 1 meno objektas (Petro 
Kriaučiūno portretas-instaliacija) 
2. Sukurtas „Knygos teatro“ 
teatralizuotų Petro Kriaučiūno 
skaitymų (video). 1 kūrinys 27 min. 
trukmės. 
3. Organizuotas 4 virtualių renginių 
ciklas „Pasitinkant bibliotekos 100-
metį (1921-2021)“, pasiekė 3860 
socialinių tinklų lankytojus, 287 
įtraukimai, 175 peržiūros Youtube 
kanale.. 
4.  Sukurti suvenyrai jubiliejiniams 
metams įamžinti, 31 vnt. 
 

 Lietuvos kultūros 
taryba. Programa     
„Kultūros ir meno 
organizacijų naujų 
produktų ir(ar) 
paslaugų kūrimas“ 

 8900,00 EUR 

2. Projektas „Knyginėtojai 2“ 
Tikslai: per knygos ir skaitymo aktualizavimo 
iniciatyvas stiprinti vaikų kūrybinių raiškų 
įvairovę ir savirealizacijos galimybes, 
formuoti dalyvavimo kultūroje įpročius ir 
poreikius šeimoje, organizuojant priemonių 

2020-03-02 –
2020-12-18 
 

Dalyviai: Vilniaus 
teatras „Lėlė“, 
Panevėžio lėlių 
vežimo teatras, 
Kauno valstybinis 
lėlių teatras,  aktorė 

1. Organizuoti 3 lėlių teatrų 
pasirodymai Vytauto Didžiojo parke, 
dalyvavo 661 žiūrovai 
 2. Organizuoti 9 virtualūs 
Šeimadieniai, pasiekti 23439 žmonės 

Lietuvos kultūros 
taryba. TKR 
Marijampolės aps. 
prioritetas: 
kūrybinių iniciatyvų 
skatinimas 

9.933,17 EUR 
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ciklą ir  užtikrinant jų tęstinumą, vystant 
profesionalaus ir mėgėjų meno kūrėjų 
bendradarbiavimą. 
Uždaviniai:   
1. Formuoti naują bibliotekos lankytoją, 
kūrybišką ir intelektualią asmenybę, rengiant 
originalius tradicija tapsiančius interaktyvius 
Vasaros skaitymus Vytauto Didžiojo parke; 
2. Ugdyti kūrybiškumą ir dalyvavimo 
kultūroje įpročius bei poreikius šeimoje, 
aktyvinant šeimas dalyvauti bibliotekoje 
organizuojamuose Šeimadieniuose su lėlių 
teatro kūrėjais; 
3. Suaktyvinti lėlių teatro žanro panaudojimą 
kūrybinėse ir edukacinėse veiklose vaikams 
ir visai šeimai, atnaujinant bibliotekos lėlių 
teatrą „Trivainėlis" ir jo repertuarą, 
organizuojant pasirodymus Punsko (Lenkija) 
lietuvių bendruomenės vaikams ir šeimoms 
bei regiono bibliotekose. 
4. Stiprinti skaitančio, kūrybingo ir aktyvaus 
regiono identitetą, skatinti tarpinstitucinį ir 
regioninį bendradarbiavimą, organizuojant 
2020 m. lėlių teatrų festivalį. 
Projektą parengė – Lankytojų aptarnavimo 
centras.  
Projektą įgyvendino –Vaikų ir jaunimo 
edukacijos centras. 

ir režisierė Agnė 
Sunklodaitė, 
aktorius Andrius 
Žiurauskas, Edita 
Lei, Labaiteatras“, 
Marijampolės 
dramos teatras, 
Alytaus lėlių teatras 
„Aitvaras“, Stalo 
teatras, Klounų 
teatro studija 
„Dulidu“.   
 

3. Organizuotas 1 kontaktinis 
Šeimadienis, 35 dalyviai 
4. Organizuotas 1 virtualus lėlių 
teatrų festivalis „Akutės“. Dalyvavo 5 
lėlių teatrai, 176 registruoti virtualūs 
žiūrovai. 
5. Fasadinės bibliotekos pusės 
languose organizuota 3D 
stereogramų paroda (pagal A. Sent 
Egziupery "Mažasis princas")  

3. Projektas „Edukacinė akademija 
„Integruok save“ 
Tikslai: skatinti paauglių užimtumą, mažinant 
kultūrinę ir socialinę atskirtį per meninės 
saviraiškos priemones, naudojant 
šiuolaikines technologijas. 
Uždaviniai: 

2020-02-01– 
2020-12-31 
2021-01-01–
2021-12-15 

Dalyviai: Gamtos 
fotografas Marius 
Čepulis, dainininkės 
Jurga Šeduikytė ir 
Monika Linkytė ir 
muzikos 

1. Bibliotekos interneto svetainėje 
www.marvb.lt sukurta skiltis 
„Integruok save“, kurioje 
publikuojami mokinių sukurti darbai. 
2. Vytauto Didžiojo parke 
suorganizuoti 4 susitikimai su 
žinomais Lietuvos kūrėjais, 

Lietuvos kultūros 
taryba. Atminties 
institucijos: 
inovatyvių paslaugų 
programa 

10.900,00 EUR 
(2021 m. 
įsisavinta – 
8504,00 EUR) 

http://www.marvb.lt/
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1. Formuoti naują bibliotekos lankytoją, 
kūrybišką ir intelektualią asmenybę per 
modernųjį meną. 
2. Įkurti ir organizuoti 64 edukacinės 
akademijos „Integruok save“ užsiėmimus. 
3. Sukurti Petro Kriaučiūno bibliotekos 
svetainėje www.marvb.lt skiltį „Integruok 
save“, kur bus publikuojami projekto dalyvių 
sukurti produktai. 
4. Organizuoti 4 baigiamuosius edukacinės 
akademijos „Integruok save“ baigiamuosius 
renginius ir parodas. 
5. Vasaros metu organizuoti 8 seminarų-
diskusijų „Kultūra gali būti (ne)nuobodi“ po 
atviru dangumi Vytauto Didžiojo parke. 
Projektą parengė ir įgyvendino – Lankytojų 
aptarnavimo centras.  

apžvalgininkas 
Ramūnas Zilnys. 
aktorius Marius 
Repšys 
Partneriai: VšĮ 
Lispa, direktorius 
Vaidas 
Baranauskas; 
UAB „Aliaska“, 
direktorė, Vilija 
Bandzaitienė 

menininkais, šou pasaulio atstovais, 
dalyvavo 1200 žmonių. 
3. Įkurtoje edukacinėje akademijoje 
„Integruok save“ suorganizuota 18 
edukacinių užsiėmimų jaunimui, 
dalyvavo 30 unikalių vartotojų. 
4. Bibliotekos interneto svetainėje 
www.marvb.lt paskelbta virtuali 
edukacinės akademijos „Integruok 
save“ mokinių darbų paroda. 
 

