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Bendroji dalis 
 
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (toliau - Biblioteka) teikia  informacijos, kultūros ir švietimo 

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

Pagrindiniai bibliotekos darbo uždaviniai  2012 metais buvo organizuoti Viešosios bibliotekos ir 
filialų veiklą, telkti bendruomenę bibliotekoje, teikti vartotojams naudingas informacijos ir kultūros 
paslaugas, komplektuoti universalų dokumentų fondą, skatinti skaityti vaikus ir jaunimą, užtikrinti  
bibliotekos procesų automatizavimą ir elektroninių paslaugų plėtrą bei kokybę. 

Bibliotekos pagrindiniams uždaviniams įgyvendinti buvo skirta 2536, 9 tūkst. Lt lėšų, iš jų  
savivaldybės lėšos sudarė 1686, 1 tūkst. Lt. Bendras bibliotekos biudžetas padidėjo 21, 5 %, o savivaldybės 
skiriamos lėšos – 14, 1 %. 26 % lėšų sudarė paramos, projektų ir programų lėšos, todėl biudžeto 
padidėjimas neturėjo įtakos bibliotekos darbui: per metus vidutinis bibliotekininko darbo užmokestis 
(bruto) padidėjo 0, 8 %, lėšos periodinių leidinių užsakymui sumažėjo 65, 4 %, bet 101 % padidėjo lėšos 
dokumentų įsigijimui. Pirmąkart per 4 metus  nebuvo įsigyta kompiuterinės įrangos LIBIS PĮ diegimui ir 
pagrindinių priemonių, neatnaujinta kompiuterinė įranga. 

Marijampolės savivaldybės gyventojų skaičius per metus sumažėjo 5915 gyventojų (8,9 %), bet 
gyventojų sutelkimas didėjo visuose Bibliotekos padaliniuose ir pasiekė 17, 5 %. Didelį nerimą kelia 
vartotojų skaičiaus mažėjimas. Bendras vartotojų skaičius sumažėjo 4, 4 %, o vartotojų  vaikų iki 14 m. net  
10, 8 %. Ypač ši problema ryški mieto bibliotekose. 

Ataskaitiniais metais  kaimo biblioteka vidutiniškai aptarnavo 806,0 gyventojus. Mažėjant 
savivaldybės gyventojų skaičiui, ypač aktuali tampa bibliotekų tinklo optimizavimo problema. Savivaldybės 
taryba šią problemą nesprendžia jau keletą metų. 

Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais 2012-10-29 Nr. 1 – 686 ir Nr. 1 – 694 Petro 
Kriaučiūno viešajai bibliotekai buvo perduotos Daukšių ir Baraginės filialų patalpos valdyti, naudoti  ir 
disponuoti jomis patikėjimo teise.  

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl 
Marijampolės savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, veiklos grafiko, rengimo formos 
bei programos įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo“ parengtas Petro Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos  2013 – 2015 metų strateginis veiklos planas, analizuotas Viešosios bibliotekos ir filialų darbas. 
Ataskaitiniais merais parengtos Viešosios bibliotekos, skyrių ir filialų metų veiklos planai, 2011 m. statistinės 
ir žodinės ataskaitos.  

Kovo 1 d. Vilniuje baigiamajame projekto „Bibliotekos pažangai“  renginyje „Moderniai 
visuomenei – naujoviška biblioteka“ Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Multicentrui 
įteiktas apdovanojimas „Inovacijų biblioteka 2012“. Apdovanojimas įteiktas už novatoriškus sprendimus, 
praplėtusius bibliotekos paslaugų spektrą (nominacija „Inovacijų biblioteka 2012“). 

Lapkričio 15 d. pasirašyta sutartis su Bendrąją valdymo institucija (Lenkijos Respublikos 
regioninės plėtros departamentas) ir pradėtas įgyvendinti projektas „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką 
šeimai“. Projektas vykdomas kartu su  Černiachovsko municipalinio rajono municipalinės įstaigos 
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„Centralizuota bibliotekų sistema“, jo dėka  bus rekonstruotas Draugystės filialo pastatas ir bus vykdomos 
veiklos, siekiant pritraukti į biblioteką įvairių  miesto bendruomenės grupių gyventojus.  

Ataskaitiniais metais sustiprėjo kraštotyros darbas Viešojoje bibliotekoje – pradėta  skaitmeninti 
ir talpinti bibliotekos tinklapyje informaciją apie Marijampolės kraštą, Daukšių ir Baraginės filialų 
darbuotojos parengė ir išleido knygas, skirtas kaimų jubiliejams. Liepos mėnesį pradėjo veikti naujasis 
Bibliotekos tinklapis www.marvb.lt. 

Tradiciškai Nacionalinės bibliotekų savaitės metu apdovanojami Marijampolės Petro Kriaučiūno 
viešosios bibliotekos skelbto Geriausio metų bibliotekininko konkurso nugalėtojai. Geriausia 2011 metų 
bibliotekininke išrinkta ir Marijampolės savivaldybės mero padėkos raštu bei pinigine premija apdovanota 
Viešosios bibliotekos Miesto filialo bibliotekininkė D. Lukšienė, paskatinamosios premijos ir Marijampolės 
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorės A. Melnikienės padėkos 
raštai įteikti Viešosios bibliotekos Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro vadybininkei G. Matusevičienei bei 
Gudelių filialo bibliotekininkei D. Sudeikienei. 

Rugsėjo 21 d. Lazdijų rajone, Janaslavo kaime įvyko renginys, skirtas Europos bendradarbiavimo 
dienai paminėti. Multicentro darbuotojai pristatė Multicentre naudojamą įranga ir vaikų sukurtus darbus. 
Renginio dalyviai galėjo susipažinti su Multicentro veikla, sukurti karikatūrą ar muzikinį kūrinį. Atlikti 
parodomieji eksperimentai: žvakės liepsnos temperatūros matavimas, piešiančio roboto programavimas ir 
kt.  

 Ataskaitiniais metais 40 Viešosios bibliotekos darbuotojų kėlė kvalifikaciją Marijampolėje ir už 
jos ribų. Viešosios bibliotekos darbuotojai profesines žinias tobulino Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo 
bibliotekoje ir Kauno apskrities Viešojoje (KAVB) bibliotekoje. KAVB darbuotojai 3 seminarus aktualiomis 
temomis organizavo Marijampolėje. Gruodžio mėn. direktorė projekto LiBiTOP bibliotekų ateities scenarijų 
kūrimo seminare. Darbuotojams vis dar aktualu kompiuterinio raštingumo gebėjimų ugdymas – darbuotojai 
noriai dalyvavo įvairių organizacijų organizuojamuose kompiuterinio raštingumo kursuose, 4 iš jų įgijo ECDL 
pažymėjimus.  

 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai organizavo išvyką į vakarų Lietuvą – Kuršių Neriją, 
aplankė  Ventės ragą. Pirmą kartą  Viešosios bibliotekos atstovai dalyvavo ketvirtajame Aukštaitijos 
bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydyje prie  Šakarvos  ežero. 

Bibliotekų prieinamumas. Bibliotekų skaičius. 
 
Savivaldybės viešųjų bibliotekų (toliau – SVB) tinklą  sudarė Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka ir 

26 jos filialai: 1 filialas mieste (Viešosios bibliotekos direktoriaus 2012-11-05 įsakymu V –  19   miesto filialas 
pavadintas Draugystės filialu) ir 25 kaimo filialai.  

Vidutiniškai 1 kaimo filialas aptarnauja – 806, 0 gyventojus (2011 m. – 862, 7  gyventojų).   
Viešoji biblioteka ir filialai aptarnauja ir yra prieinami visų socialinių ir amžiaus grupių 

gyventojams. Kaimo filialai tolygiai išsidėstę šešių seniūnijų teritorijose, įvairiai nutolusiose nuo 
Marijampolės miesto. Atstumai tarp filialų nuo 2 iki 7 kilometrų, tačiau bibliotekoms aptarnauti tenkantis 
gyventojų skaičius įvairus: daugiausia gyventojų aptarnauja Liudvinavo (1790), Mokolų (1781), Igliaukos 
(1400), Želsvos (1348), Patašinės (1035), Meškučių (1014) filialai, mažiausiai – Kūlokų (260), Daugirdų (298), 
Šventragio (340), Smilgių – (354), Tautkaičių (391), Narto (452) filialai 

Viešojoje bibliotekoje sudaryta galimybė neįgaliesiems vartotojams patekti į biblioteką, įrengtas 
pandusas, yra keltuvas, tačiau 90 procentų filialų nepasiekiami žmonėms, turintiems judėjimo negalią, o kai 
kuriuos filialus, įsikūrusius antrame pastato aukšte, sunku pasiekti ir garbaus amžiaus senjorams. 

8 kaimo bibliotekos (Baraginės, Daukšių, Igliškėlių, Gavaltuvos, Gudelių, Netičkampio, Šunskų, 
Valavičių), 1992 – 1993 m. buvo sujungtos su pagrindinių mokyklų bibliotekomis. 2012 m. tik Gudelių, 
Igliškėlių, Šunskų kaimuose buvo likusios  pagrindinės mokyklos, pradinės mokyklos veikė Baraginės, 
Daukšių, Gavaltuvos kaimuose, panaikintos mokyklos buvo Netičkampio ir Valavičių kaimuose (2010 – 2011 
metais). 

Tinklo ir struktūros pokyčiai  
 
Marijampolės savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklas ir struktūra nekito nuo nekito nuo 2006 m.  
 

http://www.marvb.lt/
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Nestacionarinis aptarnavimas 

           
Viešoji biblioteka neturi nė vieno bibliotekinio punkto ar bibliobuso, todėl negalintys atvykti į 

biblioteką žmonės aptarnaujami knygnešių pagalba, jiems leidinius į namus neša artimieji, neįgaliesiems 
leidinius pristato bibliotekininkai. Viešosios bibliotekoje ir filialuose  buvo pasitelkta 145 knygnešiai, 
siekiant knygnešių pagalba aptarnauti bibliotekos negalinčius pasiekti vartotojus. Viešosios bibliotekos 
kaimo filialuose buvo 131 knygnešys (2011 m. – 130). Jie aptarnavo  – 161 skaitytoją (2011 m. – 187).  
Daugiausiai knygnešių turėjo Padovinio (26) ir Gudelių (15) filialų darbuotojai. Draugystės filiale kaip ir 2011 
m. 12 knygnešių, jie aptarnavo 12 bibliotekos vartotojų.  

 
Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių aptarnavimas 

 
Viešosios bibliotekos ir filialų paslaugomis naudojosi 265 (2011 m. – 270 ) žmonės su negalia ir  

815 (2011 m. – 794) senyvo amžiaus gyventojų. Šių grupių vartojai sudarė 10, 2 % visų SVB vartotojų. 176 
šios grupės vartotojus  bibliotekininkai aptarnavo namuose. 

Viešosios bibliotekos paslaugomis naudojosi 50 vartotojų su negalia ir 126 senyvo amžiaus 
vartotojai. Šių grupių 2 žmonės pageidauja aptarnavimo namuose: Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 
bibliotekininkės žmonėms, turintiems judėjimo ir regos negalią, parenka periodinę spaudą ir knygas, ieško 
informacijos internete, atsižvelgdamos į jų pageidavimus. 

 Neįgaliųjų skaitykloje esančiomis knygomis kompaktiniuose diskuose naudojasi Aklųjų ir 
silpnaregių draugijos nariai, bet, deja, šis fondas neatnaujinamas. 2012 m. neįgaliųjų skaitykloje esančiomis 
knygomis CD pastoviai naudojosi 2 silpnaregiai vartotojai. Per metus išduota šio fondo CD buvo išduota  63 
kartus. Populiariausi: „Forsaitų saga“ (J. Galsworthy), „Paskutinės Pompėjos dienos“ (E. Bulveris – Litonas), 
„Stipri kaip mirtis“ (Gi de Mopasanas), „Trise valtimi, neskaitant šuns“ (Džeromas K. Džeromas). 

 2009 m. įdiegta JAWS ir MAGIC programine įranga nebuvo naudojamasi, nes dauguma šią 
negalią turinčių žmonių yra senyvo amžiaus ir gyvena kaimo vietovėse.  

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai, organizuodami renginius ir skatindami skaitymą, 
bendradarbiauja su Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija, vaikų, sergančių bronchų astma klubu, 
diabetikų klubu bei Aklųjų ir silpnaregių draugija. Kartu su Aklųjų ir silpnaregių draugija skyriaus darbuotojai 
įgyvendino projektą „Ir vėl gyvenimu tikiu“. Liepos mėn. popietės metu buvo pristatytos JAWS (ekrano 
skaitymo programa neregiams), MAGIC (ekrano didinimo programa silpnaregiams) programos. Spalio 
mėnesį parengtas pranešimas „Pasaulinė baltosios lazdelės diena“. Renginyje dalyvavo VŠĮ Kauno ir 
Marijampolės regionų aklųjų centro direktorius E. Urna, bibliotekos vedėja I. Blaževičienė, Marijampolės 
„LIONS“ klubas. Gruodžio mėnesį įvyko Advento vakaras. Su šio laikotarpio tradicijomis supažindino vyresn. 
bibliotekininkė R. Dubosienė.  Adventines giesmes atliko Gudelių kaimo kapela, vadovaujama O. Šovienės.  
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Viešosios bibliotekos kaimų filialų aptarnaujamoje teritorijoje gyvena 1011 neįgaliųjų. Kaimo 
filialuose apsilankė 215 arba 21 % (2011 m. – 201) neįgalių vartotojų,  64 (2011 m. – 61) vartotojus 
bibliotekų darbuotojai aptarnavo namuose. Net 44 %  kaimo filialų darbuotojų ataskaitose pažymėjo, kad 
kaimo gyventojai sparčiai sensta, netenkama ilgai skaičiusių bibliotekose žmonių, o nauji vartotojai dažnai 
ateina į biblioteką pasinaudoti kompiuteriais ir internetu. 

Draugystės filiale lankėsi 23 neįgalieji (2011 m. – 21), 3 neįgalieji (2011 m. – 5) buvo aptarnauti 
namuose.  

Viešosios bibliotekos kaimų filialų aptarnaujamose teritorijose gyvena 4770 senyvo amžiaus 
žmonių. Ataskaitiniais metais 8 procentai arba  393 senyvo amžiaus žmonės ) lankėsi filialų bibliotekose 
(2011 m. – 361), namuose buvo aptarnautas 101 skaitytojas (2011 m. – 98).  

Draugystės filialas aptarnavo 159 (2011 m. – 169) senyvo amžiaus skaitytojus, 9 aptarnavo 
namuose (2011 m.- 7).  

 

Dokumentų fondo būklė 
  
2012 m. bendrą Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos fondą sudarė 7 VB skyrių, 1 miesto filialo 

ir 25 kaimų filialų fondai. Kūlokų filialas neveikia nuo 2011 m. vidurio ir ataskaitiniais metais dokumentų 
fondas šiam filialui nebuvo komplektuojamas. 

2013 metų pradžioje Petro Kriaučiūno Viešosios bibliotekos (SVB) dokumentų fonduose buvo 
205544 fiziniai vienetai. Iš jų  :     

Viešojoje bibliotekoje – 68292 fiziniai vienetai; 
Draugystė filiale – 17373 fiziniai vienetai; 
Kaimo filialuose – 119879 fiziniai vienetai. 
Ataskaitiniais metais bendras SVB fondas sumažėjo 4919 fiziniais vienetais arba  2, 33 %. 

Viešosios bibliotekos skyriuose jis sumažėjo 2813 fiziniais vienetais,   kaimų filialuose – 2947 fiziniais 
vienetais, o Draugystės filiale fondas padidėjo 841 fiziniu vienetu.  

Per trejus metus bendras SVB fondas sumažėjo 13, 86 %.  
 Lentelė Nr. 1. Dokumentų fondo sudėtis 

 Iš viso fonde Iš jų 

Fiziniai 
vienetai 

Pavadinimai Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

Viešoji biblioteka 68292 33986 32673 47,84 35619 52,16 

Draugystės filialas 17373 4361 11019 63,42 6354 36,57 

Kaimo filialai 119879 14119 61946 51,67 57933 48,32 

SVB 205544 34027 105638 51,39 99906 48,60 

2012 metais  bendras grožinės literatūros fondas padidėjo 47 dokumentais, bendras šakinės 

literatūros fondas sumažėjo 4966 dokumentais.  

Periodinių leidinių fondas. 
  

2013 m. sausio 1 d. Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos (SVB) dokumentų fonduose buvo 
38288 periodiniai leidiniai, kurie sudarė 18, 6 % viso fondo. 
 Lentelė Nr. 2. Periodinių leidinių fondas 

 Viso 
dokumentų 

Iš jų 
periodinių 
leidinių 

                             Iš jų  

Žurnalų Laikraščių 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

Viešoji biblioteka 68292 6794 6486 9, 49 308 0,45 

Draugystės  filialas 17373 1580 1563 9, 0 17 0,09 

Kaimo filialai 119879 29914 29561 24,66 353 0,29 

SVB 205544 38288 37610 18,30 678 0,33 

Ataskaitiniai metais periodinių leidinių fondas sumažėjo2021 fiziniais vienetais, nes gauta buvo 
10646 periodiniai leidiniai, nurašyta – 12670 vienetų periodinių leidinių. Per trejus metus (2010 – 2012 m.)  
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Viešosios bibliotekos periodinių leidinių fondas sumažėjo 18, 34 %, Draugystės filiale – 49, 44 %, o kaimo 
filialuose – 24, 50 %. Tai sąlygojo  sumažėjęs periodinių gavimas 2012 m. ir neaktualių leidinių nurašymas. 

Aprūpinimas dokumentais  
1 gyventojui tenkančių dokumentų skaičius Viešojoje bibliotekoje ir filialuose išaugo, nes per 

metus savivaldybės gyventojų skaičius sumažėjo 8, 9 %, nežymiai sumažėjo ir dokumentų fondai. 