4. Projektas „Festivalis „Reali virtualybė 3“ 
Tikslai: plėsti Marijampolės krašto meninės ir 
kultūrinės atminties sklaidą, panaudojant  
mokslo, technologijų, kultūrinių iniciatyvų 
formas, kurios harmoningai derėtų 
šiuolaikinėje aplinkoje 
Uždaviniai:  
1. Aktualizuoti įvairių formų inovacijų ir 
technologijų inspiruotą fantastinį turinį, 
atspindintį nuo technologijų priklausomą 
tikrovės realumą, įgyvendinant fantastikos ir 
pojūčių per šiuolaikines technologijas 
integruotą 1 dienos Realios virtualybės3 
festivalio programos turinį. 
2. Pristatyti naujas inovatyvias paslaugas 
bendruomenei, sukuriant naujų 
technologiniais sprendimais pagrįstų 

2020-11-28 – 
2020-01-06 

Partneriai: Kauno 
regioninio valstybės 
archyvo 
Marijampolės 
filialas, vedėjas 
Rimvydas 
Urbanavičius; 
Marijampolės 
krašto ir Prezidento 
Kazio Griniaus 
muziejus, 
muziejininkas 
Arūnas Kapsevičius 

1. Organizuoti 5 virtualūs renginiai, 
800 dalyvių 
2. Įrengta šventinė instaliacija  
3. Sukurta nauja paslauga bibliotekos 
lankytojams, „Kosmoso kambarys 

Marijampolės 
savivaldybės 
kultūros programa 

3.000,00 EUR 
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priemonių – interaktyvių parodų, 3D 
vizualizacijos spendimų ciklą.  
3. Stiprinti bendradarbiavimą su kultūros 
įstaigomis, kūrybinėmis organizacijomis, 
menininkais, organizuojant bendras 
inovatyviais sprendimais grįstas iniciatyvas 
Marijampolės kraštui. 
Projektą parengė ir įgyvendino Lankytojų 
aptarnavimo centras  

5. Projektas „Multicentras-atvira erdvė 
laisvalaikiui“ 
Tikslai: mažinti jaunimo grupių socialinę 
atskirtį, sutelkiant juos bendroms 
motyvacinėms, kūrybinėms ir laisvalaikio 
veikloms. 
Uždaviniai: 
1. Organizuoti jaunimo darbuotojų 
kompetencijų ugdymą. 
2. Organizuoti susitikimų ciklą "Jaunimo 
ketvirtadieniai". 
3. Organizuoti laisvalaikio veiklą. 
4. Organizuoti edukacinius-kūrybinius 
užsiėmimus. 
Parengė ir įgyvendino Vaikų ir jaunimo 
edukacijos centras 

2020-05-01 – 
2020-12-15 

Dalyviai: dainininkė 
ir reklamos 
specialistė Dovilė 
Filmanavičiūtė, 
aktorė Edita Užaite, 
ir Anna Bochan. 
Partneriai:  
Atviras jaunimo 
centras „Maker 
Space“. Kalvarijos 
AJE „Vietukė“. 
LJS „Žingsnis“ 
Marijampolės 
skyriaus savanoriai. 

1. 3 susitikimų ciklo „Jaunimo 
ketvirtadieniai“ renginiai, dalyvavo 
81 jaunuolis; 
2.Organizuotas 1 fotokonkursas, 
dalyvavo 19 jaunuolių, gautos 33 
nuotraukos; 
3. Organizuota 1 virtuali paroda 
„Miesto paslaptys“. 

Marijampolės 
savivaldybės 
atvirųjų jaunimo 
erdvių programa 

1.250,00 EUR 

6. Projektas „Knyginėtojams 2“ 
Tikslai: formuoti dalyvavimo kultūroje 
įpročius ir poreikius šeimoje, organizuojant 
priemonių ciklą ir užtikrinant jų tęstinumą, 
vystant profesionalaus ir mėgėjų meno 
kūrėjų bendradarbiavimą.  
Uždaviniai: 
1. Suaktyvinti lėlių teatro žanro panaudojimą 
kūrybinėse ir edukacinėse veiklose vaikams 

2020-07-01 – 
2020-12-18 

Dalyviai: Režisierė 
Agnė Sunklodaitė ir 
dailininkė 
scenografė Daina 
Ališauskaitė 
Zinovičienė 
Partneriai: 
Marijampolės 
dramos teatras 

1. Įkurta Pasakų studija: įrengta 
scena su uždanga, užtamsinti langai, 
įrengtos 30 sėdėjimo vietų 
žiūrovams 
2. Pastatytas 1 lėlių spektaklis „Arklio 
Dominyko meilė“ pagal V. V. 
Landsbergio pasaką. Scenografiją 
kūrė dailininkė Daina Ališauskaitė 
Zinovičienė, režisūrines konsultacijas 
teikė Agnė Sunklodaitė 

Marijampolės 
savivaldybės 
kultūros programa 

3.800,00 EUR 



47 
 

ir visai šeimai, atnaujinant bibliotekos lėlių 
teatrą „Trivainėlis" ir jo repertuarą. 
2. Organizuoti pasirodymus Punsko (Lenkija) 
lietuvių bendruomenės vaikams ir šeimoms 
bei regiono bibliotekose.  
Parengė Lankytojų aptarnavimo centras 
Projektą įgyvendino Lankytojų aptarnavimo 
centras ir Vaikų ir jaunimo edukacijos 
centras 

3. Lėlių teatro gastrolės Rokiškio ir 
Tauragės festivaliuose, 190 žiūrovų 
4. Organizuotas 1 lėlių spektaklio 
premjerinis spektaklis, 22 dalyviai 

 7. Projektas „Radau šiukšlę“ 
Tikslai: Supažindinti vaikus ir jaunimą su 
tvaraus vartojimo principu ir skatinti jį 
naudoti kasdieniniame vartojime 
Uždaviniai: 

1. Pravesti edukacijas vaikams ir jaunimui 
„Žemė žmonių planeta“ ir „Zero waste“. 

2. Organizuoti edukacinį fotografijų konkursą-
parodą „Radau šiukšlę“. 

3. Organizuoti renginių-kūrybinių dirbtuvių ciklą 
jaunimui „Eko miestas“.  

4. Pravesti diskusijų-paskaitų ciklą apie gamtai 
draugiškesnę gyvenseną. 

5. Skatinti atliekų rūšiavimą; 
Parengė ir įgyvendino Vaikų ir jaunimo 
edukacijos centras 

2020-05-01 – 
2020-12-15 
 

Dalyviai:  
Dailininkė-
iliustratorė Neringa 
Zakarauskaitė, 
tinklaraščio „Dar 
kas nors“ autorė 
Ieva Vilkė, el. 
prekių parduotuvės 
„Urban Earth 
Lovers“ savininkės 
Miglė Makuškaitė ir 
Laura Prievelytė-
Juknė, iniciatyvos  
„Kūrybos kampas 
360º“ komanda 
Partneriai: 
VšĮ „Žaliasis taškas“ 