1 gyventojui tenka dokumentų – 3, 39 (miesto bibliotekose – 2, 12, kaimo filialuose – 5, 94);  
1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų – 0, 32 (miesto bibliotekose – 0, 16, kaimo 

filialuose – 0, 96); 
1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų – 0, 028 (miesto bibliotekose – 0, 35, kaimo 

filialuose – 0, 015); 
1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų – 0, 004 (miesto bibliotekose – 0, 003, kaimo 

filialuose – 0, 006); 
1 vartotojui tenka dokumentų -19, 45 (miesto bibliotekose – 14, 31, kaimo filialuose – 26, 14). 

 
 Dokumentų įsigijimas 
  

2012 metais  savivaldybės viešosios bibliotekos gavo 19481 fizinį vienetą ir 3741pavadinimą 
(2011 m. atitinkamai 17292 ir 2349) naujų dokumentų. Bendras dokumentų gavimas padidėjo, tačiau kaimo 
filialai gavo mažiau dokumentų, nes sumažėjo paramos būdu gaunamų dokumentų skaičius (-2901).  
 Lentelė Nr. 3. Dokumentų gavimas 

 Iš viso įsigyta Iš viso 

Fiziniai 
vienetai 

Pavadini
mai 

Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiz. vnt. 
 

Pav.        % Fiz. vnt. 
 

Pav.         % 

Viešoji biblioteka 5225 2783 2547 1190 48,74 2678 1593 51,25 

Draugystės filialas 1527 840 775 681 50,75 752 159 49,24 

Kaimo filialai 12729 1626 3815 1279 29,97 8914 347 70,03 

SVB 19481 3741 7137 1957 36,63 12344 1784 63,36 

 
 2012 metai Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka ir filialai vidutiniškai gavo dokumentų: 
Viešoji biblioteka (vienas skyrius) – 746 dokumentus, periodinių leidinių – 1176 fizinius 

vienetus ir 126 pavadinimus. 
Draugystės filialas – 1527 dokumentus, periodinių leidinių – 708 fizinius vienetus ir 67 

pavadinimus. 
1 kaimo filialas – 509 dokumentus, periodinių leidinių – 8762 fizinius vienetus ir 107 

pavadinimus. 
Viešoji biblioteka ir filialai gavo 10646 (2011 m. –  9076)  fizinius vienetus ir 152 pavadinimų 

periodinius leidinius. Jie sudarė 54,65 % visų gautųjų dokumentų (2011 m. –  52,48 %). Viešoji biblioteka 
prenumeratos būdu įsigijo periodinių leidinių už 13683, 25 Lt – 7714 fizinių vienetų ir 90 pavadinimų (2011 
m. – 4770 fizinių vienetų ir 80 pavadinimų). Nors 2012 m. periodinių leidinių prenumeratai skirta 65,4 % 
mažiau, dokumentų gauta daugiau, nes dalis leidinių buvo užsakyta 2011 metais.  

Iš kitų šaltinių 2012  gauta  2893 žurnalai ir 39 laikraščių komplektai (2011 m. paramos gauta 
4301 žurnalas ir 5 laikraščių komplektai).  

Naujai gautų dokumentų procentas Petro Kriaučiūno  viešosios bibliotekos ir filialų 
dokumentų fonduose sudarė 9, 47 % (2011 m. – 8, 21 % ). Iš jų: 

Viešojoje bibliotekoje – 7, 65 % (2011 m. –  4, 74 %); 
Draugystės filiale – 8, 79 % (2011 m. – 7, 11 %); 
Kaimo filialuose – 10, 61 %(2011 m. –  10, 37 %).  
Per trejus metus   (2010 -2012 m.) naujų dokumentų procentas Viešosios bibliotekos fonduose 

sumažėjo 0, 4 %, Draugystės filiale – 0, 2 %, o kaimo filialuose padidėjo 4, 4 %. 
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Kompletavimo šaltiniai 

 
Ataskaitiniai metais Viešosios bibliotekos ir filialų   dokumentų fondų komplektavimui buvo 

skirta – 149, 4 tūkst. Lt.  Per  Kultūros ministeriją – 135, 6 tūkst. Lt lėšų arba 101 % daugiau negu 2011 
metais. Už šias lėšas buvo įsigyta 5578 dokumentai (2011 m. -  2919 dokumentai).  
 
 

Lentelė Nr. 4. Lėšos, tenkančios 1 gyventojui 
dokumentams įsigyti 

 Iš viso Kultūros ministerijos lėšų Savivaldybės ir spec. lėšų Iš kitų šaltinių 

2011 m. 1,63 1,02 0,60 0,016 

2012 m. 2,47 2,23 0,22 0,029 

  
Periodinių leidinių prenumeratai  iš savivaldybės biudžeto ir Viešosios bibliotekos specialiųjų 

lėšų buvo skirta 13, 7 tūkst. Lt arba 65, 4  % mažiau (2011 m. – 39, 6 tūkst. Lt). Iš jų savivaldybės biudžeto 
lėšos sudarė 63, 5 %, specialiosios bibliotekos lėšos – 35, 8  %. Už savivaldybės biudžeto ir specialiąsias  
lėšas buvo įsigyta 7714 periodiniai leidiniai. Knygoms įsigyti lėšų iš savivaldybės biudžeto nebuvo skirta. 

Vykdant projektus „Teatro lėlės vaikų knygų pasaulyje“, „Negalia – ne kliūtis bendrauti ir 
bendradarbiauti“ ir „Lėlių teatrą kuria vaikai“ iš Kultūros ministerijos lėšų buvo įsigyta 62 leidiniai už 1384 
Lt. 

Iš kitų šaltinių gauta 6127 dokumentai.  
Paramos būdu iš įvairių šaltinių gauti 5775 dokumentai. 70 dokumentų gauta vietoje skaitytojų 

pamestų – Šunskų, Patašinės, Daukšių  filialuose, Viešosios bibliotekos  Abonemente, Vaikų edukacijos ir 
laisvalaikio centre. 282 dokumentai perduoti iš Abonemento, Metodikos skyriaus, Atsarginio fondo, Mainų 
fondo į kitus Viešosios bibliotekos skyrius ir kaimo filialus. 

Dokumentų nurašymas 
 
2012 m. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose nurašyta 6, 7 % daugiau negu 2011 metais, nes 

dokumentų fondus tvarkė  Viešoji bibliotekos skyriai. Viešojoje bibliotekoje buvo nurašyta 2, 4 karto 
daugiau, o Draugystės ir kaimo  filialuose nurašyta mažiau dokumentų, nes daug susidėvėjusių ir praradusių 
aktualumą dokumentų buvo nurašyta ankstesniais metais. 
 Lentelė Nr. 5. Dokumentų nurašymas 

        Viso SVB  Viešoji biblioteka Miesto filialas Kaimo filialai 

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

Viso dokumentų 22860 24400 3298 8038 1457 686 18105 15676 

Knygos 8988 10965 2630 5243   6358 5722 

Garsiniai  3  3     

Regimieji         

Mišrūs garsiniai 
regimieji 

        

Vaizdiniai  2  2     

Kartografiniai  5  5     

Natos 6 4 1 1   5 3 

Elektroniniai         

Tęstiniai  749  740    9 

Grupuojamieji  2  2     

Žurnalai 13605 12512 595 2022 1439 680 11571 9810 

Laikraščiai 225 158 47 20 18 6 160 132 

      
 Didžiausią nurašytų dokumentų dalį SVB  sudaro praradę aktualumą leidiniai – 65, 2 %, 
susidėvėję – 32, 3 %, kitos priežastys (skaitytojų negrąžinti, perduoti ir pan.) – 2, 6 %. Šios dokumentų 
nurašymo priežasčių  proporcijos būdingos Viešajai bibliotekai ir filialams. 
  



9 
 

Fondo panaudojimas 
  
2012 m. dokumentų fondo apyvartos rodiklis išaugo kaimo filialuose ir miesto filiale, ne padidėjo 

vartotojams išduotų dokumentų skaičius. Viešojoje bibliotekoje dokumentų išduotis sumažėjo, todėl ir 
fondų apyvarta mažėjo.  
 
 

Lentelė Nr. 6. Dokumentų fondų apyvarta ir panaudojimo 
koeficientas 

 Fondo apyvartos 
rodiklis  

Fondo panaudojimo koeficientas 

Grožinė literatūra Įvairių mokslo šakų literatūra 

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

Viešoji  biblioteka 1,64 1,62 1,23 1,24 0,80 0,78 

Miesto filiale 1,52 1,55 0,95 1,04 1,07 0,92 

Kaimo filialuose 1,44 1,52 0,82 0,80 1,18 1,21 

SVB  1,52 1,55 0,97 0,97 1,03 1,03 

 
Bendras fondo panaudojimo koeficientas palyginus su 2011 m., nepasikeitė, šakinės literatūros 

fondas naudojamas daugiau, negu grožinės. 
Viešojoje bibliotekoje grožinės literatūros fondo panaudojimas šiek tiek išaugo, o šakinės - 

sumažėjo, šis fondas naudojamas pasyviai ir nepakankamai atnaujinamas. Miesto filiale aktyviau buvo 
skaitoma grožinė literatūra. Kaimo filialuose grožinės literatūros panaudojimo koeficientas išliko 
mažiausias, o šakinės – didžiausias, jam turi įtakos didelė periodinių leidinių išduotis. 

 

Mainų fondas 
 
2013 m. sausio 1 d. Mainų fonde buvo 4584 dokumentai už 3124,22 Lt (2011 m. – 6923 

dokumentai už 4653, 09 Lt ). Per metus iš Mainų fondo buvo  nurašyti 2339 dokumentai. Mainų fondas 
praktiškai nenaudojamas, todėl planuojama jo atsisakyti.     
 

Atsarginis fondas 
 
2013 m. sausio 1 d. Atsarginiame fonde buvo 4503 dokumentai už 14692,85 Lt (2011 m. – 4514 

dokumentai už 14721, 92 Lt  ).  Per 2012 m.  iš Atsarginio fondo dokumentų perduota 11 egz. už 29, 07 Lt.   

 
Vartotojų aptarnavimas 
 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, Marijampolės 
savivaldybės teritorijoje 2012 m. gyveno –  60537 gyventojai (2011 m. – 66452). Iš jų: 

Marijampolės mieste –  40388 (2011 m. – 444885), kaimo vietovėse – 20149 (2011 m. –  21567) 
gyventojai. 

Ataskaitiniais metais Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyveno 9329 (2011 m. – 10502) 
vaikai iki 14 metų (mieste – 6084, kaime - 3245), tai 1173 vaikais mažiau negu 2011 metais. Per dešimtmetį 
vaikų iki 14 metų skaičius savivaldybės teritorijoje  sumažėjo 5788 vaikais (– 38, 3 %). 
 
 

Lentelė Nr. 7. Gyventojų sutelkimo %. 

 Gyventojų sutelkimo  % 

Gyventojų sutelkimo % Vaikų  iki 14 m. sutelkimo % 

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

Viešoji biblioteka 11, 7 12, 0 15, 5 15, 2 

Draugystės filialas 12, 4 12, 5 8, 1 7, 8 

Kaimo filialai 21, 2 22, 8 44, 4 44, 3 

SVB 16, 6 17, 5 30, 3 30, 4 
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Bendras gyventojų ir vaikų iki 14 metų sutelkimas  Marijampolės savivaldybės viešosiose 
bibliotekose kito nežymiai (bendras + 0, 9 %, vaikų – 0, 1 %). Bendras gyventojų sutelkimo procentas 
Viešojoje bibliotekoje, Draugystės filiale ir kaimo filialuose nežymiai didėjo, o vaikų iki 14 metų sutelkimo 
procentas - mažėjo. 

Vidutiniškai: 
1 biblioteka mieste (Viešoji ir miesto filialas) aptarnauja –  20194 (2011 m. – 22442, 5) 

gyventojus. 
1 kaimo biblioteka aptarnauja – 806, 0 (2011 m. – 862, 7) gyventojus. 
  

Vartotojų skaičius 
 
Vartotojų skaičius savivaldybės Viešosiose bibliotekose sumažėjo 4, 4 %,  o vartotojų vaikų iki 

14 metų – 10, 8 %.  
Vartotojų skaičius per metus Marijampolės miesto bibliotekose – viešojoje bibliotekoje ir 

Draugystės filiale sumažėjo 500 vartotojų arba 7, 7 %. Kaimo filialų vartotojų skaičius išliko stabilus (+17). 
Vartotojų mažėjimo tempas 2012 metais šiek tiek sulėtėjo, tačiau per trejus metus (2010 – 2012 m.) 
vartotojų skaičius Viešojoje bibliotekoje sumažėjo 14, 5 % , Draugystės filiale –1, 7 % ,  o kaimo filialuose 
padidėjo 0, 9 %.  

Vartotojų vaikų iki 14 metų skaičius mažėjo miesto ir kaimo bibliotekose. Viešosios bibliotekos 
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre (VELC) registruotų vartotojų sumažėjo 16, 2 %, Draugystės filiale – 17, 
2 %, kaimo filialuose – 4, 5 %. 

 Lentelė Nr. 8. Vartotojų skaičius 
  

 Vartotojų skaičius Skirtumas Vartotojų vaikų 
skaičius 

Skirtumas 

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

Viešoji   biblioteka 5239 4857 -382 1102 924 -178 

Miesto filialas 1244 1126 -118 574 474 -100 

Kaimo filialai 4568 4585 17 1504 1436 -68 

SVB 11051 10568 -483 3180 2834 -346 

 
Kaimo filialų vartotojų skaičius jau treti iš eilės nežymiai didėja ir 2012 metais sudarė 43, 2 % visų 

SVB vartotojų. 
 
 

Lentelė Nr. 9. Vartotojų skaičius kaimo filialuose 

SVB 
2012 m. 

Registruoti vartotojai Vaikai iki 14 m. 

Iš viso Skirtumas Perregistruoti Nauji Iš viso Skirtumas 

1.  Baraginė 253 +1 246 7 62 -5 

2.  Balsupiai 132 -6 124 8 51     0 

3.  Daugirdai 70 +12 55 15 13 -7 

4.  Daukšiai 190 -15 183 7 56 -6 

5.  Gavaltuva 180 +1 168 12 51 -10 

6.  Gudeliai 255 +1 229 26 93              0 

7.  Igliauka 421 -34 394 27 86 -10 

8.  Igliškėliai 149 -20 133 16 59 -3 

9. Liudvinavas 276 +6 226 50 104 -4 

10. Meškučiai 142 -1 126 16 50   +1 

11. Mokolai 251 +17 193 58 133 -5 

12. Nartas 49 +3 33 16 18 + 6 

13. Netičkampis 142 -4 133 9 40 -8 

14. Padovinys 197 +12 164 33 87 + 8 

15. Patašinė 252 +7 224 28 67 + 3 
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16. Puskelniai 198 +4 182 16 40 + 5 

17. Sasnava 293 -5 268 25 112 -5 

18. Smilgiai 174 +9 161 13 46 -3 

19. Šunskai 203 -4 175 28 83 -2 

20. Šventragis 65 0 0 30 16              0 

21. Tautkaičiai 181 +7 174 7 35 6 

22. Trakiškiai 105 -4 77 28 28 15  

23. Valavičiai 159 -10 147 12 34 -2 

24. Želsva 248 +1 215 33 72 -1 

Iš viso 4585 +17 4065 520 1436 -68 

 
2003 – 2012 metais  vartotojų telkimo analizė  rodo, kad vartotojų skaičius priklauso nuo 

bibliotekos darbuotojų  iniciatyvų, technologinių veiksnių, socialinių ir demografinių pokyčių. 2005 metais, 
pradėjus diegti LIBIS programinę įrangą ir įvedus vieningą registracijos sistemą, vartotojų skaičius Viešojoje 
bibliotekoje sumažėjo 22, 9 %, po to vėl pradėjo didėti. Panaši situacija susiklostė  2008 ir 2009 metais, 
pradėjus diegti LIBIS PĮ filialuose. Projektų įgyvendinimas,  materialinės ir techninės būklės gerinimas darė 
teigiamą įtaką vartotojų telkimui, o demografiniai ir socialiniai pokyčiai sąlygojo gyventojų ir ypač vaikų 
skaičiaus mažėjimą bibliotekose, elektroninių paslaugų prieinamumas ir paplitimas mažino vartotojų vaikų 
susidomėjimą skaitymu. 
 Lentelė Nr. 10. Vartotojų telkimas 2003 – 2012 m. 

 

 
 
Per metus Petro Kriaučiūno savivaldybės viešojoje bibliotekoje (SVB) užsiregistravo 2341 

(2011 m. – 2581 ) nauji vartotojai.  
Viešojoje bibliotekoje – 2341(2011 m. - 1732),  Draugystės filiale –275 (2011 m. - 324), kaimo 

filialuose – 520 (2011 m. – 525) vartotojai. 
Viešosios bibliotekoje 2012 metais buvo 324 (2011 m. –  158) skolininkai. Daugiausia skolininkų 

buvo Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 270. Jie buvo raginami grąžinti knygas siunčiant automatinius 
priminimus LIBIS sistemoje, 80 raginimų buvo išsiųsta paštu, skambinama telefonu ir primenama apie 
negrąžintas knygas.  

Kaimo filialuose piktybiškai vengiančių grąžinti knygas vartotojų yra mažai, problemų su 
skolininkai turėjo Baraginės, Sasnavos ir Valavičių filialai. 

Nemažai vartotojų (ir skolininkų) pasinaudojo Dokumentų grąžinimo įrenginiu (DGĮ) –  1919 
(2011 m. – 1024). Vis dažniau Viešosios bibliotekos vartotojai rezervuoja ir užsako leidinius internetu. 
Internetu užsakyta buvo 418 egzempliorių dokumentų ir 40, 9 % šių dokumentų užsakė vaikai iki 14 metų.  
Buvo rezervuota 311 pavadinimų ir 630 egzempliorių dokumentų. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Viešoji biblioteka 5246 5094 3926 3619 4586 5077 5612 5686 5239 4857

Draugystės filialas 1603 1573 1468 1521 1062 942 936 1146 1244 1126

Kaimo fililai 6741 6582 5018 4785 4781 4352 4467 4542 4568 4585
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Vartotojų telkimas 2003 - 2012 metais. 
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Vartotojų sudėtis 
 Lentelė Nr.11.  SVB vartotojų sudėtis 

 2012 metais vartotojų sudėtis 
kito nežymiai. Didžiausia vartotojų grupė 
SVB  – vaikai iki 14 metų. Tai sparčiausiai 
mažėjanti vartotojų grupė. Vartotojų  vaikų 
grupė mažėjo SVB ir visuose padaliniuose - 
daugiausia Draugystės filiale - 8, 7 %. 
Didžiausią vartotojų vaikų dalį sudaro V – 
VIII klasių moksleiviai. 

Antra pagal dydį SVB – kitų  
vartotojų grupė (į šią grupę įeina 
verslininkai, privačių įmonių darbuotojai, 
ūkininkai, bedarbiai, namų šeimininkės ir 
pan.). Šios grupės vartotojų  SVB padidėjo 
12, 0  %. Trečia pagal dydį – moksleivių ir 
studentų grupė – sumažėjusi 10, 4 %. 

Kitų vartotojų grupių pokyčiai 
nedideli – 1- 2  procentų ribose.  

 
 

 
Lentelė Nr. 12. Vartotojų sudėtis %. 

Vartotojų grupės, % SVB Viešoji biblioteka  Draugystės filialas Kaimo filialai 

Vaikai iki 14 m. 26, 9 19, 0 42, 1 31, 3 

Moksleiviai ir studentai  25, 1 33, 5 14,1 19, 0 

Dirbantys ir besimokantys 2. 0 3, 1 1, 3 1, 1 

Tarnautojai 9, 9 11, 7 6, 4 9, 0 

Pensininkai 8, 4 6, 7 15, 2 8, 4 

Žmonės su negalia 1, 8 1, 2 2, 1 2, 2 

Kiti 25, 9 25, 9 18, 8 29, 0 

 
Lankytojų skaičius 

 
Lankytojų skaičius Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje  ir filialuose (SVB) padidėjo 5, 1 %. 

Bendras lankytojų skaičius ir lankytojai vaikų iki 14 didėjo Viešojoje bibliotekoje (atitinkamai 8, 1 % ir 4, 6 
%), Draugystės filiale (atitinkamai 10, 0 % ir 6, 4 % ), o kaimo filialuose mažėjo tik vaikų lankytojų skaičius 
(atitinkami 1, 9 % ir - 2, 1 % ). 

Bendras kaimo filialų lankytojų skaičius didėjo trylikoje filialų, daugiausia Padovinio (+1645), 
Daukšių (+ 1282), Puskelnių (+ 1491) filialuose. Lankytojų skaičius sumažėjo 11 filialų, ypač  Gudelių (– 
1796), Gavaltuvos (– 1306), Igliaukos ( – 1133) filialuose. Tokios pačios tendencijos matyti analizuojant 
vartotojų vaikų lankomumą kaimo filialuose – 13 filialų lankytojų skaičius didėjo, 11 – mažėjo, tačiau didėjo 
keliais šimtais (pvz. Mokolų filiale +636, Daukšių +543, Puskelnių +473), o mažėjo tūkstančiais (Gudelių 
filiale – 1920, Želsvos – 1091, Gavaltuvos – 728). 
 Lentelė Nr. 13. Lankytojų skaičius ir vidutinis lankomumas 

 

 Lankytojų  
skaičius  

Skirtu-
mas 

Vidutinis 
apsilan-
kymų 
skaičius 

Lankytojų vaikų 
skaičius 

Skirtu
mas 

Vidutinis 
apsilan-
kymų 
skaičius 

2011 m. 2012 m. 2011 
m.  

2012 m.  

Viešoji biblioteka  85456 92392 6936 19, 0 17043 17832 789 19, 3 

Draugystės filialas 18593 20457 1864 18, 2 9393 9994 601 21, 1 

Kaimo filialai 109591 111726 2135 24, 4 58188 56979 -1209 39, 7 

SVB 213640 224575 10935 21, 3 84624 84805 181 29, 9 

Vaikai iki 
14 m.  
2834 

Moksleiviai 
ir studentai 

2657 

Dirbantys 
ir 

besimokan
-tys 215 

Tarnauto-
jai 1051 

Pensininkai
884 

Žmonės su 
negalia 186 

Kiti 2741 
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Vidutiniškai per metus SVB lankytojai apsilankė 21, 3 karto arba 10,  % daugiau, o vaikai iki 14 m. 

apsilankė 29, 9 karto arba  12, 4 % daugiau negu 2011 metais. Daugiausia vidutinio lankomumo rodikliai  
didėjo Viešojoje bibliotekoje (+2, 7 ) ir Draugystės filiale (+3, 3),  o mažiau kaimo filialuose (+0, 4).  

Dokumentų išduotis 
 
Dokumentų išduotis Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose padidėjo labai 

nežymiai +489 fiziniais vienetais. Daugiausia padidėjo kaimo filialuose – 3, 0 %, Draugystės filiale – 6, 5 %, o 
Viešojoje bibliotekoje sumažėjo 6, 1 %.  

Išduotis skaitytojams vaikams iki 14 metų sumažėjo 6, 4 %, ir mažėjo visuose Viešosios 
bibliotekos padaliniuose. Daugiausia sumažėjo Viešosios bibliotekos Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre – 
19, 6 %. 
 Lentelė Nr. 14. Dokumentų išduotis vidutinis skaitomumas 

 

 Dokumentų išduotis  Skirtumas Skaito-
mumas 

Dokumentų 
išduotis į 
namus 

Dokumentų 
išduotis 
vietoje 

 2011 m.  2012 m.      

Viešoji biblioteka  117266 110544 -6722 22, 8 81702 28842 

Draugystės  filialas 25239 27008 1769 24, 0 19871 7137 

Kaimo filialai 177555 182997 5442 39, 9 123583 59414 

SVB 320060 320549 489 30, 3 225156 95393 

 
Vidutiniškai 1 skaitytojui buvo išduota:  SVB –   1, 3 dokumentų daugiau, Draugystės filiale – 4, 3, 

kaimo filialuose –  1, 0  dokumentu daugiau. Tik viešojoje bibliotekoje skaitomumo rodiklis sumažėjo –  0, 4  
dokumento. 

 
Dokumentų panaudojimas pagal rūšis 

 
Ataskaitiniais metais įvairių mokslo šakų dokumentų panaudojimo rodikliai liko stabilūs arba kito 

nežymiai. Didžiausiais poslinkis – gana ženkliai didėjo grožinės literatūros panaudojimas Viešojoje 
bibliotekoje (bendras +3, 0 %, vaikams  +13, 0 %) ir Draugystės filiale (bendras +6, 5 % , vaikams  +13, 7 %). 
SVB ir kaimo filialuose grožinės, įvairių mokslo šakų ir periodinių leidinių panaudojimas buvo stabilus, 
pokyčiai labai nedideli. Nuo 0, 6 % iki 1, 6  % sudaro kitų dokumentų išduotis. SVB populiariausia grožinė 
literatūra, kaimo filialuose – periodiniai leidiniai. 

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose 99 – 100 % naudojamų leidinių sudaro leidiniai lietuvių kalba. 
Didžiausias užsienio kalba  leidinių panaudojimas –  3 % yra Informacijos skyriuje. 

 
 Lentelė Nr. 15. Dokumentų panaudojimas pagal rūšis  

 

 Grožinė literatūra  Šakinė literatūra  Periodiniai leidiniai Kiti 
dokumentai 

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

Viešoji biblioteka. 
Iš jų: 

65807 59, 3 19562 17, 7 24333 22, 0 842 

Vaikams iki 14 m. 9570 83, 5 619  5, 4 1268  11, 0 2 

Draugystės filialas. 
 Iš jų: 

17872 66, 2 2194 8, 1 6901 25, 6 41 

Vaikams iki 14 m. 6604 52, 6 978 7, 8 4942 39, 4 22 

Kaimo filialas. Iš 
jų: 

75656 41, 3 8274 4, 5 97881 53, 5 1186 

Vaikams iki 14 m. 31900 57, 8 839 1, 5 21359 38, 7 1131 
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SVB. Iš jų:  
159335  49, 7 30030  9, 4 129115  40, 3 2069 

Vaikams iki 14 m. 48074 60, 7 2436 3, 1 27569 34, 8 1155 

  
Populiariausia savivaldybės viešosiose bibliotekose – grožinė literatūra. Penktus metus iš eilės 

skaitomiausiųjų knygų sąraše Viešojoje bibliotekoje ir filialuose (20 filialų, kuriuose įdiegta Skaitytojų 
aptarnavimo posistemis) pirmauja Irenos Buivydaitės knygos; „Padovanok man savaitgalį“ (skolinta 165 
kartus), „Geriausios draugės“ (158), „Gyvenimo spalvos“ (129), „Takas per jūrą“ (122). Tarp skaitomiausiųjų  
knygų  autorių, kurių knygos   išduotos daugiau kaip 100 kartų, minimi Jodi Piko, Stieg Larson, Šatrijos 
Ragana, Cristian Bienek. 

Skaitomiausias periodinis leidinys – „Lietuvos ryto“ dienraštis. SVB jis skaitytas daugiau kaip 20 
tūkst. kartų. Toliau pagal populiarumą rikiuojasi  leidiniai „Suvalkietis “ (12940), „Žmonės“ (6826), 
„Šeimininkė“ (6365), „Respublika“ (4466). Viešojoje bibliotekoje vieni iš skaitomiausių leidinių – „Kauno 
diena“ (2879), „ Lietuvos žinios“ (2825), filialuose – „Stilius“ (4000). Skaitomiausi periodiniai leidiniai vaikų 
iki 14 metų tarpe buvo „Donaldas ir kiti“, „Luka“, „Mergaitė“, „Princesės“, „Naminukas“, vyresni moksleiviai 
domėjosi „Lietuvos rytu“, „Suvalkiečiu“, „Stiliumi“, „Panele“, „Luka“. 

Viešosios bibliotekos vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre populiariausia išlieka grožinė 
literatūra. 

 2012 metais ikimokyklinio amžiaus ir 4 klasių moksleiviai  daugiausia skaitė užsienio rašytojų 
kūrinius: 

1.      Beverly Cleary. Ramona ir Bizė (skolinta 35 kartus) 

2.      Susan Korman. Ledynmetis: dinozaurų eros pradžia (skolinta33 kartus) 

3.      Jeff Kinney. Nevykėlio dienoraštis. Kn. 1 (skolinta 32 kartus) 

4.      Knister. Ragana Lilė skrenda į mėnulį (skolinta 32 kartus) 
5.    Perdita Finn. Alvinas ir burundukai (skolinta 31 kartą) 
5 - 10 klasių moksleivius daugiau domino programinė literatūra: 
1.      Balys Sruoga. Dievų miškas (skolinta 48 kartus) 

2.      Šatrijos Ragana. Sename dvare (skolinta 39 kartus) 

3.      Juozas Tumas – Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės (skolinta 35 kartus) 
4.      Johanas Volfgangas Getė. Faustas (skolinta 30 kartų) 

5.      Lauren Kate. Puolusieji (skolinta 29 kartus) 

Moksleivių mėgstamiausios knygos – lietuvių rašytojų Vytauto Račicko, Kristinos Gudonytės, 
Vytauto V. Landsbergio, Kęstučio Kasparavičiaus, Vytautės Žilinskaitės, Gendručio Morkūno, užsienio 
rašytojų - Knister, F. Simon, F.  Gehm, J. Murphy, R. Mead, L. J. Smith,  P. C. Cast knygos. 

Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje populiariausi visuomenės mokslų  leidiniai. 
Tai bibliotekoje besilankantiems studentams reikalingiausia literatūra, kadangi net 31, 6 % 

skaitytojų yra Marijampolės kolegijos studentai. Istorijos, geografijos mokslų literatūros paklausa 
informacijos skyriuje padidėjo beveik dvigubai, tačiau kaip ir praeitais metais populiariausi ir paklausiausi 
yra  leidiniai apie Marijampolę (A. Miškinio „Marijampolės miestas iki 1940: istorija ir architektūra“ ir S. 
Sajausko „Senoji Marijampolė: fotografijos iki 1940“) bei leidiniai apie finansus ir personalo valdymą (I. 
Bakanauskienės „Personalo valdymas“, E. Buškevičiūtės „Finansų analizė“). Skaitytojai Informacijos skyriuje  
pasigenda knygų apie Lietuvos architektūrą, etnografiją, Europos tautų religiją, valstybinę santvarką ir 
kalbas, socialinius mokslus, kinų ir korėjiečių kalbų žodynų. 

Viešosios bibliotekos filialuose skaitomiausiais leidiniais išlieka Irenos Buivydaitės, Daivos 
Vaitkevičiūtės, Elenos de Strozi, Kristinos Sabaliauskaitės knygos. Populiarūs autoriai – Filomena Taunytė, 
Algimantas Čekuolis, Vytautas Ažušilis, Romualdas Granauskas, Palmyra Galkontaitė, Ritonė Rudaitienė.   

Populiariausi užsienio šalių rašytojai –  Sandra Brown, Aleksandra Marinina, Nora Roberts, Judi 
Picoult.  

Kaip ir ankstesniais metais filialų skaitytojai vaikai daugiausiai renkasi užsienio rašytojų – 
Astridos Lindgren, Knister, Stephenie Meyer knygas. Vytautas V. Landsbergis, Vytautas Račickas, Gendrutis 
Morkūnas, Kęstutis Kasparavičius – populiariausi lietuvių autoriai.     

Viešosios bibliotekos filialuose populiarūs periodiniai leidiniai, literatūra medicinos, namų ūkio, 
psichologijos tematika, programinė literatūra. 
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Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 
 
Savivaldybės viešosiose bibliotekose 2012 m. vartotojams skirtų darbo vietų skaičius nekito. 

Kaip ir 2011 metais buvo 359 darbo vietos.  Iš jų: 
Viešojoje bibliotekoje – 152; 
Draugystės filiale – 24; 
Kaimo filialuose – 183. 
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius sumažėjo 1 vieta, nes buvo nurašyta susidėvėjusi 

kompiuterinė įranga. 
 Lentelė Nr. 16. Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius,  iš jų : 

 Viso Vartotojams 
 

Darbuotojams 

Viso  
vartotojams 

Tinklinių 
kompiuterizuotų darbo 
vietų 

Prijungtų  prie  
interneto 

Viso  Prijungtų  prie  
interneto 

Viešoji biblioteka 85 56 43 45 29 26 

Draugystės filialas 10 6 6 6 4 4 

Kaimo filialas 112 88 80 85 24 24 

SVB 207 150 129 136 57 54 

 
Vartotojų orientavimas ir mokymas 

 
2012 metais Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai aktyviai dalyvavo kompiuterinio 

raštingumo mokymuose. Buvo parengtas ir gavo paramą projektas „Gyventojų skaitmeninio raštingumo 
mokymo bibliotekose stiprinimas“. 

 Gyventojų mokymus organizavo Viešoji biblioteka ir 23 filialai. Visi vartotojų mokymai buvo 
skirti kompiuterinio raštingumo ugdymui ir mokymams atlikti paiešką elektroniniame kataloge. 
Kompiuterinio raštingumo mokymuose dalyvavo 5288  vartotojai. 

Grupėse kompiuterinio raštingumo pradmenų buvo apmokyti 206 (2011 m. – 159) bibliotekų 
vartotojai, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 191 (2011 m. – 63). Dauguma kaimo filialų teikė tik konsultacijas ir 
individualius mokymus, kompiuterinio raštingumo mokymus vartotojų grupėms organizavo 2 kaimo filialai –  
Sasnava ir Igliauka. 

Dar  473 vartotojai buvo apmokyti individualiai, suteikta 8361  konsultacija, konsultuota 4342  
vartotojai). Individualių mokymų trukmė –  nuo trumpos konsultacijos (20 min.) iki 12 valandų mokymų 
individualiai. Šį vartotojų mokymą būdą dažniau naudoja kaimo filialų darbuotojai (pvz. Patašinės, Puskelnių 
filialų darbuotojai), kuriems sudėtinga mokyti žmonių grupę, kai  turi tik 2 vartotojams skirtus kompiuterius. 
Populiariausios konsultacijų temos – paieška internete (21, 8 %), bendravimas socialiniuose tinkluose,  
skype (17, 4 %), darbas kompiuteriu (13, 2%). Mažiausia paklausios temos – elektroninė valdžia (2, 7 %) ir 
švietimas ( 3, 0 %).  

Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų bendra pravestų mokymų naudotis elektroninėmis 
bibliotekos paslaugomis trukmė SVB – 2342 val. (2011 m. – 2170 val.)  Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje –  1104 (2011 m. – 825) val. 

 Draugystė  filiale– 38 (2011 m. – 53) val.  

 Kaimo filialai – 1200 (2011 m. – 1292 ) val. 
Siūlomų kompiuterinio raštingumo apmokymų valandų skaičius grupėms – 16 ir 20 valandų 

(sudarytos  mokymo programos) 
 Multicentro edukacinėse užsiėmimuose dalyvavo 9352 lankytojai. Vidutinis lankytojų skaičius 

grupėse – 16, 3 lankytojo. Buvo organizuota 444 edukaciniai užsiėmimai (621 val.), iš jų grupėms -200 (280 
val.) ir 244 individualūs (341 val.) Edukaciniai užsiėmimai rengimai atsižvelgiant  į mokyklose dėstomų 
dalykų programas (pvz. „Muzikinė karuselė“, „Saugus ir draugiškas internetas“, „Gyvybė žemėje“, 
„Saugokime gamtą“) ir mokytojų pasiūlymus. Kartu su mokyklomis buvo įgyvendinti projektai „Kartu su 
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šokiu“, „Improvizuojame žvėrių karnavalą“ ir kiti. Ypač reikalingi edukaciniai užsiėmimai birželio mėnesį, kai 
mokyklose vyksta projektinė veikla ir Multicentras dėl vietos ir laiko stokos negali  sutalpinti visus norinčius 
atvykti į Multicentrą. 