1.Parodytas partnerių spektaklis 
„Kontis ir tvarkius“, 74 dalyviai 
2. Pravesti 9 edukaciniai užsiėmimai 
„Žemė žmonių planeta“, 182 dalyviai 
3. Organizuota edukacinė paroda-
konkursas „Radau šiukšlę“, 45 
dalyviai 
4. Pravestos 2 kūrybinės dirbtuvės, 
46 dalyviai 
5. Pravestos 2 virtualios diskusijos-
paskaitos apie gamtai draugiškesnę 
aplinką, 137 
6. Paruošta nauja edukacinė 
programa „Zero waste“ 
 
 

Marijampolės 
savivaldybės 
aplinkos apsaugos 
rėmimo programa 

 1.400,00 EUR 

8. Projektas „Seminarų ciklas „Multimažylių 
mokyklėlė“ 
Tikslai: išmokyti tėvus įvairių būdų būti su 
vaiku, stiprinti vaikų kūrybinių raiškų įvairovę 
ir savirealizacijos galimybes. 
Uždaviniai: 
1.Organizuoti kompleksinių užsiėmimų ciklą 
(6 užsiėmimai) jaunoms šeimoms su 
vaikučiais nuo 6 mėn. iki 2 m. (Žaidimai, 

2020-04 – 
2020-12 

 Dalyviai: 
„Mažųjų valdos“ 
įkūrėja Renata 
Lazdin; 
Aktorė ir režisierė 
Agnė Sunklodaitė. 
Partneriai: 
Marijampolės 
dramos teatras 

Organizuota 6 edukaciniai renginiai; 
dalyvavo 129 tėvai su mažamečiais 
vaikais. 

Marijampolės 
savivaldybės 
kultūros programa 

 800,00 EUR 
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eilėraščiai, teatralizuotos pasakos, 
logopedinės pasakėlės ir kita).  
2. Įgyvendinti seminarų ciklą (3 seminarai) su 
Renata Lazdin „7 intelektų lavinimo 
programos“ autorė, kūdikių akademijos  
„Mažųjų valdos“ įkūrėja. 
Parengė ir įgyvendino Vaikų ir jaunimo 
edukacijos centras 

9. Projektas „Naujų patyrimų stovykla 
bibliotekoje: I ir II etapai“ 
Tikslai: pasitelkiant darbą nedidelėse 
grupėse, stiprinti 8-12 metų vaikų 
psichologinę sveikatą, naudojantis 
šiuolaikinėmis technologijomis padėti atrasti 
tikslinę laisvalaikio veiklą. 
Uždaviniai: 
1.Naujų patyrimų stovykla bibliotekoje 
uždaviniai: 
2. Stiprinti vaikų psichinę sveikatą, 
organizuojant savęs atradimo žaidimus; 
3. Skatinti vaikus tyrinėti aplinką, atrasti 
naujoves, tikslingai naudojant šiuolaikines 
technologijas; 
4. Supažindinti vaikus su savo krašto ir kitos 
šalies kultūra; 
5. Mažinti karantino laikotarpiu patirtą 
įtampą, vedant diskusijas ir pokalbius. 
Parengė ir įgyvendino Vaikų ir jaunimo 
edukacijos centras 

2020-06-29 –
2020-08-14 

Partneriai: 
Sarmiento Villa 
Italia biblioteka 
(Argentina) 
 

 

Organizuotos 6 stovyklos grupės, 
dalyvavo 88 vaikai. 

Marijampolės 
savivaldybės vaikų 
vasaros stovyklų ir 
kitų NVŠ veiklų 
finansavimo 
programa 

3.756,00 EUR 

10. Projektas „Gyventi-tai nereiškia 
kvėpuoti, tai reiškia veikti“ 
Tikslai: apjungiant šiuolaikines ir tradicines 
lavinimo priemones bei metodus, kultūrines 
paslaugas, spaudinių fondą, padėti 

2021-09-01 – 
2021-12-23 

Partneriai: 
Marijampolės 
savivaldybės 
neįgaliųjų draugija, 
VšĮ Marijampolės 
senjorų ir neįgaliųjų 

1. Knygų fondas papildytas knygomis, 
15 egz.  
2. Organizuota 1 paroda, 200 
paslaugos gavėjų. 

Marijampolės 
savivaldybės 
neįgaliųjų 
socialinės 
integracijos 
programa 

200,00 EUR 
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neįgaliesiems integruotis visuomenėje, 
realizuoti save, turiningai praleisti laisvalaikį 
Uždaviniai: 

1. Didinti neįgaliųjų savarankiškumą ir 
užimtumą, lavinti meninius gebėjimus. 

2. Teikti informavimo, konsultavimo, 
sociokultūrines paslaugas neįgaliesiems 
prieinama forma, aprūpinti juos specialia 
literatūra. 

3. Vystyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 
Parengė ir įgyvendino Lankytojų 
aptarnavimo centras 

dienos centras 
„Židinys“, 
Marijampolės 
socialinės pagalbos 
centras 

11. Projektas „Šeimos sveikatos akademija“ 
Tikslai: per žinių, informacijos ir naujų 
įgūdžių sklaidą padėti stiprinti žmogaus 
vidinę motyvaciją keisti sveikatai nepalankų 
elgesį, ypač šeimoje. 
Uždaviniai: 
1. Skatinti keisti šeimoje emocinei ir fizinei 
sveikatai nepalankų elgesį, organizuojant  
terapinius, motyvacinio-švietėjiško pobūdžio 
renginius. 
2. Rengti ir platinti informacinę medžiagą  
ligų prevencijos ir sveikos gyvensenos 
klausimais. 
Parengė ir įgyvendino Lankytojų 
aptarnavimo centras 

2020-08-18 – 
2020-12-15 

Partneriai: 
Suvalkijos 
socialiniai globos 
namai 

1. Neįgaliųjų kūrybos darbų parodos 
(4), 952 lankytojai 
2. 2 renginiai, 83 dalyviai 
1. 5 bibliotekų knygų fondai papildyti 
naujomis knygomis sveikatinimo 
tematika 
2. 4 bibliotekų sveikatinimo erdvės 
„Padėk sau“ papildytos terapiniais 
reikmenimis – terapiniais žaidimais, 
tapymo reikmenimis  

Marijampolės 
savivaldybės 
visuomenės 
sveikatos rėmimo 
specialioji 
programa 

900,00 EUR 

 

Projektai, kuriuose biblioteka dalyvavo partnerio teisėmis 

 

Projektai, kuriuose biblioteka dalyvavo vykdant projektą 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, 
saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 
bendruomenė“ 