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pravesta 80 (2011 m. – 66) ekskursijų: 

 Viešojoje bibliotekoje – 67 (2011 m. – 60). Iš jų Multicentre - 54; 

 Miesto filiale –5 (2011 m. – 1); 

 Kaimo filialuose – 8 (2010 m. – 5). 
Ekskursijose dalyvavo 2085 (2011 m. – 1201) lankytojai. Didžiausią ekskursijų dalyvių skaičių 

priėmė Viešosios bibliotekos Multicentro darbuotojai – 1901. Šiose ekskursijose dalyvauja ne tik 
Marijampolės, bet ir Lietuvos mokyklų ugdytiniai. Ekskursijose dalyvauja Kauno, Birštono, Vilkaviškio ir kitų 
Lietuvos mokyklų vaikai 

Organizuojant ekskursijas filialuose,  vaikai supažindinami su biblioteka,  elektroniniu katalogu, 
dokumentų fondu ir įdomiausiais leidiniais. Igliškėlių biblioteka reguliariai organizuoja pirmokų ekskursijas į 
biblioteką, organizuoja renginius: „Į knygų šalį“,  „Knygutės istorija“ (Lėlių teatro spektaklis), „Knygutės 
ašara“ (paroda). 

 

Prieiga ir sąlygos 
 
2012 metais vartotojų aptarnavimo darbo laikas ir sąlygos nesikeitė. Viešoji biblioteka ir filialai 

darbą pradeda 9 val. ir baigia 18 val. Vasaros metu, kai dauguma darbuotojų atostogauja (liepos – rugpjūčio 
mėnesiais) Viešoji biblioteka dirba 10 – 18 val., kiti skyriai (pvz. skaityklos) – nedirba šeštadieniais, 
Multicentras nedirba liepos mėn. 

Administracijos, Metodikos ir Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrių darbo laikas 
nesikeitė. Jų darbuotojai dirba pirmadieniais – penktadieniais 8 val. – 16 val. 45 min. su pusvalandžio pietų  
pertrauka nuo 12 val. 

Viešosios bibliotekos vartotojus aptarnaujantys skyriai dirba 6 darbo  dienas (pirmadienį – 
šeštadienį, 52 val.) per savaitę, išskyrus švenčių dienas ir sekmadienius. Viešosios bibliotekos skyriuose 
vartotojai aptarnaujami pirmadieniais – penktadieniais 9 val. - 18 val. Šeštadieniais Skaitytojų aptarnavimo, 
Informacijos ir Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centras dirba 9 – 16 val. 

 Filialų darbuotojai dirba 5 dienas per savaitę antradieniais – šeštadieniais, priklausomai nuo 
darbo krūvio 40, 30 arba 20 val.  

 
Darbo dienos 

 
2012 metais Viešoji biblioteka ir miesto filialas aptarnavo vartotojus 304  (2011 m. – 303) darbo 

dienų per metus, iš jų 17, 1 % (2011 m. –16, 8 %) darbo laiko dienomis, kai nedirba  savivaldybės  įstaigos.  
Kaimo filialai, dirbantys visu etatu, vartotojus aptarnavo 252  dienas per metus.  

TBA 
TBA paslaugomis naudojosi tik Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojai.  
Buvo išsiųsta 4 užsakymai kitoms bibliotekoms, gauta 3 dokumentai (1 kopija). Gautas 1 

neigiamas atsakymas. TBA paslaugomis naudojosi 5 abonentai (2011 m. – 17). Tai tarnautojai, dirbantys ir 
besimokantys skaitytojai. 

 
Kultūriniai renginiai 
 

Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos ir filialuose buvo surengta 636 renginiai, iš jų  
vaikams 297 (2011 m. atitinkamai 667 ir 303). Bibliotekų organizuojamuose renginiuose apsilankė 11466 
lankytojų (2011 m. – 10060) arba 18, 9 % savivaldybės gyventojų. Renginių skaičius nuosekliai mažėja jau 
keletą metų iš eilės, 2012 metais jų skaičius sumažėjo 4, 6 %. 

2012 metais SVB daugiausia buvo surengta vaizdinių renginių – 54, 4  % (2011 m.  – 57, 3 %), o 
vaikams, kaip ir praeitais metais, dažniausiai organizuojami žodiniai renginiai – 44, 4 % (2011 m. – 46, 5 %). 
Renginių formos įvairios – vyko literatūriniai ir muzikiniai vakarai, susitikimai, žymių datų minėjimai, 
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rytmečiai, popietės, valandėlės, atvirų durų dienos, knygų, meno parodų ir bibliotekos paslaugų 
pristatymai. 

                              Lentelė Nr.17.  Renginiai 
 

 
 

 SVB Viešoji biblioteka Draugystės  filialas  Kaimo filialai 

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

Iš viso renginių 636 297 89 31 27 19 520 247 

Kompleksiniai 90 51 36 17 6 6 48 28 

Žodiniai 200 132 12 6 7 4 181 122 

Vaizdiniai 346 114 41 8 14 9 291 97 

Renginių 
lankytojai  

11466 4243 5147 595 583 312 5736 3336 

 
Ataskaitiniais metais kultūriniai bibliotekų renginiai buvo organizuojami, atsižvelgiant į laikmečio 

aktualijas, rašytojų, menininkų ir kitų kūrėjų jubiliejus, kalendorinėms šventėms pažymėti. Renginiais buvo 
paminėti  Muziejų, kraštiečio Palaimintojo Jurgio Matulaičio, Maironio metai, Nacionalinė bibliotekų 
savaitė, kūrėjų jubiliejai ir žymios datos. 

 Tradiciškai pagerbiami žymūs kraštiečiai ir Sūduvos krašto kūrėjai. Renginiai vyksta 
bendradarbiaujant su Marijampolės kolegija, savivaldybės švietimo, kultūros įstaigomis, vaiko dienos 
centrais, neįgaliųjų organizacijomis ir bendruomenėmis. 

Renginiai Viešojoje bibliotekoje 
 

 Viešojoje bibliotekoje 2012 metais surengta  89 (2011 m. – 98) renginiai, iš jų kompleksinių 
– 17, žodinių – 12,  vaizdinių –  41. Renginių skaičius Viešojoje bibliotekoje sumažėjo 9, 2 %, tačiau 
Viešosios bibliotekos darbuotojų organizuotus įdomius ir aktualius renginius įvertino Marijampolės 
bendruomenė.  

Vasario 8 d. Petro Kriaučiūno Viešosios 

bibliotekoje  įvyko renginys, kurį iniciavo projektas 

„Bibliotekos pažangai“, skelbdamas „Savivaldos 

savaitę bibliotekose“.  2012–ieji metai prasidėjo  

nemažais pokyčiais socialinės apsaugos srityje, todėl  

Viešosios bibliotekos darbuotojai, rengdami renginį,  

pasirinko jautriausiais ir daugiausia klausimų 

bendruomenei keliančias sritis. Renginyje dalyvavo 

SODROS, savivaldybės Socialinių reikalų  

departamento, Marijampolės atliekų tvarkymo 

centro (MATC) darbuotojai, kurie pristatė savo įstaigų 

funkcijas ir veiklos sritis, pakomentavo naujausius šių 

sričių teisės aktus ir pakeitimus, atsakė į gausius 

susirinkusiųjų klausimus. Daugiausia klausimų 

sulaukė SODROS ir MATC darbuotojai. Žmonėms, nenorėjusiems klausti viešai, buvo sudarytos sąlygos 

bendrauti su SODROS ir socialinio skyriaus specialistais individualiai ir išsiaiškinti jiems rūpimus socialinės 

paramos gavimo, nemokamo vaikų maitinimo, pašalpų skyrimo, pensijų skaičiavimo, dokumentų pateikimo 

ir kitus klausimus. Marijampolės televizijos reportaže, buvo pabrėžta, kad pirmąkart Viešojoje bibliotekoje 

įvyko socialinis ir labai svarbus įvairioms bendruomenės grupėms renginys, o biblioteka tampa 

bendruomenei svarbių institucijų ir gyventojų tarpusavio bendravimo, konsultacijų ir pasikeitimo 

nuomonėmis vieta. 

Vasario 11 d. įvyko Laimos Andrikienės politinės biografijos trilogijos „Signatarė“, „Ministrė“, 
„Europarlamentarė“ pristatymas. Visiems, kuriuos ši trilogija sudomino ir kurie panoro patys ją perskaityti, 

„Savivaldos savaitė bibliotekoje“. Konsultuoja SODROS 
darbuotojai, 2002-02-18. 
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europarlamentarė tiesiog padovanojo su savo autografu. Dvi bibliotekos darbuotojos buvo pakviestos į 
kelionę po Prancūziją. 

Kovo mėnesį prasidėjo pokalbių ciklo „Kasdienybės štrichai“ vakarai – susitikimai su 
Marijampolės žymiais žmonėmis: knygų autoriumi ir Sūduvos metraštininku Kęstučiu Subačiumi, runų 
tyrinėtoju Juozu Šeimiu, menininkais Saulimi Žvirbliu ir Justinu Prakapu. Įvyko 4  ciklo renginiai. 

Balandžio 23 d. – 29 d.  Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu „Biblioteka: Spausk 
„Patinka!“ Viešojoje bibliotekoje buvo surengta 7 renginiai įvairioms bendruomenės grupėms: savaitė 
prasidėjo literatūrine kompozicija „Aš tau giesmę nešu ištvermės ir vilties“, skirta Maironio metams. 
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu lankytojus pradžiugino lopšelio – darželio „Nykštukas“ auklėtinių 
spektaklis „Arklio Dominyko meilė“ pagal Vytauto V. Landsbergio pasaką, viktorina „Žinios veža“, kurioje 
dalyvavo buvę, esami ir būsimieji Marijampolės 
kolegijos studentai, seminaras – diskusija „Jaunimo 
perspektyvos Marijampolėje“.  Rytmetį „Kartu su 
šokiu“, kuriame dalyvavo Rimanto Stankevičiaus 
pagrindinės mokyklos ir mokyklos – darželio 
“Želmenėliai“ moksleiviai, organizavo Multicentro 
darbuotojai. Vaikai, naudodamiesi Multicentro 
muzikos kūrimo programa „eJay Dance 7“, perkūrė 
gerai žinomas šokių melodijas. Pagal savo  sukurtą 
muziką moksleiviai pastatė ir šokių choreografiją –  
vaikai interpretavo lietuvių liaudies šokius „Bitute, 
pilkoji“,  „Sėjau rūtą, sėjau mėtą“, Lotynų Amerikos 
šokį sambą, polką, kankaną, valsą. 

 
Istorijos paveldo metraščio „TerraJatwezenorum“ (Jotvingių kraštas)  III –jį  tomą Marijampolės 

bendruomenei pristatė Informacijos skyriaus darbuotojai. Baigiamasis Nacionalinės bibliotekų savaitės 
akordas – Algimanto  Stanaičio (žurnalisto, rašytojo, Nusipelniusio marijampoliečio) teminis vakaras 
„Vardan suvokto tikslo“, skirtas kūrėjo 80 – mečiui. 

Gegužės 23 d. Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta architektūros paroda 
„Praeitis, dabartis, ateitis", skirta Magdeburgo teisės Marijampolės miestui suteikimo 220 m. sukakčiai 

paminėti. Rengiant renginį dalyvavo įvairių Viešosios 
bibliotekos skyrių darbuotojai. Parodoje eksponuotos 
senosios Marijampolės fotografijos iš Stanislovo 
Sajausko, Antano Cėplos, Romo Linionio kolekcijų. 
Šiandienos Marijampolę savo fotografijose įamžino 
Informacijos skyriaus vedėjas Vaidas Baranauskas ir 
Romas Linionis. Į miesto ateitį, pasitelkę pieštukus, 
dažus ir fantaziją, Marijampolės vaiko tėviškės namų 
bei dailininkės Jolitos Bičkienės ugdomi vaikai. 
Multicentro lankytojai sukūrė didžiulį Marijampolės 
geležinkelio stoties pastato – architektūros paminklo 
maketą. Šis projektas – puikus bibliotekininkų, 

fotografų, architektų, kraštotyrininkų, pedagogų bei 
bibliotekos lankytojų  bendradarbiavimo pavyzdys. 

Renginio svečiai ir organizatoriai savo pasisakymuose buvo vieningi,  teigdami, kad labai įdomu lyginti 
fotografijas ir stebėti, kaip keičiasi miestas. Paroda sulaukė didelio lankytojų srauto, jos dalis (fotografijos) 
perkeltos į galeriją ir eksponuotos iki metų pabaigos. 

Rugsėjo 21 d. Informacijos skyriaus darbuotojai sukvietė Marijampolės bendruomenę į vakarą 
„Palikti pėdsaką...“, skirtą biologijos mokslų daktarės, kraštotyrininkės, visuomenininkės Viešosios 
bibliotekos darbuotojos dr. Elvyros Kalindrienės atminimui. Renginyje skambėjo J.Vyliaus vadovaujamo 
Marijampolės kanklinykų ansamblio atliekamos Triobiškiuose užrašytos dainos, Emilijos Gaidytės ir Gabijos 
Urmulevičiūtės  atliekamos liaudies dainos. Buvo parengta paroda (skaidrėse) pasakojanti apie E. 
Kalindrienės gyvenimą ir profesinę veiklą. 

 Marijampolės geležinkelio stoties maketas,  2012-05-23 

Rytmetis „Kartu su šokiu“ , 2012-04-27 

(2012-04-27 
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Ataskaitiniais metai Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai bendruomenei pristatė 5 
naujas knygas: V. Ibianskajos „Gyvenimas kaip senas vynas“, L. Jastramskienės „Juokingos moters agapė“, J. 
J. Mašioto „Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: karo metų atsiminimai“. Tradiciškai buvo pristatytos ir vietinių 
kūrėjų  A. Murauskienės „Gyvenimo sūpuoklėse“, D. Bindokienės „Išsiveržk, širdie“ knygos. 

Viešojoje bibliotekoje buvo organizuotos 3 muzikinės valandėlės – „Kas ta muzika? Niekas 
nežino...“, „Aš muzikos papasakot nemoku“, kuriose  lankytojai buvo supažindinti su instrumentine ir 
vokaline muzika, muzikos istorija, įvairių šalių himnais. Muzikinė valandėlė „Tu - moteris. Tu nuostabi 
knyga“ buvo skirta Tarptautinei moters dienai. 

Ataskaitiniai metais Viešosios bibliotekos darbuotojai vykdė 3 projektus, kurių metu bibliotekos 
lankytojai turėjo galimybę susipažinti su 
Lietuvos kūrėjais. Projektų „Lėlių teatrą kuria 
vaikai“ ir „Teatro lėlės vaikiškų knygų 
pasaulyje“ dėka buvo atnaujinta Viešosios 
bibliotekos lėlių teatro „Trivainėlis“ veikla, 
įsigytos naujos lėlės. Vaikų edukacijos ir 
laisvalaikio centras įgyvendino projektą „Lėlių 
teatrą kuria vaikai“, kurį parengė Metodikos 
skyriaus darbuotojai. Režisierė ir dailininkė B. 
Labutytė lėlių spektakliui pagal M. Vainilaičio 
pasaką „Ežio namas“ sukūrė lėles ir dekoracijas. 
Spektaklio premjera įvyko lapkričio 27 d. ir 
sulaukė didelio žiūrovų susidomėjimo. Parodyti 
5 spektakliai, vienas iš jų –  Sasnavos laisvalaikio 
salėje. Iš viso spektakliuose apsilankė 165 
žiūrovai. 

Projekto „Negalia – ne kliūtis bendrauti ir bendradarbiauti“  tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę 
integraciją, plečiant jų užimtumą, kurti kultūrinę, informacinę ir edukacinę aplinką bibliotekoje. Projekto 
įgyvendinimo eigoje buvo organizuojami  kultūriniai renginiai. Vienas iš jų - poezijos ir muzikos vakaras su 
aktoriumi, dainų kūrėju ir atlikėju Audriumi Kaniava ir projekto pabaigos renginys – neįgaliųjų susitikimas–
forumas su Marijampolėje veikiančių kūrybinių ir visuomeninių organizacijų atstovais. Renginyje dalyvavo 
literatų klubo „Sietynas“, Sūduvos fotoklubo, dailininkų klubo „Žvilgsnis“, Sūduvos kultūros fondo bei 
K.Donelaičio draugijos Marijampolės skyriaus atstovai. Diskusijoje pristatyta artimiausia jų veikla, 
organizacijų projektai, svarstytos bibliotekos ir neįgaliųjų draugijos dalyvavimo juose galimybės. Meninę 
programą atliko dainininkė, tarptautinių konkursų laureatė Judita Leitaitė ir pianistė Lina Burbaitė.  

Gruodžio 13 d. Multicentras šventė 5 – ių metų gimtadienio šventę. Darbuotojus ir lankytojus 
sveikino Lietuvos Respublikos seimo narys Albinas Mitrulevičius, savivaldybės vadovai ir mokytojai ir 
moksleiviai. Gimtadienio proga koncertą dovanojo R. Stankevičiaus pagrindinės mokyklos, mokyklos -
darželio „Želmenėliai“ ir Saulės pradinės mokyklos moksleiviai. Vieni sveikino eilėmis, kiti atliko Muzikos 
laboratorijoje gimusią dainą „Paukštis Makabu“ ir šokį „Sėjau rūtą“. Jaunasis magas Marius Kemeraitis 
nustebino magiškais pokštais. 

Viešosios bibliotekos parodų salėje įvyko 14 meno parodų: 5 fotografijos, 4 tapybos, 1 piešinių, 
1 knygų iliustracijų, 3 mišrios dailės parodos. Tarptautinei Moters dienai skirtą fotografijų parodą “Moteris 
– elegancija” surengė marijampolietė Agnė Kralikienė. Mokyklos – darželio  “Žiburėlis” bendruomenė 
fotografijų parodoje „Lietuvio buitis“, įamžino senovinius buitinius rakandus ir muzikos instrumentus. 
Miesto savivaldos jubiliejui buvo skirta Laimos Kraukšlienės fotografijų paroda “Marijampolė Europos 
kontekste”. Jau tapo tradicija kiekvienais metais ruošti miesto dailės mokytojų ir dailininkų klubo “Žvilgsnis” 
tapybos darbų parodas. 2012 m. įvyko “Žvilgsnio” narių darbų jubiliejinė paroda “Žvilgsnis 10”, kurioje 
darbus eksponavo Marijampolės dailininkai. Lankytojų gausos sulaukė Vladimiro Beresniovo VLABER knygų 
iliustracijų paroda, Janinos Žakienės “Paveikslai iš šiaudų”, popieriaus karpytojų grupės “Sėjinis” darbų 
paroda,  Marijampolės sav. Neįgaliųjų draugijos narių paroda – mugė. 