2018-04 – 
2021-03 

Dalyviai: Lietuvos 
savivaldybių 
viešosios 
bibliotekos 

Žr.  „Gyventojų mokymai“ 
 

Europos Sąjungos 
regioninės plėtros 
fondas ir Valstybės 
investicijų 

0,00 
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Tikslas: Padėti gyventojams išmokti 
efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis 
informacinėmis ir ryšių technologijomis 
(IRT), internetu ir jo teikiamomis 
galimybėmis 
Uždaviniai: 
1. Informuoti Lietuvos visuomenę, ypač 
tikslines grupes, esančias skaitmeninėje 
atskirtyje, apie IRT teikiamas galimybes. 
2. Skatinti gyventojus, kurie turi ribotus 
skaitmeninius įgūdžius, tapti išmaniais IRT 
naudotojais. 
Projektą įgyvendina Informacinės 
visuomenės plėtros komitetas prie 
Susisiekimo ministerijos 
Projektą koordinuoja Marijampolės 
bibliotekoje – Lankytojų aptarnavimo 
centras 

 
Partneriai: 
Asociacija „Langas į 
ateitį“, Lietuvos 
Respublikos ryšių 
reguliavimo 
tarnyba, Lietuvos 
nacionalinė 
Martyno Mažvydo 
biblioteka, Lietuvos 
Respublikos vidaus 
reikalų ministerija. 

programa (2014–
2020 metų Europos 
Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų 
programa“, 2 
prioritetas 
„Informacinės 
visuomenės 
skatinimas“, 2.2 
investicinis 
prioritetas „IRT 
produktų ir 
paslaugų, 
elektroninės 
prekybos 
tobulinimas ir IRT 
paklausos 
didinimas“). 

Projektas „Smurto artimoje aplinkoje 
prevencija: kurkime bendravimą be 
smurto“ 
Tikslai: prisidėti prie bendravimo be smurto 
principų ir pozityvių santykių kultūros 
bendruomenėje įsitvirtinimo. 
 
VšĮ „Šeimos santykių instituto“ inicijuojamo 
projekto metu vyko seminarai apie 
asmenybės ir santykių ugdymą 
Projektą parengė ir įgyvendino VšĮ Šeimos 
santykių institutas 
Bibliotekoje įgyvendino – Vaikų ir jaunimo 
edukacijos centras 

2018-2020  - 1.Organizuotas 1 renginys, dalyvavo  
20 vaikų. 

 LR socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija 

 0,00 

*išsamiau priemonės ir renginiai atsispindimi atitinkamuose ataskaitos skyriuose 
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Priedas Nr. 4 
 

 

 

 

 

 

 

Liudvinavo ir Sasnavos bibliotekų dokumentų fondų atitikimo 

vartotojų poreikiams tyrimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Vyr. bibliotekininkas Daumantas Šimanauskas 

 

 

 

 

 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka 

Marijampolė 2020 
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Įžanga 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, norėdama nustatyti Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekų 
dokumentų fondų atitikimą vartotojų poreikiams, atliko šių bibliotekų vartotojų anketinę apklausą. Siekta 
sužinoti ar vartotojus tenkina bibliotekose sukomplektuoti mokslo šakų, grožinės ir vaikų literatūros fondai, 
ar pakanka periodinės spaudos, literatūros užsienio kalbomis, ar vartotojai rekomenduotų bibliotekoje 
apsilankyti kitiems, ar patenkinami vartotojų poreikiai.  
 

Tyrimo metodika 
Tyrimo tikslas – nustatyti Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekų dokumentų fondų atitikimą vartotojų poreikiams.  
Tyrimo uždaviniai: 
1. Atlikti Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekų vartotojų anketinę apklausą.  
2. Apibendrinti tyrimo rezultatus ir pateikti rekomendacijas Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekų fondų 
komplektavimo gerinimui.  
Apklausos tikslinė grupė – Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekų vartotojai. 
Tyrimo metodas – kiekybinis tyrimas, kuriam atlikti pasirinktas anketinės apklausos metodas (Anketa 
pateikiama priede Nr. 2). Klausimynai padalinti Liudvinavo ir Sasnavos bibliotekų vartotojams.  
Tyrimo imtis - apklausti 168 Liudvinavo ir 172 Sasnavos bibliotekos vartotojai.  
Apklausos duomenų rinkimo laikas – 2019 m. lapkričio 1 d. – 2020 m. kovo 10 d.  
 
 
Anketos klausimų sąrašas: 
1. Jums aktualios mokslinės literatūros norima tema bibliotekoje Jūs randate: taip, ne, neieškau (pav. 1.1, 
1.2). 
2. Jums aktualios grožinės literatūros bibliotekoje Jūs randate: taip, ne, neieškau (pav. 2.1, 2.2). 
3. Jums aktualios literatūros vaikams bibliotekoje Jūs randate: taip, ne, neieškau (pav. 3.1, 3.2). 
4. Ar pakanka bibliotekoje periodinės spaudos? Taip, ne, popierinės spaudos neskaitau, spaudą skaitau 
internete (pav. 4.1, 4.2). 
5. Ar bibliotekoje norėtumėte rasti daugiau: taip, ne, neieškau (pav. 5.1, 5.2). 
6. Literatūros šiomis kalbomis Jums: pakanka, nepakanka, neskaitau (pav. 6.1, 6.2). 
7. Norėdami surasti reikiamą leidinį Jūs: konsultuojatės su bibliotekininku ir paiešką atlieka bibliotekininkas, 
savarankiškai atliekate paiešką bibliotekos el. kataloge, savarankiškai atliekate paiešką fonduose, 
konsultuojatės su bibliotekininku ir naudojatės bibliotekos el. katalogu, konsultuojatės su bibliotekininku ir 
atliekate paiešką fonduose, naudojatės bibliotekos el. katalogu ir atliekate paiešką fonduose, užsakote knygas 
internetu/ LIBIS sistemoje, naudojatės tarpbibliotekiniu abonementu (pav. 7.1, 7.2). 
8. Kaip dažnai iš bibliotekos išeinate nepatenkinę savo poreikių? Visada, labai dažnai, dažnai, retai, labai retai, 
niekada (pav. 8.1, 8.2). 
9. Ar rekomenduotumėte bibliotekoje apsilankyti kitiems? Taip, galbūt, ne (pav. 9.1, 9.2).  
10.Demografiniai duomenys (pav. 10.1, 10.2). 
 

Tyrimo rezultatai 
 

1. Nustatyta, kad mokslinės literatūros fondas Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekose sukomplektuotas 
pakankamai gerai ir atitinka 84,3% respondentų poreikius šiai literatūrai (Sasnavos bibliotekoje – 90,7%, 
Liudvinavo bibliotekoje – 78%). Sasnavos bibliotekos vartotojai dažniausiai ieško ir randa literatūros apie 
laisvalaikį, pomėgius, rankdarbius, kulinariją (52,3%), mediciną, sveikatą, (50%), psichologiją ir tarpusavio 
santykius (47,1%). Liudvinavo bibliotekoje vartotojai, panašiai kaip ir Sasnavos bibliotekos vartotojai, 
daugiausiai ieško ir randa literatūros apie laisvalaikį, pomėgius, rankdarbius ir kulinariją (53,6%), mediciną, 
sveikatą (50%) ir istoriją (49,4%). Sasnavos bibliotekos vartotojai dažniausiai neieško mokslinės literatūros 
apie inžineriją, architektūrą, landšaftą, interjerą (91,3%), sportą (88,9%), ekonomiką, verslo organizavimą ir 
vadybą (88,9%). Nors ir dauguma Sasnavos bibliotekos vartotojų nesidomi išvardintų mokslo šakų literatūra, 
tačiau būtent šių mokslo šakų leidiniai neatitinka didžiausios vartotojų dalies poreikių: inžinerija, architektūra, 
landšaftas, interjeras neatitinka 40% respondentų poreikių; ekonomika, verslo organizavimas, vadyba – 
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31,6%, religija – 15,8%). Liudvinavo bibliotekos vartotojai dažniausiai neieško literatūros apie inžineriją, 
architektūrą, landšaftą, interjerą (76,8%), ekonomiką, verslo organizavimą, vadybą (70,8%) ir religiją (66,1%). 
Liudvinavo bibliotekoje fondų ir vartotojų poreikių neatitikimo rodiklis didžiausias temomis apie žemės ūkį 
(40,7%), religiją (38,6%), ekonomiką, verslo organizavimą, vadybą (32,7%), teisę, politiką (29,5%) ir filosofiją 
(28,2%).  
 
2. Grožinės literatūros fondas Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekose įvertintas itin palankiai, šie fondai atitinka 
net 92,8% respondentų poreikius (Sasnavos bibliotekoje – 97,1%; Liudvinavo bibliotekoje – 88,5%). Sasnavos 
bibliotekos vartotojai dažniausiai ieško ir randa meilės romanų (69,8%), nuotykių (58,1%) ir detektyvinės 
(54,6%) literatūros, o Liudvinavo bibliotekoje vartotojai dažniausiai ieško ir randa istorinių romanų (60,1%), 
meilės romanų (56,5%) ir detektyvų (55,9%). Sasnavos bibliotekos vartotojai dažniausiai neieško fantastinės 
literatūros – 84,3%, memuarų ir biografijų - 78,5%, poezijos - 75,6%. Liudvinavo bibliotekos vartotojai taip 
pat dažniausiai neieško fantastinės literatūros – 55,4%, poezijos – 52,9%, memuarų ir biografijų 43,4%. 
Sasnavos bibliotekos vartotojų poreikių labiausiai neatitinka fantastinės (7,4%), memuarų ir biografijų (5,4%) 
grožinės literatūros fondai, o Liudvinavo bibliotekos vartotojų poreikių netenkina fantastinės literatūros 
(25,3%), memuarų ir biografijų (13,7%) ir  poezijos (10,1%) grožinės literatūros fondai. 
 
3. Dauguma tiek Sasnavos, tiek ir Liudvinavo bibliotekos vartotojų patenkinti gerai komplektuojamu vaikų 
literatūros fondu  - 95,6% (Sasnavos bibliotekoje – 98,3%, Liudvinavo bibliotekoje – 93%). Atlikdami paiešką 
vaikų literatūros fonduose Sasnavos bibliotekos vartotojai dažniausiai randa reikiamos programinės (27,9%) 
ir grožinės (26,2%) literatūros, o Liudvinavo bibliotekoje grožinės (46,4%) ir pažintinės (40,5%) literatūros. 
Sasnavos bibliotekoje daugiausiai neieškoma literatūros mažiesiems (78,5%) ir pažintinės vaikų literatūros 
(77,3%), tuo tarpu Liudvinavo bibliotekoje dažniausiai neieškoma programinės literatūros (70,8%) ir 
literatūros mažiesiems (60,7%). 14,3% Liudvinavo bibliotekos vartotojų netenkina programinės vaikų 
literatūros fondas. Sasnavos bibliotekos vaikų literatūros fondai neatitinka tik labai mažos dalies respondentų 
poreikių (pažintinė literatūra – 2,6%, grožinė – 2,2%, programinė – 2%). 
 
4. Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekų periodinių leidinių fondai  atitinka tik 61,5% vartotojų poreikius. Tačiau, 
Liudvinavo ir Sasnavos bibliotekos periodinių leidinių fondų atitikimas vartotojų poreikiams ženkliai skiriasi –  
periodinių leidinių fondas tenkina 76,2 % Liudvinavo bibliotekos vartotojų poreikius, o Sasnavos bibliotekoje 
šis rodiklis siekia tik 47,1%. Be to, daugumai Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekos vartotojų periodinės spaudos 
nepakanka (32,0% Sasnavos bibliotekos vartotojų ir 14,9%  Liudvinavo bibliotekos vartotojų). Periodinės 
spaudos pakanka tik 28,5% Sasnavos bibliotekos vartotojų, o Liudvinavo bibliotekoje periodinės spaudos 
užtenka 47,6% vartotojų. 4,6% apklaustųjų Sasnavos ir 8,3% Liudvinavo bibliotekų vartotojų teigia spaudą 
skaitantys internete, o periodinės spaudos apskritai neskaito 33,7% Sasnavos ir 21,4% Liudvinavo bibliotekos 
vartotojų.   
 
5. Daugiau filmų, garso įrašų ir el. knygų Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekų fonduose norėtų rasti tik 9,2% 
vartotojų (Sasnavos bibliotekoje - 6,2%, Liudvinavo bibliotekoje – 17,7%). Liudvinavo bibliotekoje filmų, garso 
įrašų ir el. knygų paklausa yra didesnė negu Sasnavos bibliotekoje: Liudvinavo bibliotekoje daugiau filmų nori 
20,2% vartotojų, el. knygų 21,4%, garso įrašų 11,3%, o Sasnavos bibliotekoje daugiau filmų nori 7,6% 
vartotojų, garso įrašų – 4,6%, el. knygų - 6,4%. Tokie duomenys galimai gauti dėl to, nes Liudvinavo bibliotekos 
apklausoje dalyvavo daugiau jaunų asmenų (28,6% 16-29m.), nei Sasnavos bibliotekoje (16,3% 16-29m.). 
Dauguma Sasnavos bibliotekos vartotojų neieško: filmų – 91,3%, garso įrašų – 94,8%, el. knygų – 91,2%, 
Liudvinavo bibliotekoje situacija yra panaši: filmų neieško – 73,2%, garso įrašų – 80,9%, el. knygų – 72,6%. 
Maža dalis Sasnavos bibliotekos vartotojų teigia, jog nenorėtų bibliotekoje rasti daugiau  filmų - 1,7%, garso 
įrašų - 0,6% ir  el. knygų - 2,3%, o Liudvinavo bibliotekoje daugiau filmų rasti nenori 6,5% vartotojų, garso 
įrašų – 7,7%, el. knygų – 5,9%.  
 