Spektaklio „Ežio namas“ premjera, 2012-11-27 
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Renginiai filialuose 
 
Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos Draugystės filiale ir kaimo filialuose buvo surengta 

547 renginiai. Dokumentų parodos sudarė 56, 0 % visų renginių.  
2012 metais sukako 25 metai, kai kraštietis arkivyskupas Jurgis Matulaitis paskelbtas 

Palaimintuoju. Jurgio Matulaičio metams paminėti Baraginės filiale vyko bendruomenės susitikimas 
„Nugalėti blogį gerumu“ su Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonu Andriumi Šidlausku MIC, 
seserimi Viktorija, kuri kalbėjo apie Palaimintąjį, jo vaikystę, šeimą, kelią kunigystės link, tarnystę Dievui ir 
Žmogui.  

Puskelnių filialo skaitytojai aplankė Palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškę – Lūginės kaimą, 
esantį netoli Marijampolės, čia pastatytą  koplyčią.  

Daugelyje filialų bibliotekų buvo parengtos dokumentų parodos iškilaus kraštiečio jubiliejui 
paminėti.  

Balandžio 23 –29  d. vyko 12-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Biblioteka: spausk 
Patinka!“. Savaitės idėja –  parodyti, kad bibliotekos – bendruomenes telkianti ir vienijanti erdvė. Lietuvos 
Respublikos Seimui 2012-uosius metus paskelbus Maironio metais Bibliotekų savaitė visose Lietuvos 
bibliotekose prasidėjo bendru renginiu – Maironio poezijos skaitymais. Daug renginių skirtų šiai sukakčiai 
paminėti vyko ir Viešosios bibliotekos filialuose.  

Į Igliaukos biblioteką poezijos mylėtojus kvietė  garsiniai skaitymai „Diena su Maironiu“, 
parengta literatūros paroda „Dvasia ko trokšta, kas atspės“. Padovinio bibliotekoje – literatūros vakaras 
sukvietė Maironio poezijos mylėtojus: prisiminta poeto biografija, skaitytojai skaitė poeto eiles. Puskelnių 
bibliotekoje vykusioje literatūros popietėje „Skaitau Maironį“ dalyvavo gausus būrys Puskelnių 
bendruomenės žmonių, LR Seimo narys J. Oleka, seniūnaitis V. Jonavičius. Buvo skaitomos poeto eilės, 
Puskelnių kaimo muzikantams pritariant skambėjo dainos pagal Maironio žodžius. Smilgių filialo 
bibliotekininkė G. Kalvaitienė Maironio poezijos skaitymus surengė Marijampolės apskrities archyve. 
Daugelyje bibliotekų rašytojo jubiliejui parengtos literatūros parodos. Draugystės filiale eksponuojama 
dokumentų paroda „Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę …”. Parodą iš asmeninių bibliotekų papildė bibliotekos 
skaitytojai. Didelio susidomėjimo sulaukė senieji Maironio „Raštų“, „Pavasario balsų“ leidimai. Daukšių 
filiale parengta  literatūros paroda „Po ūkanotu nežinios dangum“, Netičkampio filiale –  „Dainuosiu vien 
viltį“, Trakiškių filiale – „Jo širdy visa Lietuva”.  

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vyko bendras, tradiciniu tapęs, Sasnavos seniūnijos 
bibliotekų renginys ,,Skaitykime kartu“. Renginio metu ,,Skaitau sau ir kitiems“ buvo skaitoma Maironio 
kūryba. Skaitymas vyko prie Knygnešių paminklo, esančio Sasnavos miestelyje. Dalyvavo Sasnavos 
seniūnijos bibliotekų jaunieji skaitytojai, bibliotekininkės, Sasnavos vaiko dienos centro ,,Saulutė“ 
lankytojai, jų auklėtojos.  

Tautkaičių filiale vyko garsinis skaitymas „Jau niekas Tavęs taip nemylės ...“. Gavaltuvos 
bibliotekoje surengtame eilėraščių skaitymo konkurse vaikai ne tik skaitė poeto eiles, bet ir rinko jiems 
labiausiai patikusį eilėraštį.  

Mokolų bibliotekoje vykusi literatūros popietė ,,Skaitome  Maironį“ sukvietė vyresniųjų klasių 
moksleivius pasiklausyti  poezijos, kurią skaitė patys moksleiviai. Literatūros mokytoja pristatė Maironį, jo 
svarbą lietuvių kultūrai ir literatūrai: vertybės, iškeltos Maironio kūryboje daugiau kaip prieš šimtą metų, yra 
svarbios ir šiandien. Lankytojų susidomėjimo sulaukė ir literatūros paroda ,,Kuo didis Maironis“. 

Gudelių bibliotekoje literatūrinė viktorina „Ar pažįstame Maironį“ suteikė galimybę vyresniųjų 
klasių moksleiviams žaismingai susipažinti su poeto biografija ir kūryba.  

Patašinės bibliotekoje Maironio metams pažymėti buvo paskelbtas eilėraščių konkursas. Eiles 
kūrė 19 jaunųjų „poetų“ iš visos Marijampolės seniūnijos. Iš eilių apie Tėvynę, brangius  žmones, Lietuvos 
gamtą sudaryta knygelė „Metai eilėraščio posmuos“. Ją iliustravo Patašinės filialo jaunosios skaitytojos – 
Urtė Seiliūtė, Karolina Vyšniauskaitė ir Austėja Kiršaitė. Metų pabaigoje buvo surengta literatūros popietė, 
kurios metu pristatyta ši knyga. Joje dalyvavo Marijampolės seniūnijos bibliotekininkės, jaunieji kūrėjai iš 
Patašinės ir Baraginės.  Pasidžiaugta, jog šiais kompiuterių karaliavimo laikais yra vaikų, kurie ne tik skaito 
knygas, bet ir patys kuria. Išrinktas skambiausias, nuoširdžiausias, giminiškiausias, šilčiausias eilėraštis. 
Igliškėlių kaimo vaikų kūriniai pripažinti spalvingiausiais. Jauniesiems kūrėjams iš Balsupių, Baraginės, 
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Igliškėlių, Meškučių, Patašinės, Trakiškių, Valavičių įteikti pagyrimo raštai. Visiems susirinkusiems smuikeliu 
griežė, prieš tai nominuotas skambiausio eilėraščio autoriumi, Mažvydas Maziliauskas iš Baraginės kaimo. 

Gudelių biblioteka visada daug dėmesio skyrė bendradarbiavimui su vietos bendruomene, 
nevyriausybinėmis organizacijomis. Į bibliotekoje surengtą popietę „Lapkrity jaučiama saulės stoka – kelią 
lai nušviečia dvasios penas...“ rinkosi šios seniūnijos moterys. Moters veiklos centro pirmininkė Adolfina 
Blauzdžiūnienė pristatė organizuojamą socialinę akciją  „16 aktyvumo dienų prieš smurtą prieš moteris“, 
kuri vyko nuo lapkričio 25 d. Akcija siekiama plėsti žmonių supratimą apie smurtą, jo žalą, pasekmes, 
demonstruoti aktyvistų vieningumą, palaikant idėją užkirsti kelią bet kokiam smurtui. Bibliotekoje veikė 
floristinių darbų paroda. Moterys žavėjosi profesionalios floristės Lauros Šovaitės darbais. Moterų klubo 
„Vaivorykštė“ pirmininkė Onutė Šovienė pristatė servetėlių lankstymo galimybes. Susirinkusios moterys taip 
pat žiūrėjo filmą „Neeilinė moters istorija“ – vienas variantas tikra gyvenimo istorija, kitas – vaidybinis 
filmas. Bibliotekininkė Dalia Sudeikienė skaitė kolegės Aldonos Murauskienės eiles moters gyvenimo 
tematika.  

Literatūros popietės „Jau siela šventei paruošta...“, skirtos paminėti Tarptautinei neįgaliųjų 
dienai, metu pagerbti Gudelių seniūnijos žmonės, bibliotekos lankytojai, pasidžiaugta visais, kurie 
bendruomenės narių gyvenimą daro gražesnį, sąžiningai atlieka savo darbus, prižiūri sodybas, slaugo 
neįgalius šeimos narius.  

Gudelių bibliotekoje parengta literatūros paroda „Aš galvoju, kad surinkti verta iš palėpių 
praeities šukes …” (A. Matutis), skirta Muziejų metams paminėti.  

Netičkampio bibliotekoje kasmet vyksta vietos bendruomenės kūrėjų darbų pristatymais. 2012 
metais bibliotekoje parengta graži močiutės ir anūkės darbų paroda – močiutės Gemos Mamedovos 
siuvinėti paveikslai ir anūkės Gabijos Asijavičiūtės piešiniai.  

2012 metais filialų bibliotekose lietuvių rašytojų Vytauto Bubnio, Algimanto Zurbos, Antano 
Vienuolio, Jono Mikelinsko, Jono Avyžiaus, Kazio Sajos ir kt. jubiliejai pažymėti dokumentų parodomis. Vyko 
susitikimai su rašytojais, jų kūrybos pristatymai.  

Bendradarbiaujant su vietos kultūros įstaigomis į susitikimus su rašytojais buvo pakviesti 
Igliaukos, Šunskų ir Gudelių  bendruomenių skaitytojai.  

Igliaukos kultūros ir laisvalaikio salėje vyko vakaras-susitikimas su kraštiečiu rašytoju Romu 
Gudaičiu, kuris pristatė naują knygą „Invazija į Prahą ir širdis“. Susitikime dalyvavo Igliaukos Anzelmo 
Matučio vidurinės mokyklos moksleiviai ir mokytojai, bendruomenės nariai.   

Šunskų seniūnijos salėje vykusioje „Geros nuotaikos popietėje su „Šeimininke“ dalyvavo žurnalo 
redaktorė Dalia Juškienė, aktorė ir rašytoja Doloresa Kazragytė, rašytojas, humoristas Jurgis Gimberis.  

Gudelių bendruomenės narių susidomėjimo sulaukė kraštietės Konstancijos Paplauskaitės-
Saldūnienės knygos ,,Tėvų namai“ sutiktuvės. Knygos autorė gimusi Šventragio kaime, Igliškėlių valsčiuje 
rašyti pradėjo būdama 74 metų. Knygoje daug dėmesio skiriama ne tik savo tėvų namams, bet ir 
atskleidžiami savo pačios pomėgiai. Vienas iš knygos skirsnių vadinasi ,,Ruduo gali būti nuostabiai gražus“. 
Tai tarsi pačios K. Saldūnienės gyvenimo moto. Renginyje skambėjo autorės eilės, paįvairinamos Gudelių 
kaimo kapelos muzikavimu, nostalgiškais jaunystės pažįstamų prisiminimais, autorės atliekamomis savos 
kūrybos dainomis.  

Draugystės filiale rašytojas Laimonu Inis susitiko su Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinės 
mokyklos moksleiviais. Visiems patiko bibliotekininkės D. Lukšienės papasakota baladė „Vandenis“ iš 
rašytojo knygos „Saulės dukrytė“. Vaikai su rašytoju kūrė pasaką apie gaidį Kakariekų.  

Draugystės filiale vyko „Draugystės knygos“ pristatymas ir aptarimas bibliotekos draugų rate. 
Draugystės knygoje  – Marijampolės mokyklos-darželio „Žiburėlis“ priešmokyklinio ugdymo „Ežiukų“ ir 
„Pelėdžiukų“ grupių vaikų bei šios mokyklos moksleivių piešiniai apie draugystę, pagalbą vienas kitam, 
piešiniai pasisakantys prieš patyčias ir žiaurų elgesį.  Knygoje taip pat – nuotraukos iš vaikų mokyklinio 
gyvenimo, laisvalaikio, kūrybinių valandėlių.  

Draugystės filialo Vaikų literatūros skyriuje vyko renginys „Visa Lietuva skaito vaikams“. 
Renginyje dalyvavo vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ ugdytiniai. Vaikai susidomėję klausėsi bibliotekininkės 
Danutės Lukšienės skaitomos pasakos „Taikos teisėjas“ iš Tamaros Kriukovos pasakų knygos „Stebuklų 
miško pasakos“. Po trumpos diskusijos apie gerumą ir taiką, skaitymą, raštą ir raides vaikai piešė žodį 
TAIKA.   

Balandžio 24-ąją – Tarptautinę jaunimo solidarumo dieną – šioje bibliotekoje įvyko draugiško 
moksleivių POOL‘o turnyro atidarymas ir pirmosios rungtynės. Dvylika turnyro dalyvių pagal amžių buvo 
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suskirstyti į dvi grupes: jaunesniųjų ir vyresniųjų. Žaidžiama buvo iki dviejų pergalių. Susikaupimas, juokas, 
nusivylimas pralaimėjus, džiaugsmas ir šūksniai pasiekus pergalę – tokios buvo žaidžiančiųjų ir žiūrovų 
emocijos. POOL‘o turnyro laimėtojais tapo: jaunesniųjų grupėje – Arnas Barauskas, vyresniųjų – Ernestas 
Vyšniauskas. Nugalėtojams ir visiems turnyro dalyviams buvo įteikti diplomai, atminimo dovanos ir gėlės.  

Tradiciniai Šiaurės šalių bibliotekų savaitės „Įvairialypė šiaurė“, renginiai vyko lapkričio 12-18 
d. Renginius organizavo Viešosios bibliotekos Draugystės filialas, Gudelių ir Smilgių bibliotekos.  
Tai tradicinė šviesos ir knygos šventė, primenanti mums senąją pasakojimų tradiciją, suteikianti progos 
vaikams ir suaugusiems susipažinti su Šiaurės šalių literatūros lobiais, kviečianti tamsiais vėlyvo rudens 
vakarais susiburti ir drauge persikelti į magišką knygų pasaulį.  

 Draugystės filialo darbuotojai pakvietė vaikučius iš Marijampolės vaikų lopšelio darželio „Rūta“ 
priešmokyklinės grupės „Smalsučiai“ į rytmetį „Šviesos, žodžių ir garsų muzika“. Renginio metu mažiesiems 
balsu buvo skaitoma ištrauka iš Thorbjorn Egner kūrinio „Peliukas-lipiukas Klasas“. Išklausytą kūrinį vaikai su 
auklėtojų  iliustravo: vieni piešė meškinų šeimyną – tėtį Meškį, mamą Lepečką, meškutį Niurzgutį, kiti tapė 
kiškį Kepėją su sūnumi Kepėjuku, dar kiti – voveriukus, peliukus Tomą ir Klasą, lapiną Mikelį ir kitus šios 
knygos ištraukos personažus. Visų rytmetyje dalyvavusiųjų nuomone spalvingiausiai, išradingiausiai, 
šmaikščiausiai ir gražiausiai iliustruoti Sandėliuko pelytes pavyko Edgarui ir Gustui. Bibliotekoje veikė 
piešinių paroda „Iliustruotoji įvairialypė Šiaurė“.  

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai Gudelių bibliotekoje prasidėjo tradicine Šviesos ir 
žodžio švente. Gudelių pagrindinės mokyklos pradinių klasių moksleiviams buvo pristatyta Šiaurės šalių 
rašytojų knygų paroda „Šiaurės rašytojai rašo visiems“. Vaikai grožėjosi trolių šeimyna, ikimokyklinukų 
kūrybiniais darbeliais „Žuvytės iš šiaurės“, klausėsi ištraukos iš norvegų rašytojo Thorbjorn Egner knygos 
„Peliukas-lipiukas Klasas“. Išklausę pasirinktą skyrių, vaikai kalbėjo apie tai, kad kartais tie, kuriuos laikome 
blogais, giliai viduje gali būti labai gerais – taip teigia ir knygos autorius. Skaitymų popietėje „Paskui 
senelę“, vaikai klausėsi skaitomų įdomių nutikimų, pristatė savo piešinius knygos „Peliukas-lipiukas Klasas“ 
tema. 

Smilgių bibliotekoje mažiausiems bibliotekos lankytojams taip pat buvo skaitoma ištrauka iš 
norvegų rašytojo Thorbjorn Egner knygos „Peliukas-lipiukas Klasas“, parengta šiaurės šalių rašytojų 
dokumentų paroda.  

Tarptautinė vaikų knygos diena paminėta Smilgių filialo bibliotekoje. Bibliotekos jaunieji 
skaitytojai susitiko su vaikiškų knygų autore Aušra Arlauskienė, kuri pasakojo kaip gimsta knygos – kaip 
atsiranda siužetai, veikėjai. Balsupių bibliotekoje Vaikų knygos dienai paminėti vaikai rinko gražiausias ir 
įdomiausias knygeles, kurias sudėjo į atskirą lentyną „Mano mylimiausios ir gražiausios knygelės“. Jas siūlė 
paskaityti ir savo draugams. Valavičių bibliotekoje į literatūros valandėlę „ Skaitykime mažyliams“ susirinko 
mamytės su vaikučiais. Buvo skaitomos pasakos, mažieji bibliotekos lankytojai buvo apdovanoti knygelėmis. 

Įgyvendinant projektą „Teatro lėlės 
vaikiškų knygų pasaulyje“ Liudvinavo ir 
Sasnavos bibliotekose vyko susitikimai su vaikų 
literatūros rašytoju ir dailininku Kęstučiu 
Kasparavičiumi. Liudvinavo seniūnijos salėje į 
susitikimą-kūrybinę valandėlę su K. 
Kasparavičiumi atėjo Liudvinavo Kazio Borutos 
vidurinės mokyklos 1-4 klasių moksleiviai ir jų 
mokytojos. K. Kasparavičius susirinkusiems 
papasakojo apie savo kūrybos pradžią: rašyti jis 
pradėjo maždaug prieš 10 metų, o piešia visą 
gyvenimą ir tai daryti labai mėgsta, todėl jo 
knygose teksto mažai, o iliustracijų – daug. 
Papasakojo kaip gimsta piešinys – nuo eskizų 
piešimo, kuriuose pradžioje būna namai, 
gatvės, vėliau jie „apgyvendinami“ – piešiami 
knygų veikėjai. Sasnavos seniūnijos salėje rašytoją pasitiko Sasnavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių 
vaikai su mokytojomis. Su teatro lėlėmis – Laume ir Elenyte buvo suvaidintos dvi istorijos iš rašytojo knygos 
„Kvailos istorijos“.  