6. 90,6% Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekų vartotojų neskaito literatūros užsienio kalbomis. Dauguma 
Sasnavos bibliotekos vartotojų neskaito literatūros rusų – 93%, vokiečių – 98,3%, anglų – 91,3%, kitomis 
kalbomis – 98,8%. Didesnė dalis Liudvinavo bibliotekos vartotojų neskaito literatūros rusų – 80,4%, vokiečių 
– 90,5%, anglų – 79,1%, bei kitomis kalbomis – 93,4%. Tik mažos dalies Sasnavos bibliotekos vartotojų 
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nuomone bibliotekoje trūksta literatūros vokiečių – 0,6%, anglų kalbomis – 2,3%, o Liudvinavo bibliotekos 
vartotojams nepakanka literatūros rusų – 4,8%, vokiečių – 4,2%, anglų – 8,9% ir kitomis kalbomis – 1,2%. Dalis 
Sasnavos bibliotekos vartotojų teigia, jog bibliotekoje yra pakankamai literatūros rusų – 7%, vokiečių – 1,2% 
ir anglų kalbomis – 6,4%, o 14,9% Liudvinavo bibliotekos vartotojų pakanka literatūros rusų kalba, vokiečių 
kalba pakanka – 5,4%, anglų – 11,9%, kitomis kalbomis – 5,4%.  
 
7. Rinkdamiesi leidinius, 86,3% Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekos vartotojų konsultuojasi su bibliotekininku 
ir paiešką atlieka bibliotekininkas (Sasnavos bibliotekoje – 98,3%; Liudvinavo bibliotekoje – 74,4%). Kiek 
rečiau vartotojai konsultuojasi su bibliotekininku ir paiešką fonduose atlieka vartotojas: Sasnavos bibliotekoje 
- 57,6%, Liudvinavo bibliotekoje – 27,4%. Savarankiškai fonduose paiešką atlieka 30,8% Sasnavos bibliotekos 
ir 30,4% Liudvinavo bibliotekos vartotojų. Maža dalis respondentų knygas užsako internetu/ LIBIS sistemoje: 
Sasnavos bibliotekoje – 1,7%, Liudvinavo bibliotekoje – 6,5%. Vartotojai leidinius dažniausiai renkasi su 
bibliotekininkų pagalba - tai rodo, kad bibliotekininkų kompetencija ir fondų išmanymas yra itin svarbūs 
norint, kad bibliotekos vartotojai surastų jų poreikius atitinkančius leidinius. 
 
8. Vartotojų poreikiai Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekose patenkinami 69,5% (Sasnavos bibliotekoje - 83,7%, 
Liudvinavo bibliotekoje - 55,4%). Retai ir labai retai nepatenkinti Sasnavos bibliotekos vartotojai atitinkamai 
9,3% ir 2,9%, o Liudvinavo bibliotekoje – 25,6% ir 15,5% vartotojų poreikiai nepatenkinami retai ir labai retai. 
Sasnavos bibliotekos vartotojų, kurių poreikiai nepatenkinami dažnai arba labai dažnai nenustatyta, o 
Liudvinavo bibliotekoje dažnai nepatenkinami tik 1,79% vartotojų poreikiai. 
 
9. Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekose apsilankyti kitiems rekomenduotų 93,8% apklaustųjų vartotojų 
(Sasnavos bibliotekoje – 97,1%, Liudvinavo bibliotekoje – 90,5%). Likusi dalis – 2,9% Sasnavos ir 8,3% 
Liudvinavo bibliotekos vartotojų nėra tikri ar kitiems rekomenduotų apsilankyti bibliotekoje. Apklaustųjų 
tarpe nebuvo tokių, kurie nerekomenduotų kitiems apsilankyti šiose bibliotekose.  
 
10. Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekos vartotojų pasiskirstymas pagal lytį yra nevienodas – 75,5% vartotojų 
sudaro moterys (Sasnavos bibliotekoje – 80,2%; Liudvinavo bibliotekoje – 70,8%), vyrai – 24,5% (Sasnavos 
bibliotekoje – 19,8%; Liudvinavo bibliotekoje – 27,9%). Apklausoje dalyvavo įvairaus amžiaus asmenys: 
Sasnavos bibliotekos vartotojų apklausoje dalyvavo 40-49 metų (21,5%), 50-59 metų (20,9%) ir 60-69 metų 
(19,2%) amžiaus grupėms priklausantys asmenys, o Liudvinavo bibliotekoje daugiausiai apklausoje dalyvavo 
50-59 (20,2%), 16-19 metų (15,5%), 70 ir vyresnių (14,9%) amžiaus grupių asmenys. Didžiausia dalis 
apklaustųjų yra įgiję vidurinį išsilavinimą (28,2%), iš jų  Sasnavos bibliotekoje - 30,8%, Liudvinavo bibliotekoje 
– 25,6%. Kiek mažiau, 25,3% (Liudvinavo bibliotekoje - 25%; Sasnavos bibliotekoje - 25,6%) apklaustųjų yra 
baigę aukštuosius mokslus. Aukštesnįjį išsilavinimą yra įgiję 24,4% Liudvinavo ir 29,1% Sasnavos bibliotekos 
vartotojų, pagrindinį išsilavinimą turi 19,1% Liudvinavo ir 11,1% Sasnavos bibliotekos vartotojų, o mažiausia 
dalis apklaustųjų yra įgiję pradinį išsilavinimą - 2,4% Liudvinavo ir 2,91% Sasnavos bibliotekoje. Respondentų 
pasiskirstymas pagal užimtumą ar nedarbo priežastis rodo, kad didžioji dauguma Liudvinavo ir Sasnavos 
bibliotekos vartotojų yra dirbantys (Sasnavos bibliotekoje – 58,1%; Liudvinavo bibliotekoje – 45,8%) arba 
senjorai (Sasnavos bibliotekoje – 15,7%; Liudvinavo bibliotekoje – 22,6%). Nemaža dalis sudaranti 9,5% 
apklaustųjų Liudvinavo bibliotekos vartotojų teigė esantys bedarbiai, o Sasnavos bibliotekos apklausoje 
bedarbiai sudarė 12,8% visų apklaustųjų. Mažesnę dalį apklaustųjų sudarė moksleiviai: Liudvinavo 
bibliotekoje - 14,9%, Sasnavos bibliotekoje - 9,9%, o pačią mažiausią dalį apklaustųjų sudaro studentai: 
Liudvinavo bibliotekoje – 4,8%, Sasnavos bibliotekoje – 3,5%. Demografinių duomenų analizė leidžia 
susidaryti įsivaizduojamą vartotojo portretą, kuris lankosi Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekose ir naudojasi 
įvairiomis jos teikiamomis paslaugomis - tai dirbančios 40-59 metų amžiaus ir turinčios vidurinį išsilavinimą 
moterys. 
 