Susitikimas su K. Kasparavičiumi Sasnavos  filiale, 2012-11-09 
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Prisiminimui apie susitikimą su rašytoju ir dailininku K. Kasparavičiumi  Liudvinavo ir Sasnavos 
bibliotekose liko žirafos – linksmos ir spalvingos, su autoriaus autografais ir jas spalvinusių vaikų vardais. 

Vaikų piešinių ir kūrybinių darbų parodos vis dar populiarios kaimo filialuose. Sasnavos filiale 
Vaikų dienos centro ,,Saulutė“ jaunieji lankytojai dalyvavo piešinių konkurse-parodoje ,,Kurkime svajonių 
biblioteką drauge“ ir originaliausio atviruko kūrime ,,Iš širdies gelmių Tau, manoji biblioteka“. Gudelių 

filiale buvo parengtos skaitytojų kūrybinių darbų parodos: 
,,Mano draugė Pepė“ (moksleivių piešinių paroda), ,,Žuvytės iš 
šiaurės“ (jauniausių bibliotekos skaitytojų popieriaus darbų 
paroda), ,,...tas lengvas žiedo virpėjimas“ (bibliotekos 
skaitytojos R. Leonavičiūtės fotografijų paroda). Želsvos 
bibliotekoje skaitytojai vaikai iš knygų  „pastatė“ Kalėdinę 
eglutę – taip buvo ne tik papuošta biblioteka, bet ir puiki knygos 
reklama: „nupuošiant“ eglutę knygas buvo galima pasiimti 
skaityti. 
Garsiniai skaitymai vaikams ir šiais metais išlieka populiarūs 
Viešosios bibliotekos filialuose. Ypatingas dėmesys garsiniams 
skaitymams skiriamas Gudelių bibliotekoje. Čia vaikai skaito 
savo draugams, bibliotekininkė skaito mažiausiems lankytojams, 
į biblioteką susirenka ištisos moksleivių klasės. Buvo skaitomos 
knygos  J. Biliūno ,,Brisiaus galas“,  K. Sakalausko ,,Kaip tėvai 
savo vaikus myli“, pasaka „Dramblys ir ožka”. Vyko pasakojimų 
apie gyvūnus garsinis skaitymas ,,Su švente, zuikeli“, 
improvizacinė valandėlė ,,Pasisveikink – palinkėk“.  

Balsupių bibliotekoje vieną kartą per mėnesį vyksta 
garsiniai pasakėlių skaitymai „Vaikystę puošia pasakos“. 
Skaitymuose dalyvauja 4 -7 metų vaikai. Jie supažindinami su 

naujomis knygelėmis, skaitomos pasakėlės. 
Padovinio bibliotekoje garsinius skaitymus organizuoja „Knygų bičiulių“ nariai. Skaitymai 

vyksta ne tik bibliotekoje, bet ir gamtoje. Vaikai skaito mėgstamų knygelių ištraukas, kalbasi, diskutuoja. 
Nuolat garsiniai skaitymai vyksta Mokolų, Patašinės, Šunskų ir kitose bibliotekose.  
  

Netradicinės darbo formos 
 
Jau penkeri metai veikia Multicentras, kurio netradiciniai edukaciniai renginiai, vaikų saviraiškos 

užsiėmimai, edukacinės pamokos džiugina Marijampolės savivaldybės vaikus. Ataskaitiniais metais Vaikų 
edukacijos ir laisvalaikio centre pradėti organizuoti vaikų gimtadieniai, kuriuos organizuoja ir praveda 
Multicentro vadybininkai. Organizuoti 7 gimtadieniai, kuriuose dalyvavo 102 vaikai. 

2012 m. lėlių teatrai veikė Viešosios bibliotekos Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre, Igliškėlių 
ir Patašinės bibliotekose. Liudvinavo ir Sasnavos bibliotekose įgyvendinant projektą „Teatro lėlės vaikiškų 
knygų pasaulyje“ sukurtos teatro lėlės: Sasnavos bibliotekoje – Laumė ir Elenytė, Liudvinavo bibliotekoje – 
Katinėlis ir Šuniukas. Šiose bibliotekose vyko interaktyvūs knygų skaitymai, Liudvinavo bibliotekoje 
pastatytas lėlių teatro spektaklis „Kur tas pasaulio kraštas“ (pagal Č. Navakausko knygą). Šioje bibliotekoje 
taip pat buvo parodyti lėlių spektakliai „Trys paršeliai“ bei „Varna ir lapė”. 

Igliškėlių filiale lėlių teatro spektaklis „Knygutės istorija“ buvo parodytas pirmokų ekskursijos 
bibliotekoje metu.  

Patašinės filiale teatro lėlės paįvairina daugelį vaikams skirtų renginių. Šioje bibliotekoje 
rengiamos personalinės vaikų kūrybos parodos. 2012 m. surengtos keturios parodos: „Urtė 
=kūrybiškumas+išmonė+auksinės rankos“, „Ineta kviečia į spalvų ir fantazijos šventę“, „Austėja mokosi būti 
dailininke“, „Spalvota Urtės pasaka“.  

Žaislotekos įsikūrusios Gavaltuvos, Meškučių ir Tautkaičių bibliotekose. Ataskaitiniais metais jų 
lankytojams vaikams išduota 1080 žaislų 

Projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuotose transliacijose „Virtualūs susitikimai“ dalyvavo  
nedaug Viešosios bibliotekos ir filialų lankytojų. Daugiausia lankytojų sutraukė susitikimas su Algimantu 
Čekuoliu.  

 Kalėdų eglutė Želsvos filiale, 2012 m. gruodis. 
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Mokamos paslaugos 
 
Mokamų paslaugų teikimo tvarka ir sąrašas Viešojoje bibliotekoje nesikeitė. Jos pradėtos teikti 

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose 2002 metais. Paskutinį kartą mokamų paslaugų sąrašas svarstytas 
Marijampolės savivaldybės taryboje 2008 m. gruodžio 12 d. ir patikslintas sprendimu  Nr. 1 – 580: 

1. Skaitytojo pažymėjimo ir jo dublikato išdavimas: 
1.1 suaugusiems – 6 Lt; 
1.2 ikimokyklinio amžiaus vaikams ir vaikams iki 14 m. – 5 Lt; 
2. Skaitytojo pažymėjimo dublikato išdavimas – 3 Lt. 
3. Filialuose, kuriuose neįdiegta LIBIS sistema – skaitytojo bilieto ir jo dublikato išdavimas – 2 Lt; 
3.1 vaikams iki 14 m. – 1 Lt; 
4. Dokumentų spausdinimas nespalvotu spausdintuvu: 
4.1 A4 formato dokumentų spausdinimas 1 puslapis – 0, 20 Lt; 
4.2 A4 formato dokumentų spausdinimas iš abiejų lapų pusių  – 0, 30 Lt; 
5. Dokumentų spausdinimas spalvotu spausdintuvu: 
5. 1 A4 formato dokumentų spausdinimas 1 puslapis – 1, 0 Lt; 
5. 2 A3 formato dokumentų spausdinimas 1 puslapis – 2, 0 Lt 
6. Dokumentų kopijavimas: 
6. 1 A4 formato 1 puslapis – 0, 20 Lt; 
6. 2 A4 formato puslapis iš abiejų lapo pusių – 0, 30 Lt; 
6. 3 A3 formato puslapis  1 lapas – 0, 40 Lt. 
7. Atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą (1 tema) – 5 Lt. 
8. Dokumento kopijavimas elektronines laikmenas – 1, 0 Lt; 
9. Dokumento kopijavimą į elektronines laikmenas įsigijus kompaktinį diską bibliotekoje – 3, 0 Lt. 
10. Dokumento nuskaitymas (skenavimas) 1 vaizdas/1 puslapis – 1, 0 Lt. 
11. Informacinių technologijų klasės nuoma – 100, 0 Lt/ 8 darbo  valandos. 
12. Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ir tarptautinį abonementą – 

vartotojas  apmoka realias  dokumentų persiuntimo paštu išlaidas. 
13.  Ilgalaikio ir  trumpalaikio  viešosios  bibliotekos  turto  nuoma: 
13. 1 bibliotekos konferencijų salės ir mokymo centro patalpų nuoma – 35, 0 Lt /1 valanda; 
13. 2 Multimedia projektoriaus ir kompiuterinės technikos nuoma – 25, 0 Lt / 1 valanda; 
13. 3 Patalpų nuoma, fizinių ir juridinių asmenų komercinei veiklai ir jos reklamai – 25, 0 Lt/1 

valanda. 
12, 13. 1 ir 13. 3 punktuose numatytos paslaugos teikiamos nemokamai labdaros ir paramos bei 

kūrybinėms organizacijoms. 
2012 m. gauta 49175, 47 Lt (2011 m. – 47529, 59 Lt) pajamų už mokamas paslaugas. 
Daugiausia pajamų surinkta už bibliotekos patalpų nuomą – 38701, 55 Lt (2011 m. – 37236, 07 

Lt) arba  78, 7 %. Tai pajamos už patalpų nuomą Individualiai R. Jonikaitienės įmonei, UAB “Bitė GSM”, 
„Europe direct“ biurui, bei pelno siekiančioms organizacijoms, nuomojančioms Konferencijų salę ir Mokymų 
klasę seminarams ir kompiuterinio raštingumo mokymams.  

Už skaitytojų pažymėjimus gauta 4957, 00 Lt arba 10, 1 % (2011 m. – 5036, 00 Lt) pajamų. 
Už kopijavimo ir spausdinimo paslaugas –  2849, 25 arba 5, 8 % (2011 m. – 2823, 50 Lt). 
Delspinigiai už laiku negrąžintas knygas sudarė 2229, 87 arba 4, 5 % (2011 m. –2286, 92 Lt). 
Kitos pajamos - 437, 80 Lt (TBA, makulatūra ir pan.) 
Bibliotekos vartotojams padarytos 14080 kopijos, iš jų  Viešojoje bibliotekoje – 9502,  

filialuose –4578 kopijos. 
 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas 
 
Informacija apie Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos struktūrą, paslaugas, dokumentų fondus 

ir renginius, viešąsias ir elektronines paslaugas publikuojama ir reguliariai atnaujinama bibliotekos 
tinklapyje www.marvb.lt. Bibliotekos internetiniame puslapyje ir kituose internetiniuose portaluose 

http://www.marvb.lt/
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www.bibliotekospazangai.lt, www.marijampolietis.lt, www.suduvosgidas.lt buvo paskelbta 72 straipsniai ir 
informacijos apie bibliotekos veiklą, renginių anonsai. Apie bibliotekos veiklą informuoja respublikinės ir 
vietinės žiniasklaidos priemonės. Ataskaitiniais metais Lietuvos periodinėje spaudoje („Suvalkietis“, „Miesto 
laikraštis“, „Savaitė“, „Santaka“) buvo publikuotas 69 straipsniai, iš jų 1 respublikinėje spaudoje. 10 
straipsnių buvo paskelbta vietinėje periodinėje spaudoje apie filialų renginius ir veiklą. Parengti straipsniai 
apie projekto „Bibliotekos pažangai“ bei Lietuvos savivaldybių asociacijos iniciatyvą „Savivaldos savaitė 
bibliotekose“, Nacionalinę bibliotekų savaitę, apie bibliotekos įgyvendinamų projektų veiklas, paslaugas ir 
renginius. 

Marijampolės televizija parengė 36 reportažus apie Viešosios bibliotekos veiklą.  
2012 metais Viešosios bibliotekos darbuotojai parengė 7 informacinius lankstinukus, kuriuose 

buvo pateikiama informacija apie bibliotekos elektronines paslaugas, LIBIS, Informacijos skyrių, kultūrinius 
renginius ir kita. Informacijos skyriaus vartotojai (moksleiviai, studentai ir pedagogai) buvo sveikinami 
Mokslo žinių dienos ir profesinės šventės proga, siunčiant elektroninius sveikinimus. Buvo ruošiama ir 
platinama reklaminė medžiaga apie Viešojoje bibliotekoje vykstančius renginius (plakatai, pakvietimai ir 
pan.). 

Filialų darbuotojams parengti informacinius ir reklaminius lankstinukus parengti padėjo 
Metodikos skyriaus darbuotojai. Skyriaus darbuotojai rengė skelbimus, pakvietimus į kaimo bibliotekose 
vykstančius renginius, reklaminius leidinius įgyvendinamų projektų viešinimui. Tradiciškai Šv. Kalėdų proga 
Gudelių filialo bibliotekininkė D. Sudeikienė sveikino bendruomenės gyventojus parengtais atvirukais (100 
egz.), parengė ir išplatino kitus viešinimo leidinius Gudelių bibliotekos bendruomenei: kvietimą lankytis 
bibliotekoje „Žinutė Tau“ (50 egz.), kvietimus į renginius „Suėjimai, kaip lietus: ir gaivina, ir augina...“ (25 
egz.) ir „Lapkrity jaučiama saulės stoka, tad kelią lai nušviečia knygos“ (25 egz.). Mokolų biblioteka parengė 
informacinį lankstinuką „Ekspresinformacija vartotojui“ (60 egz.). 

  

Informacinė ir kraštotyros veikla 
LIBIS PĮ diegimas 

 
LIBIS PĮ Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje diegiama nuo 2001 m. Šiuo metu Viešojoje 

bibliotekoje įdiegti ir sėkmingai veikia visi LIBIS PĮ posistemiai, dokumentų fondai, net ir tų kaimo filialų, 
kurie neturi kompiuterių (Narto filialas) rekataloguoti. LIBIS PĮ įdiegta 23 filialuose, iš jų 20 veikia Skaitytojų 
aptarnavimo posistemis. 2012 m. skaitytojus automatizuotai pradėjo aptarnauti Gavaltuvos ir Padovinio 
filialai. 

2003 m. Viešojoje bibliotekoje buvo įdiegtas LIBIS Analizinės bibliografijos posistemis. NBDB 
2012 m. pateikti 893 (2011 m.– 815) bibliografiniai įrašai iš vietinių periodinių leidinių („Suvalkietis“, 
„Marijampolės miesto laikraštis“).  

2004 m. Viešojoje bibliotekoje įdiegtas LIBIS Periodikos posistemis - visi Viešojoje bibliotekoje ir 
filialuose gaunami periodiniai leidiniai registruojami ir apskaitomi naudojant LIBIS PĮ. 

2008 m. buvo įdiegti TBA posistemis, tačiau jis panaudojamas mažai.  
Nuo 2005 m. Viešojoje bibliotekoje veikia Skaitytojų aptarnavimo posistemis (SAP). 2012 m. 

pabaigoje LIBIS PĮ Skaitytojų aptarnavimo posistemio (SAP) programine įranga dirbo Viešoji biblioteka ir 20 
filialų. Visi filialai (išskyrus  nekompiuterizuotą  Narto filialą) registruoja vartotojus LIBIS duomenų bazėje.  

LIBIS PĮ diegimo klausimai buvo reguliariai aptariame pasitarimuose, organizuojami darbuotojų 
mokymai ir konsultacijos. 2012 metais suteiktos 77 individualios konsultacijos, 60 iš jų – kaimo filialų 
darbuotojams. Vasario mėnesį pasitarimo metu Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai supažindinti su 
nauja portalo www.ibiblioteka.lt  paslauga – skaitytojo pažymėjimo įsigijimas internete. Bibliotekininkai 
buvo reguliariai supažindinami su naujovėmis, mokomi naudotis elektroniniu katalogu, rezervuoti leidinius 
ir pan. Balandžio mėnesį paruošta informacinių lapelių ir lankstinukų Viešosios bibliotekos ir filialų 
vartotojams apie bibliotekoje teikiamas elektronines paslaugas, parengtas straipsnis bibliotekos tinklapiui. 

2012 metais vykdytas analizinių įrašų importas į suvestinį katalogą bei reikšminių žodžių 
importas (200 reikšminių žodžių). Ataskaitiniais metais eksportuota 961 kraštotyrinių periodinių įrašų.  

http://www.bibliotekospazangai.lt/
http://www.marijampolietis.lt/
http://www.suduvosgidas.lt/
http://www.ibiblioteka.lt/
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Informacinis fondas 
 
Informacinis Viešosios bibliotekos fondas sudarė – 11526 fizinių vienetų (2011 m. – 11958 

fizinius vienetus). 2012 metais CBS gauti 178 informaciniai leidiniai, iš jų 89 – filialuose. 
Vidutiniškai viename kaimo filiale yra po 148 fiz. vnt. dokumentų, miesto filiale –451 fiz. vnt. 

dokumentų (2011 m. atitinkamai 145 ir 441 fiziniai vienetai) 
Viešosios bibliotekos informacinio fondo dydis – 7973 fizinių vienetų (2011 m. – 8015 fiziniai 

vienetai). Didžiausias skaičius informacinių dokumentų saugoma Informacijos skyriuje – 4686, Skaitytojų 
aptarnavimo skyriuje – 2905, Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre – 382. Viešosios bibliotekos 
informacinių leidinių fondas sumažėjo 42 fiziniais vienetais. Informacijos skyriuje buvo nurašyta 1014 
aktualumą praradusiųdokumentų ir atliktas dokumentų fondo patikrinimas. Patikrinimo metu paaiškėjo, 
kad iš uždarų fondų dingo 4 vertingi leidiniai.  

Informacinio fondo situacija skyriuose nepasikeitus. Leidinių fondas atnaujinamas 
nepakankamai, Skaitytojų aptarnavimo skyriuje informacinių leidinių nurašyta daugiau negu gauta, todėl 
bendras Viešosios bibliotekos informacinis fondas sumažėjo 42 fiziniai vienetais. Gaunama per mažai 
leidinių, jie brangūs, todėl ribojamas jų naudojimo laikas namuose, Informacijos skyriuje esantys 
informaciniai leidiniai – neišduodami.  

Viešojoje bibliotekoje komplektuojami universalaus pobūdžio informaciniai leidiniai ir leidiniai, 
atitinkantys vartotojų poreikius ir bibliotekos finansines galimybes. Ataskaitiniais metais Informacijos 
skyriuje paklausiausi buvo visuomenės mokslų leidiniais. Jaučiamas trūkumas naujausių leidinių istorijos, 
biologijos, chemijos, geografijos, etnografijos, filosofijos, psichologijos, ir sociologijos leidinių. 

 Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre populiariausi leidiniai kaip ir praeitais metais – „Mažųjų 
enciklopedija“, Pradinukų enciklopedija, „Kas yra kas“, „Pažvelk iš arčiau“, žinynai ir žodynai. 

Informacinių dokumentų fondas Viešosios bibliotekos filialuose naujais dokumentais papildomas 
mažai. Ataskaitiniais metais fondai pasipildė leidiniais: „Visaverčio gyvenimo vadovu“, „Sodas ir daržas nuo 
A iki Z“, „Išsamus fotografijos vadovas“, „Lietuvių ir lenkų kalbų pasikalbėjimo vadovas skubiai pagalbai“ 
(VšĮ Marijampolės ligoninės dovana visiems viešosios bibliotekos filialams). Pastebima, kad vis daugiau 
vartotojų informacijos ieško ne knygose, bet internete.  

Elektroninis katalogas 
 
Bibliotekos elektroniniame kataloge 2012 m. pabaigoje buvo 35515 bibliografinių įrašų, iš jų 

ataskaitiniais metais buvo sukurti 2783 nauji bibliografiniai įrašai. 
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose korteliniai katalogai ir kartotekos yra užkonservuotos, pildoma 

tik kortelinės „Faktų“ kartoteka (Metodikos skyrius) ir „Datos ir faktai“ (Informacijos skyrius), reikalingos 
darbuotojams.  

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 
 
Bibliografinių užklausų skaičius kiekvienais metais mažėja. 2012 m. Viešosios bibliotekos ir 

filialų darbuotojams vartotojai pateikė 14476 (2011 m. – 14891 užklausas). Bendras užklausų skaičius 
sumažėjo 2, 8 %.  

Viešojoje bibliotekoje vartotojai pateikė 9261 (2011 m. - 9712) užklausą, iš jų atsakytos –7401. 
Ypač mažėja užklausų skaičius Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre, nes vaikai ir paaugliai mažiau dirba 
savarankiškai, neruošia referatų. Atsakyta tik į 76, 1 % užklausų.  

Filialuose vartotojų pateiktų užklausų skaičius išaugo, bet mažėjo atsakytų užklausų skaičius 
Viešosios bibliotekos filialų darbuotojams buvo pateikta 5215 užklausų (2011 m. – 5179 užklausos). Kaimo 
filialuose gautos 3484 užklausos (2011 m. – 3310). Draugystės filiale užklausų skaičius sumažėjo. 
Ataskaitiniais metais gauta  1731 užklausa (2011 m. – 1869). Filialuose išaugo užklausų skaičius gautų 
elektroninėmis priemonėmis – 2012 m. gauta 221 užklausa (2011 m. – 182). 2438 užklausas pateikė 
suaugusieji vartotojai, 2777 – moksleiviai. 
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               Lentelė Nr. 18. Užklausos 
 

 Gauta 
užklausų  

Atsakyta 
užklausų  

Neigiami 
atsakymai 

Gauta elektroninėmis 
priemonėmis 

Viešoji biblioteka  9261 7401 1860 393 

Miesto filialas 1731 1611 120 102 

Kaimo filialai 3484 3189 295 119 

SVB 14476 12201 2275 614 

  
Didžiausiąją dalį SVB sudarė teminės užklausos – 61, 0 %, iš jų viešojoje bibliotekoje – 50, 2 %, 

Draugystės filiale – 50, 7  %,  ir ypač jų skaičius padidėjo kaimo  filialuose – iki 94, 8 % . 
Vidutiniškai vienam filialui buvo pateiktos 208 užklausos (2011 m. – 207): kaimo filialui – 145, 

Draugystės filialui – 1731.  
Didėja neigiamų atsakymų skaičius. Viešojoje bibliotekoje šis skaičius sudaro 20, 1 %, o Vaikų 

edukacijos ir laisvalaikio centre net į 87, 44 % užklausų atsakoma neigiamai. Tai sąlygoja mažas naujai gautų 
dokumentų egzempliorių skaičius ir įvairių mokslų šakų leidinių trūkumas. Viešosios bibliotekos filialuose 
vartotojai į pateiktas užklausas gavo 415 neigiamų atsakymų. Neatsakyta į 8 % pateiktų užklausų (2011 m. – 
5%). 

2012 m. dažniausiai filialų lankytojai pasigedo periodinių leidinių. Filialų bibliotekose 
pageidaujami laikraščiai – „Valstiečių laikraštis“, „Ūkininko patarėjas“, žurnalai moterims „Laima“ „Edita“.  
Kaip ir ankstesniais metais neigiamus atsakymų lankytojai dažniausiai gauna prašydami naujausios grožinės 
literatūros, studentai pasigenda aukštųjų mokyklų išleistų darbų, moksleiviams trūksta privalomojo 
skaitymo knygų. Tenkinant vartotojų skaitymo poreikius, filialų darbuotojai aktyviai naudojasi Viešosios 
bibliotekos Metodikos skyriuje įkurtu fondu „Knyga laisvalaikiui“. Ataskaitiniais metais iš šio fondo paimti 
755 dokumentai (729 knygos) kaimo filialų skaitytojams. Nemažai trūkstamų knygų parvežama iš Viešosios 
bibliotekos Abonemento, Vaikų literatūros skyriaus, kitų filialų. Dalies filialų skaitytojai perskaitytus žurnalus 
atneša į bibliotekas. Ataskaitiniais metais Gavaltuvos filialo bibliotekininkė R. Griniuvienė prenumeravo 3 
skaitytojų pageidaujamus žurnalus: „Darbštuolė“, „Moters savaitgalio virtuvė“, „Edita“.  
 

Atrankinės informacijos apimtis ir temos 
 
Atrankinę informaciją vartotojams teikė Viešosios bibliotekos Draugystės filialas ir trys kaimo 

filialai – Igliaukos, Igliškėlių ir Padovinio bibliotekos. Atrankiniu būdu buvo aptarnauti 6 vartotojai. 
Pagrindinės atrankinės informacijos temos: ekologija, etninė kultūra, psichologija, vaikų ugdymas darželyje, 
augalininkystė, Lietuvos istorija.  

Internetas 
 
2012 metų pabaigoje viešoji interneto prieiga veikė Viešojoje bibliotekoje, 1 miesto ir 23 kaimo 

filialų. Interneto ryšį turi 92, 6 % bibliotekų. Per metus situacija nepakito. 
Interneto skaityklų paslaugomis ataskaitiniais metais naudojosi – 3484 (2011 m. – 3538), arba 

33, 0 % Viešosios bibliotekos bei filialų vartotojų. Internetu naudojosi 1479  (2011 m. – 1834) vartotojai 
vaikai iki 14 m.  

Viešojoje bibliotekoje interneto paslaugomis naudojosi 933 (2011 m. – 1277) vartotojai, iš jų – 
887 Informacijos skyriuje ir 46 Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre (VELC). Interneto vartotojų skaičius 
ypač sumažėjo VELC 84, 0  %, nes centre yra tik 1 kompiuteris, skirtas viešajai prieigai. Lėtas ir pasenęs 
kompiuteris mažai panaudojamas, tačiau Multicentre nustatytomis valandomis vaikai gali naudotis viešąja 
interneto prieiga. 

Kaimo filialuose interneto paslaugomis naudojosi 2475 (2011 m. – 2261) vartotojai, iš jų 1382 
vaikai iki 14 m. amžiaus. Interneto vartotojų skaičius padidėjo 8, 6 %. Draugystės filiale internetu naudojosi 
76 (2011 m. – 183) vartotojai, iš jų 51  – vaikai iki 14 metų. 

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose veikia Interneto skaityklų:  
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Viešojoje bibliotekoje – 10 kompiuterizuotų darbų vietų vartotojams. Iš jų: Informacijos sk. – 8 
darbo vietos, Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre –  1 darbo vieta, Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 1 
darbo vietos, aprūpinta specialia programine įranga neįgaliesiems ir silpnaregiams (JAWS ir MAGIC 
programinė įranga). Beveik visi kompiuteriai (išskyrus 4 kompiuterius, 2009 metais gautus iš projekto 
„Bibliotekos pažangai“) yra senesni kaip 6 metai. Informacijos skyriaus kompiuterių panaudojimo 
koeficientas – 36, 09 %. 

Miesto filiale – 6 darbo vietos vartotojams, kompiuteriai gauti 2010 metais, projekto 
„Bibliotekos pažangai“ parama. 

23 –yje kaimo filialų įrengtos 88 kompiuterizuotos darbo vietos (2011 m. - 89) vartotojams. 
Kaimo filialuose vartotojams skiriama nuo 5 iki 2 kompiuterizuotų darbo vietų, priklausomai nuo filialo 
dydžio.  

Bibliotekoms interneto ryšį tiekia LRTC, AB TEO, UAB „Infostruktūra“. Ataskaitiniais metais 
pasikeitė Viešosios bibliotekos interneto ryšio tiekėjas. Juo tapo AB TEO, užtikrinantis 40 MB/s greitaveiką. 

2012 metais Viešosios bibliotekos ir filialų vartotojai nemokamai naudojosi  3 
prenumeruojamomis duomenų bazėmis: 

EBSCO – duomenų bazės naudojimas buvo intensyviausias, suteikiamos nutolusios darbo vietos 
vartotojams. 2012 m. EBSCO vartotojams suteikti 20 nuotolinės prieigos slaptažodžiai. Buvo atlikta 1175 
paieškos, parsisiųsta 231 dokumentai. 

Oxford Reference on-line buvo mažiau populiari. Atlikta 254 paieškos, parsisiųsta 241 
dokumentas. 

INFOLEX Praktika su integruota teisės aktų paieška duomenų bazė. Kiekvienas prisijungęs 
vartotojas turi galimybę naudotis ir INFOLEX Praktika ir INFOLEX Teisės aktų paieška. Tai populiariausia DB, 
2012 m. buvo gautos 8 darbo vietos (Viešojoje biblioteka – 2 darbo vietos, Draugystės, Sasnavos, Igliaukos, 
Patašinės, Mokolų, Daukšių filialai). Buvo registruota 1133 paieškos, parsisiųsta 485 dokumentai. 

 
               Lentelė Nr. 19. Elektroninės paslaugos 

Elektroninės paslaugos SVB Viešoji 
biblioteka 

Draugystės 
filialas 

Kaimo filialai 

Seansų skaičius 48713 7176 4550 36987 

Seansų laikas 33463 377 512 32574 

Atmestų seansų skaičius 435 0 169 266 

Parsisiųsdintų dokumentų skaičius 957 957 0 0 

Parsisiųsdintų įrašų skaičius 7831 7831 0 0 

Paieškų (užklausų) skaičius 33386 28900 0 4486 

Virtualių apsilankymų skaičius 13798 13798  0 0 

Seansų internete skaičius 47753 8697 4263 34793 

 

Kraštotyros veikla 
 
Kraštotyros dokumentų fondą Viešojoje bibliotekoje ir filialuose sudaro – 3734 (2011 m. – 

3245) fiziniai vienetai, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 3170 (2011 m. – 2577 ), filialuose –564 (2011 m. –  528) 
fiziniai dokumentai, iš jų Miesto filiale – 180 (2011 m. – 144). Viešoji biblioteka gavo 593 kraštotyrinio 
pobūdžio leidinius, 406 kraštotyriniai leidiniai gauti iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
mainų fondo. Dar 144 rankraštiniai leidiniai (suformuoti teminiai segtuvai) buvo įtraukti į bibliotekos 
elektroninį katalogą. 

Vidutiniškai viename filiale yra po 28 fizinius vienetus kraštotyrinio pobūdžio dokumentų.  
Visuose bibliotekos filialuose organizuojamos kraštotyros kartotekos. Ataskaitiniais metais jos 

papildytos 158 bibliografiniais įrašais (2011 m. – 155).  
Viešosios bibliotekos krašto fondas dar tik pradedamas skaitmeninti, pradedama talpinti 

kraštotyros fondo dokumentus į bibliotekos tinklapį. Liepos mėn. pradėjo veikti naujas Viešosios bibliotekos 
tinklapis www.marvb.lt. Sukūrus naują, teikiantį daugiau galimybių ir talpesnį bibliotekos tinklalapį, daugiau 
dėmesio buvo skiriama kraštotyrinio pobūdžio dokumentų publikavimui internetinėje erdvėje. Buvo 

http://www.marvb.lt/
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parengta virtuali paroda „Karalius lietuviškasis“, skirta Sūduvos krašto tautinio atgimimo pradininkui Petrui 
Kriaučiūnui. Šios parodos tikslas – supažindinti visuomenę su įvairiapuse P. Kriaučiūno asmenybe, 
rankraštiniu, kūrybiniu palikimu, unikalia medžiaga, saugoma Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje 
bibliotekoje bei kitose Lietuvos atminties institucijose. Parodą sudaro 8 dalys. Buvo parengti tekstai, užrašai 
ir komentarai eksponuojamiems objektams, atrinkta ikonografinė medžiaga, suskaitmeninta daugiau nei 
900 vnt. leidinių. 

2012 metų pabaigoje parengtas ir bibliotekos tinklalapyje patalpintas sąvadas „Kraštotyros 
darbai“: Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekoje ir jos filialuose parengti ir saugomi kraštotyros darbai. 
Darbas publikuojamas bibliotekos tinklalapyje (http://www.marvb.lt/lt/krastotyra/krastotyros-darbai). 
Pirmoje dalyje pateikiama suskaitmeninta, 1985 metais D. Giniuvienės ir D. Straigienės parengta „Kapsuko 
miesto ir rajono nepublikuotų kraštotyros darbų bibliografijos rodyklė“. Antroje dalyje pateikiamas 
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose saugomų nepublikuotų kraštotyros 
darbų bibliografinis sąrašas, kuriame aprašyti 105 kraštotyros, diplominiai darbai bei rankraščiai. Tradiciškai 
parengtas 2013 metų Marijampolei reikšmingų datų kalendorius,  publikuojamas bibliotekos tinklapyje. 

2012 metais į Viešąją biblioteką kreipėsi JAV gyvenantis Edvinas Gedminas, rengiantis tinklapį 
apie Juozą Ambrazevičių – Brazaitį. Bendradarbiaujant su E. Gedminu, parengtas pranešimas vietinei 
žiniasklaidai, į kurį atsiliepė mokytoja pensininkė Anelė Ona Meškelevičiūtė – Jankauskienė. Parengtas 
segtuvas „Anelės Onos Meškelevičiūtės-Jankauskienės prisiminimai apie Juozą Ambrazevičių-Brazaitį, 
Ambrazevičių šeimą, Trakiškių kaimą“ (rankraštis ir DVD). Informacija  išsiųsta į JAV. 

Ataskaitiniais metais Daukšių ir Baraginės filialų darbuotojų iniciatyva buvo parengti ir išleisti 
kraštotyriniai leidiniai: „Daukšiai: kraštas ir žmonės“  (Daukšių biblioteka) ir „Mažoji kaimų istorija“ 
(Baraginės biblioteka). 

Mažoji kaimų istorija/ [sudarytoja Aldona Augustanavičienė].- Marijampolė: Knygrišykla, 2012.-
256 p.: iliustr.   

Knygoje aprašyta 12 Baraginės apylinkėse esančių kaimų: kaimų istorijos nuo jų įsikūrimo iki 
išnykimo arba šių dienų. Pasakojimai apima kaimų gyvenimą iki Lietuvos valstybės susikūrimo, 
nepriklausomos Lietuvos metais, žmonių gyvenimą Antrojo pasaulinio karo metais, partizaninio 
pasipriešinimo kovas, tremtį. Taip pat –  švietimą, kultūrą, buitį ir papročius šiais laikotarpiais. Daug 
dėmesio knygoje skiriama ir šiai dienai: kaimo bendruomenei, gražiausioms kaimų sodyboms, jauniesiems 
ūkininkams.   

Graži šventė, skirta Baraginės kaimo 230-osiome įkūrimo metinėms, kurios metu buvo pristatyta 
knyga „Mažoji kaimų istorija“ įvyko rugsėjo 16 d. Į šventę susirinko daugiau kaip 130 knygoje minimų kaimų 
gyventojų, svečių – LR Seimo narys Albinas Mitrulevičius, Žemės ūkio ministro pavaduotojas Mindaugas 
Kuklierius, Marijampolės savivaldybės atstovai. Buvo pašventintas Baraginės kaimo pavadinimui skirtas 
akmuo, išklausyta daug gražių prisiminimų ir sveikinimų.  

 
Daukšiai: kraštas ir žmonės/ sudarytoja Irena Leonavičienė.- Marijampolė: Knygrišykla, 2012.- 

160[2] p.: iliustr.  
Knygoje – informacija apie Daukšių krašto vietoves, žymius žmones ir architektūrinius paminklus. 
Kraštiečių šventė „Po tėviškės dangum“  buvo skirta Daukšių miestelio 420-osioms metinėms 

paminėti. Į jubiliejinę šventę sukviesti  buvo visi – ne tik  dabar čia gyvenantys, dirbantys, bet ir ankščiau 
miestelyje dirbę bei gyvenę žmonės. Prie nepriklausomybės paminklo „Dievui ir Tėvynei“ vyko minėjimas 
žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, prisiminta paminklo atsiradimo istorija. Kraštiečių šventėje 
dalyvavo ir garsūs svečiai, kilę iš šio krašto. Tai – kalbininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras 
Vitas Labutis, gamtininko Teofilio Zubavičiaus sūnus Algis Zubavičius, biomedicinos mokslų daktaras Juozas 
Lanauskas, šventės rėmėjas Kęstutis Pūkas ir kt. 

Šventės metu buvo pristatyta ir knyga „Daukšiai. Kraštas ir žmonės“. Knygą pristatė patys 
miestelio gyventojai. Pedagogė, kraštotyrininkė, Daukšių krašto praeities įamžintoja Ksavera Brusokienė 
pasakojo apie Daukšių atsiradimo istoriją, vardo kilmę, kultūrinį šio krašto gyvenimą. Daukšietis runų 
tyrinėtojas Juozas Šeimys kalbėjo apie sukauptus radinius, kuriuos aptiko šiose apylinkėse. Knygos 
sudarytoja bibliotekininkė, Daukšių miestelio bendruomenės narė Irma Leonavičienė pristatė knygos tikslus, 
plačiau kalbėjo apie žymius krašto žmones.  