Išvados ir rekomendacijos 

1. Mokslinės literatūros fondas Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekose atitinka 84,3% vartotojų poreikius 

(Sasnavos bibliotekoje – 90,7%; Liudvinavo bibliotekoje – 78%). Tačiau Sasnavos bibliotekos vartotojų 

poreikių neatitinka šie mokslinės literatūros fondai: inžinerijos, architektūros, landšafto, interjero (40%), 
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ekonomikos, verslo organizavimo ir vadybos (31,6%), religijos (15,8%). Liudvinavo bibliotekos vartotojų 

poreikių neatitinka žemės ūkio (40,7%), religijos (38,6%), ekonomikos, verslo organizavimo, vadybos (32,7%), 

teisės, politikos (29,5%) ir filosofijos (28,2%) leidinių fondai. Atsižvelgiant į respondentų nuomonę, Sasnavos 

ir Liudvinavo bibliotekų mokslinės literatūros dokumentų fondą rekomenduojama papildyti trūkstamais 

leidiniais. 

2. Liudvinavo ir Sasnavos bibliotekų grožinės literatūros fondus vartotojai vertina labai gerai, šie fondai 

tenkina 92,8%  vartotojų poreikius (Sasnavos bibliotekoje – 97,1%; Liudvinavo bibliotekoje – 88,5%). Sasnavos 

bibliotekos grožinės literatūros fondai neatitinka tik labai mažos 2,9% dalies vartotojų poreikių, o Liudvinavo 

bibliotekoje kiek daugiau – 11,5%. Maža dalis Sasnavos bibliotekos vartotojų pasigenda fantastinės 

literatūros (7,4%), memuarų ir biografijų (5,4%). Tuo tarpu Liudvinavo bibliotekos vartotojų poreikių 

neatitinka fantastinės literatūros (25,3%), memuarų, biografijų (13,7%) ir poezijos (10,1%) leidinių fondai. 

Atsižvelgiant į gautus duomenis, rekomenduojama Liudvinavo bibliotekos grožinės literatūros dokumentų 

fondą papildyti trūkstamais leidiniais, o Sasnavos bibliotekos grožinės literatūros fonduose leidinių trūkumas 

nenustatytas, todėl rekomendacija šios bibliotekos fondų pildymui neteikiama.   

3. Liudvinavo ir Sasnavos bibliotekos vaikų literatūros knygų fondas yra gerai sukomplektuotas ir atitinka 
beveik visų vartotojų (95,6%) poreikius. Sasnavos bibliotekoje sukomplektuotas vaikų literatūros fondas 
visiškai tenkina vartotojų poreikius, tik  nedidelė dalis respondentų pažymėjo, kad jų poreikių neatitinka  
pažintinė literatūra -  2,6%, grožinė –  2,2%, programinė 2%. Liudvinavo bibliotekos vartotojų poreikių 
neatitinka tik programinės literatūros fondas (14,3%), šios literatūros fondą rekomenduojama papildyti 
trūkstamais leidiniais. 
 
4. Periodinių leidinių fondai Liudvinavo ir Sasnavos bibliotekose bendrai atitinka 61,5% vartotojų poreikius, 
tačiau Liudvinavo bibliotekos periodinės spaudos fondai įvertinti žymiai palankiau nei Sasnavos. Periodinės 
spaudos fondas tenkina daugumą Liudvinavo bibliotekos vartotojų (76,2%), o Sasnavos bibliotekoje priešingai 
–  periodinių leidinių fondai tenkina tik kiek mažiau nei pusės (47,1%) vartotojų poreikius. Atsižvelgiant į 
tyrimo rezultatus rekomenduojama papildyti Sasnavos periodinių leidinių fondą, o Liudvinavo bibliotekos 
periodinių leidinių fondo pildymui rekomendacija neteikiama. 
 
5. Filmų, garso įrašų ir el. knygų paklausa Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekose (9,2%) nesudaro nei 10%, tačiau 
Liudvinavo bibliotekos vartotojų poreikis šiems leidiniams yra didesnis nei Sasnavos (6,2%) ir sudaro 17,7%. 
Tik maža dalis Sasnavos bibliotekos vartotojų norėtų, kad bibliotekoje būtų daugiau filmų (7,6%), garso įrašų 
(4,6%) ir el. knygų (6,4%), o Liudvinavo bibliotekoje daugiau filmų norėtų 20,2%, el. knygų 21,4%, garso įrašų 
11,3% vartotojų. Remiantis tyrimo rezultatais, rekomenduojama papildyti Liudvinavo bibliotekos filmų, garso 
įrašų ir el. knygų fondą.  
 
6. Literatūros užsienio kalbomis neskaito 90,6% Liudvinavo ir Sasnavos bibliotekos vartotojų. Tik mažai daliai 
Sasnavos bibliotekos vartotojų nepakanka literatūros anglų (2,3%), ir vokiečių kalbomis (0,6%).  Liudvinavo 
bibliotekoje taip pat, tik nedaugeliui vartotojų trūksta literatūros anglų (8,9%), vokiečių (4,2%), rusų (4,8%), 
bei kitomis kalbomis (1,2%). Gauti tyrimo duomenys leidžia daryti išvadą, kad vartotojus tenkina lietuvių 
kalba komplektuojami knygų fondai,  nes tik maža dalis vartotojų (nuo 0, 6 proc. iki 8, 9 proc.) pasigenda 
leidinių užsienio kalbomis. Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekų fondus reikėtų papildyti leidiniais užsienio 
kalbomis, atsižvelgiant į konkrečius vartotojų pageidavimus ir neigiamų atsakymų analizę bibliotekose.  
 
7. Norėdami surasti reikiamus leidinius, 86,3% Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekų vartotojų konsultuojasi su 
bibliotekininku ir paiešką atlieka bibliotekininkas. Savarankiškai fonduose paiešką atlieka tik 30,8% Sasnavos 
ir 30,4% Liudvinavo bibliotekos vartotojų. Atsižvelgus į gautus duomenis, bibliotekininkams rekomenduojama 
nuolatos tobulinti žinias apie bibliotekos knygų fondą, autorius bei leidinius, tam, kad vartotojams būtų 
siūlomi kuo tiksliau jų poreikius atitinkantys leidiniai. 
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8. Dauguma (69,5%) Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekų vartotojų yra patenkinti bibliotekose teikiamomis 
paslaugomis. Likusi dalis Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekų vartotojų tik retai arba labai retai lieka 
nepatenkinti, o dažnai nepatenkinti yra tik 1,79% Liudvinavo bibliotekos vartotojų. Atsižvelgiant į gautus 
duomenis, rekomenduojama nustatyti, kokie Liudvinavo bibliotekos vartotojų poreikiai dažniausiai lieka 
nepatenkinti ir atlikti reikiamus pakeitimus, o Sasnavos bibliotekai rekomendacijų šiuo metu nėra.  
 
9. Net 93,8% apklaustųjų Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekoje rekomenduotų  apsilankyti kitiems. Galbūt 
rekomenduotų bibliotekoje apsilankyti kitiems 2,9% Sasnavos ir 8,3% Liudvinavo bibliotekų vartotojų. 
Dauguma Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekos vartotojų yra patenkinti jiems teikiamų paslaugų kokybe, tačiau 
rekomenduojama nuolatos stebėti vartotojų poreikius, kad teikiamų paslaugų kokybė ir toliau atitiktų 
vartotojų lūkesčius. 
 
10. Nustatytas aktyviausio Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekų vartotojo portretas – tai dirbanti, 40-59 metų 
amžiaus ir vidurinį išsilavinimą turinti moteris. Komplektuojant Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekų knygų 
fondus, rekomenduojama didžiausią dėmesį skirti aktyviausių Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekų vartotojų 
grupės poreikiams.  
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Grafinė tyrimo rezultatų medžiaga 
Pav. 1.1. Jums aktualios mokslinės literatūros norima tema bibliotekoje Jūs randate: (Liudvinavo biblioteka) 
Pav. 1.2. Jums aktualios mokslinės literatūros norima tema bibliotekoje Jūs randate: (Sasnavos biblioteka) 
Pav. 2.1. Jums aktualios grožinės literatūros bibliotekoje Jūs randate: (Liudvinavo biblioteka) 
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Pav 2.2. Jums aktualios grožinės literatūros bibliotekos Jūs randate: (Sasnavos biblioteka) 

Pav. 3.1. Jums aktualios literatūros vaikams bibliotekoje Jūs randate: (Liudvinavo biblioteka) 
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Pav. 3.2. Jums aktualios literatūros vaikams bibliotekoje Jūs randate: (Sasnavos biblioteka) 

Pav. 4.1 Ar pakanka bibliotekoje periodinės spaudos? (Liudvinavo biblioteka) 

Pav. 4.2 Ar pakanka bibliotekoje periodinės spaudos? (Sasnavos biblioteka) 
Pav. 5.1 Ar bibliotekoje norėtumėte rasti daugiau: (Liudvinavo biblioteka) 
Pav. 5.2 Ar bibliotekoje norėtumėte rasti daugiau: (Sasnavos biblioteka) 
Pav. 6.1 Literatūros šiomis kalbomis Jums: (Liudvinavo biblioteka)  



60 
 
Pav. 6.2 Literatūros šiomis kalbomis Jums: (Sasnavos biblioteka) 

Pav. 7.1 Norėdami surasti reikiamą leidinį Jūs: (Liudvinavo biblioteka) 
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Pav. 7.2 Norėdami surasti reikiamą leidinį Jūs (Sasnavos biblioteka) 

Pav. 8.1 Kaip dažnai iš bibliotekos išeinate nepatenkinę savo poreikių? (Liudvinavo biblioteka) 

Pav. 8.2 Kaip dažnai iš bibliotekos išeinate nepatenkinę savo poreikių? (Sasnavos biblioteka) 
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Pav. 9.1 Ar rekomenduotumėte bibliotekoje apsilankyti kitiems? (Liudvinavo biblioteka) 

Pav. 9.2 Ar rekomenduotumėte bibliotekoje apsilankyti kitiems? (Sasnavos biblioteka) 

Pav. 10.1 Demografiniai duomenys (Liudvinavo biblioteka). 
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Pav. 10.2 Demografiniai duomenys (Sasnavos biblioteka). 
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Tyrimo anketa 
 

1. Jums aktualios mokslinės literatūros norima tema bibliotekoje Jūs randate: 

 Taip Ne Neieškau Neatsakyta 

Švietimas, pedagogika, vaikų auklėjimas     

Filosofija     

Religija     

Psichologija, tarpusavio santykiai     

Teisė, politika     

Ekonomika, verslo organizavimas, vadyba     

Medicina, sveikata     

Sportas     

Inžinerija, architektūra, landšaftas, interjeras     

Žemės ūkis     

Laisvalaikis, pomėgiai, rankdarbiai, kulinarija     

Menas (dailė, muzika, fotografija, kinas, teatras ir 
kt.) 

    

Kalbos/ literatūros mokslas     

Geografija, kelionių vadovai, šalių aprašymai     

Istorija     

 
2. Jums aktualios grožinės literatūros bibliotekoje Jūs randate: 

 Taip Ne Neieškau Neatsakyta 

Nuotykinė literatūra     

Fantastinė literatūra     

Detektyvinė literatūra     

Istoriniai romanai     

Meilės romanai     

Memuarai, biografijos     

Poezija     

 
3. Jums aktualios literatūros vaikams bibliotekoje Jūs randate: 

 Taip Ne Neieškau Neatsakyta 

Grožinė literatūra     

Pažintinė literatūra     

Programinė     

Literatūra mažiesiems/ žaislinės knygelės, 
pasakėlės ir pan. 

    

 
4. Ar pakanka bibliotekoje periodinės spaudos? 

Taip  

Ne  

Popierinės spaudos neskaitau  

Spaudą skaitau internete  
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5. Ar bibliotekoje norėtumėte rasti daugiau: 

 Taip Ne Neieškau Neatsakė 

Filmų     

Garso Įrašų     

El. Knygų     

Kita     

 
6. Literatūros šiomis kalbomis Jums: 

 Pakanka Nepakanka Neskaitau Neatsakė 

Rusų kalba     

Vokiečių kalba     

Anglų kalba     

Kita kalba     

 
7. Norėdami surasti reikiamą leidinį Jūs:  

Konsultuojatės su bibliotekininku ir paiešką atlieka 
bibliotekininkas 

 

Savarankiškai atliekate paiešką bibliotekos el. kataloge  

Savarankiškai  atliekate paiešką fonduose  

Konsultuojatės su bibliotekininku ir naudojatės 
bibliotekos el. katalogu 

 

Konsultuojatės su bibliotekininku ir atliekate paiešką 
fonduose 

 

Naudojatės bibliotekos el. katalogu ir atliekate paiešką 
fonduose 

 

Užsakote knygas internetu/ LIBIS sistemoje  

Naudojatės tarpbibliotekiniu abonementu. Užsakote 
knygas iš kitų šalies bibliotekų 

 

Neatsakė  

 
8. Kaip dažnai iš bibliotekos išeinate nepatenkinę savo poreikių? 

Visada  

Labai dažnai  

Dažnai  

Retai  

Labai retai  

Niekada  

Neatsakė  

 
9. Ar rekomenduotumėte bibliotekoje apsilankyti kitiems? 

Taip  

Galbūt  

Ne  

Neatsakė  

 
11.  Jūs esate: 

Vyras  

Moteris  

Neatsakė  

 
12. Jūsų amžius: 

16-19 metų  

20-29 metų  

30-39 metų  

40-49 metų  

50-59 metų  
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60-69 metų  

70 m. ir 
vyresni 

 

 
13. Jūsų išsilavinimas: 

Pradinis  

Pagrindinis  

Vidurinis  

Aukštesnysis  

Aukštasis  

Kitas  

 
14. Darbas: 

Dirbantis  

Bedarbis  

Moksleivis  

Studentas  

Senjoras  

Kita  

 