Daugelyje bibliotekų tęsiami jau pradėti darbai: pildomi teminiai segtuvai apie žymius 
kraštiečius, aptarnaujamo mikrorajono gyvenvietes, vietoves. Visos filialų bibliotekos pildo iškarpų iš 

http://www.marvb.lt/lt/krastotyra/krastotyros-darbai
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periodinės spaudos segtuvus „Apie mus spaudoje“. Daukšių filialo bibliotekininkė Irma  Leonavičienė 
parengė segtuvą „Daukšių krašto archeologiniai paminklai“, Gavaltuvos  ir Smilgių filialų bibliotekininkės 
renka medžiagą apie kaimo bendruomenes, Taukaičių  – apie klojimo teatrą „Gegnė“. 

Kraštotyrinio pobūdžio Mindaugo Juškaičio fotografijų  parodos "Sustabdytas pasaulis" 
pristatymas vyko Šunskų seniūnijos salėje. Vėliau paroda buvo perkelta į Šunskų biblioteką ir susilaukė 
didelio bendruomenės susidomėjimo. Nuotraukose – autoriaus mėgėjiškas, bet skvarbus žvilgsnis į pasaulį, 
kuris trapus ir nenuspėjamas. 10-yje fotografijų – bundanti gamta, ramunių vasara, Šešupė saulei tekant, 
rūkas ankstų rytą, rudens spalvos ir kt.  

 

Metodinė veikla 
 
2012 metais Metodikos skyriaus metodinės veiklos apimtis įtakojo skyriaus darbuotojų 

įgyvendinami 3 kultūrinės veiklos projektai bei dokumentų rengimas sutarties pasirašymui dėl tarptautinio 
projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ finansavimo, todėl ne visi metodinės veiklos darbai 
buvo įgyvendinti. Dėl didelio darbo krūvio pradėjus  tyrimą „Periodinių leidinių komplektavimas 
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose“ sudarytas tik klausimynas, nebuvo 
organizuota stažuotė „Kaip parengti reklaminį tekstą“.    

Metodikos skyriaus darbuotojai koordinavo projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką 
šeimai“ įgyvendinimą ir bendradarbiavimą su Černiachovsko (Įsruties) municipaline įstaiga „Centralizuota 
bibliotekų sistema“ . 

2012 metų gegužės mėnesį gavus pranešimą iš 2007-2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKPP 
bendradarbiavimo per sieną programos Valdančiosios institucijos – Lenkijos Respublikos regionų plėtros 
ministerijos – dėl lėšų skyrimo projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ įgyvendinimui, buvo 
vykdomi parengiamieji darbai šio projekto įgyvendinimui ir paramos sutarties pasirašymui. Parengta 
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos partnerystės sutartis su projekto partneriais 
Černiachovsko (Įsruties) municipaline įstaiga „Centralizuota bibliotekų sistema“, tikslinta projekto paraiška, 
loginė matrica, biudžetas, parengtas ir pateiktas pirmasis mokėjimo prašymas, parengti projekto personalo 
pareiginiai nuostatai. Lapkričio mėn. pradėjus įgyvendinti šį tarptautinį projektą, buvo parengtas 
komunikacijos ir viešinimo planas 2012-2014 m. laikotarpiui, parengtos sąlygos ir vykdyti viešieji pirkimai 
projekto audito paslaugoms pirkti. 

Tris 2012 m. metais vykdomus projektus rengė ir koordinavo Metodikos skyriaus darbuotojai. 
Vykdant  metodinės veiklos funkcijas, Metodikos skyrius siekė tobulinti ir plėsti bibliotekų 

paslaugas, skleisti informaciją apie naujoves,  ugdyti bibliotekininkų profesionalumą. Šiems tikslams pasiekti 
metodininkai organizavo profesinius renginius. Ataskaitiniais metais įvyko 9 pasitarimai bibliotekininkams, 
kuriuose buvo nagrinėjami aktualūs profesiniai klausimai, svarstomos bibliotekų ūkinės problemos. 
Metodininkai ir kiti bibliotekos darbuotojai parengė ir pasitarimuose perskaitė šiuos pranešimus: „Naujos 
LIBIS v.13.1 PĮ pristatymas“, „Tekstų rašymas: publicistika“, „2011 metų Viešosios bibliotekos ir filialų 
veiklos rezultatai“, „Skaitymo skatinimas: lėlių teatras bibliotekoje“, „Dokumentų išėmimas iš fondų ir 
nurašymas“, „Internetas: privalumai ir grėsmės“. Alma Stočkuvienė ir Violeta Ruseckienė dalyvavo Kauno 
apskrities viešosios bibliotekos organizuotoje konferencijoje „Iššūkiai naujoviškoms bibliotekoms: 
atstovavimas tradicinėje ir virtualioje erdvėje“. Kristina Bilinskaitė parengė pristatymą apie Venspilyje 
vykusią Tarptautinę jaunųjų bibliotekininkų akademiją, supažindino su paskaitų, praktinių užsiėmimų 
temomis: bibliotekos reklaminių filmų kūrimas, prezentacijų ruošimas, atstovavimo bibliotekoms pagrindai, 
modernios bibliotekos paslaugos. Pranešimą „Kraštotyra filialuose. Knygos „Daukšiai. Kraštas ir žmonės“  
parengė Daukšių filialo bibliotekininkė Irma Leonavičienė.  

Pasitarimų metu bibliotekos administracija iniciavo bibliotekų veiklos finansinių ir techninių 
aspektų svarstymą, aptarė profesinės etikos klausimus. Projekto „Bibliotekos pažangai“ Marijampolės 
bibliotekų konsultantė Jūratė Dudkienė pristatė gyventojų mokymo naujienas, informavo apie seminare 
„Bibliotekos fondo apskaita“ svarstytus klausimus. Pasitarimų metu metodininkai pristatė bibliotekines 
naujoves, kvietė bibliotekininkus aktyviai dalyvauti Lietuvoje organizuojamose iniciatyvose „Visa Lietuva 
skaito vaikams“, „Metų knygos rinkimai 2012“ ir Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Metodikos skyriaus vyriaus. 
metodininkė Alma Stočkuvienė informavo apie Marijampolės atstovų dalyvavimą IV Lietuvos kultūros 
dienos renginiuose Černiachovske (Rusijos Federacija) ir bibliotekoje įvykusį abiejų šalių bibliotekininkų 
susitikimą.  
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Metodininkai dėl užimtumo ir lėšų stokos 2012 metais į filialus išvyko 21 kartą, tai yra 40 proc. 
mažiau nei praėjusiais metais. Vidutiniškai vienas filialas aplankytas 0,8 karto. Pagrindinis lankymosi tikslas 
– susipažinti su filialų veikla, bibliotekų lankomumu, konsultuoti bibliotekininkus.  

Praktinė pagalba bibliotekininkams nebuvo teikiama. 
Bibliotekininkų profesionalumo ugdymui komplektuojamas metodinės literatūros fondas. 

Metodikos skyriaus dokumentų fondą sudaro 1412 fiziniai vienetai, iš jų 18,1 proc. - profesinė literatūra ir 
81,9 proc. –  „Knyga laisvalaikiui“ fondo leidiniai. Didžiausią dalį šiame fonde sudaro grožinė literatūra. 
Dokumentų fondu naudojais 46 vartotojai, jiems išduota 755 dokumentų, iš kurių  – 91,3 % išduoties sudarė 
grožinė literatūra, 6,1 % – profesiniai leidiniai.  

Metodinės literatūros populiarinimui bei reikšmingų veiklų aktualizavimui Metodikos skyriuje 
rengiamos parodos. Ataskaitiniais metais veikė šios: „Grąžinkime skaitymo džiaugsmą vaikams“, „Lėlių 
teatras bibliotekoje“, „Įgyvendinti projektai nuotraukose“, nuolat veikianti bibliotekininkystės naujienų 
paroda.   

Tradiciškai vyresn. metodininkė Violeta Ruseckienė parengė  „Įžymių datų kalendorių“ 2013 
metams, atnaujino bibliografinį sąrašą „Lėlių teatras bibliotekoje“. Metodininkė konsultavo Patašinės ir 
Gudelių bibliotekas rengiant paraiškas dalyvavimui akcijoje „Metų knygos rinkimai 2012“.  

 

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 
 
Ataskaitiniais metais Viešoji biblioteka parengė ir vykdė 5 projektus.  
2012 m. lapkričio 15 d. Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka ir Bendroji valdymo institucija 

(Lenkijos Respublikos regioninės plėtros departamentas) pasirašė paramos sutartį dėl projekto 
„Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ įgyvendinimo. Projektas pateiktas pagal 2 prioriteto 
„Skatinti socialinę, ekonominę ir erdvinę plėtrą“ 2.2 priemonę „Žmogiškojo potencialo vystymas gerinant 
socialines sąlygas, valdymą ir mokymosi galimybes“. Ši priemonė bus įgyvendinama kartu su partneriu iš 
Rusijos Federacijos – Černiachovsko (Įsruties) municipaline biudžetine įstaiga „Centralizuota bibliotekų 
sistema“. Projektą įgyvendinančios bibliotekos sieks pagerinti šeimos edukacinę, informacinę ir kultūrinę 
aplinką, prisidedant prie pasienio regionų socialinės ir ekonominės plėtros.  

Bendras projekto biudžetas siekia 257 881,64 eurų (890 413,73 litų), iš jų - ES lėšos sudaro 232 
093,47 eurų (801 372,33 litų). Projektą numatoma baigti 2014 m. gegužės 15 d. 

2012 m. birželio–spalio mėn. vyko parengiamieji darbai paramos sutarties pasirašymui. Kadangi 
2011 m. buvo parengtas Draugystės filialo pastato rekonstrukcijos projektas, buvo tikslinta 2010 m. rengta 
projekto paraiška ir biudžetas, loginė matrica, paprastasis bibliotekos patalpų remontas buvo 
perkvalifikuotas į pastato rekonstrukcijos darbus.   

2012 m. lapkričio 16 d. pradėtas įgyvendinti projekto veiksmų planas. Vienas iš pirmųjų veiksmų 
– projekto partnerių susitikimas Černiachovske (Įsrutyje) ir projekto pristatymas visuomeninėms 
organizacijoms, politikams ir žiniasklaidai. Parengtas ir Jungtiniam techniniam sekretoriatui pateiktas 
svarstyti projekto komunikacijos ir viešinimo planas. Buvo parengta informacija apie vykdomą projektą 
bibliotekos tinklalapyje, parengti ir CVP IS paskelbti supaprastinto pirkimo apklausos būdu projekto audito 
paslaugų pirkimo dokumentai.  

Projektą „Teatro lėlės vaikiškų knygų pasaulyje“, skirtą lietuvių literatūros vaikams sklaidai, iš 
dalies finansavo Kultūros rėmimo fondas (4000 Lt). Projekto veiklos apėmė Sasnavos ir Liudvinavo seniūnijų 
bibliotekas. Pagrindinės projekto veiklos: 

1. Knygų parodos „Skaitome ir žaidžiame teatrą” Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekose/ 
eksponuotos knygos, kurios buvo renkamos inscenizacijoms ir spektakliams sukurti.  

2. Piešinių parodos-konkursai „Mano mėgstamas knygos herojus“ Sasnavos ir Liudvinavo 
bibliotekose.  

3. Parodos „Skaitymo malonumas ir atradimo džiaugsmas“ – užrašytos patikusios citatos iš 
knygų, vaikų mintys apie perskaitytas knygas.  

4. Susitikimai-kūrybinės valandėlės su vaikų literatūros rašytoju ir dailininku Kęstučiu 
Kasparavičiumi Marijampolės savivaldybės Sasnavos ir Liudvinavo seniūnijų salėse.  

5. Baigiamieji projekto renginiai – popietės „Skaitau ir vaidinu su lėle“ – po 1 lėlių teatro 
pasirodą Liudvinavo ir Sasnavos filialuose.  
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6. Viešosios bibliotekos Liudvinavo ir Sasnavos filialų dokumentų fondai papildyti grožine 
lietuvių autorių literatūra vaikams bei informacine literatūra darbui su teatrinėmis lėlėmis / 27 egz. 14 pav.  
dokumentų. 

7. Parengta materialinė bazė Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekose tolesnei teatrinei veiklai: 
sukurta po 2 lėles teatro spektakliams ir interaktyviems skaitymams (Katinėlis ir šuniukas Liudvinavo filiale, 
Laumė ir Elenytė Sasnavos filiale), pagamintos 2 dekoracijos vaidinimams. 

Projektą „Lėlių teatrą kuria vaikai“ iš dalies finansavo LR kultūros ministerija per Vaikams ir 
jaunimui skirtų kultūros ir kultūrinės edukacijos programą (7000 Lt). Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, 
vykdydama šį projektą prisidėjo prie bendro tikslo – apjungiant šiuolaikiškas ir tradicines lavinimo 
priemones bei metodus, ugdyti vaikų, ypač augančių socialinės rizikos šeimose,  kūrybiškumą ir vertybines 
nuostatas (socializaciją), didinti savirealizacijos galimybes. 

Šiuo projektu buvo sėkmingai įgyvendinti uždaviniai: 
1. Pasitelkiant interaktyvaus edukacinio centro (Multicentro) muzikos ir meno laboratorijų 

potencialą bei lėlių teatro raiškos metodus (kompiuterinės technologijos + gyvas meninis žodis), organizuoti 
edukaciniai renginiai, skirti vaikų kūrybiškumui, iniciatyvumui  ir užimtumui didinti;   

2. Per teatrinį pasakojimą  formuotos vaikų vertybinės nuostatos negatyviems reiškiniams. 
Vaikai mokyti mylėti knygą ir skaitymą. Vykdant šį projektą, buvo įgyvendinti tiksliniai uždaviniai: atkurtas  
lėlių teatras „Trivainėlis“, modernizuota materialinė techninė bazė, sukuriant mobilius sceninius įrenginius – 
dekoracijas, apšvietimą, širmą, lėles.   

Įgyvendinant projektą buvo įsigytos priemonės, užmegzti ryšiai su partneriais, parengti 
skelbimai, pranešimai spaudai, renginių programa skelbta interneto svetainėje www.marvb.lt ir 
www.marijampole.lt.  Sukurta lėlių teatro materialinė techninė bazė - mobili širma ir dekoracijos, sukurtos 
lėlės – Trivainėlis, 2 ežiukai, kiškis, pelė, vilkas, lapė, voverė, bebras ir meška bei sukurti ežio ir ežienės 
personažų kostiumai, įsigytas prožektorius teatriniam apšvietimui, metodiniai leidiniai lėlių spektaklių 
kūrimui bei garso įrašai. 

Sukurtas lėlių spektaklio pagal M. Vainilaičio pasaką „Ežio namas“ scenarijus ir režisuojant 
režisierei Birutei Labutytei pastatytas lėlių teatro spektaklis. Vaidino bibliotekos darbuotojai. Lapkričio 27 d. 
įvyko lėlių spektaklio „Ežio namas“ premjera. Norinčiųjų žiūrėti spektaklį buvo daugiau negu talpino 
bibliotekos salė, todėl papildomi buvo parodyti dar keli spektakliai. 

 Projektą „Negalia – ne kliūtis bendrauti ir bendradarbiauti“  iš dalies finansavo LR kultūros 
ministerija per Regionų kultūros projektų, mažinančių kultūrinę ir socialinę atskirtį programą. Paramos 
suma – 12000 litų.   

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, vykdydama tęstinį projektą „Negalia – ne 
kliūtis bendrauti ir bendradarbiauti“ prisidėjo prie bendro tikslo – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją, 
plečiant jų užimtumą, kuriant kultūrinę, informacinę ir edukacinę aplinką bibliotekoje – įgyvendinimo. 
Projektu buvo sėkmingai įgyvendinti iškelti uždaviniai: 

1. Organizuoti kultūrinių ir kūrybinių renginių ciklus ir skatinti įvairių socialinių grupių žmonių 
bendravimą ir bendradarbiavimą kultūros terpėje; 

2. Organizuoti susitikimus su šiuolaikiniais kūrėjais; 
3. Kurti patogią ir kokybišką aplinką neįgaliųjų savirealizacijai, jų kūrybiškumui ir saviraiškai 

ugdyti; 
4. Bendradarbiauti  ir plėtoti  partnerystės ryšius su Marijampolės neįgaliųjų organizacijomis.   
Įgyvendinus projektą buvo iš dalies pagerinta kultūrinė ir edukacinė aplinka bibliotekoje. 

Viešosios bibliotekos Parodų salėje (135 m2) sumontuota paveikslų pakabinimo sistema: prie lubų 
sumontuotos pakabinimo juostos su bėgeliais, įsigyti trosai su aukščio reguliavimo šliaužikliais ir 
slankiojančiais kabliukais. Fotografijų, grafikos ir kt. darbų eksponavimui  įsigyti berėmiai lengvi rėmai.  

Įsigyti kiti reikmenys neįgaliųjų kūrybiškumui ugdyti: metodiniai leidiniai, reikmenys kūrybiniams 
užsiėmimams.  

Organizuotas renginių ciklas žmonėms su negalia, skatinantis žmonių bendravimą ir 
bendradarbiavimą kultūros terpėje: meninio ugdymo kūrybiniai užsiėmimai (4 floristikos užsiėmimai po 4 
val. Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijos nariams (17 dalyvių). Kūrybinių užsiėmimų tema – 
floristinių kompozicijų kūrimas. Užsiėmimų metu sukurti darbai eksponuoti Parodų salėje veikusioje 
neįgaliųjų kūrybos darbų parodoje – mugėje, jai pasibaigus - Meno ir  muzikos skaitykloje); kūrybinė-
edukacinė programa tema – tapymas ant vandens (Ebru). Ebru meno mokytojos 8 val. užsiėmime dalyvavo 

http://www.marvb.lt/
http://www.marijampole.lt/
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14 neįgaliųjų. Sukurti darbai eksponuoti Parodų salėje veikusioje neįgaliųjų kūrybos darbų parodoje – 
mugėje).  

Organizuotas neįgaliųjų meninės kūrybos pristatymas visuomenei. Itin didelio dėmesio sulaukė 
Vainetos Verbanovaitės tapybos paroda ir pristatymas visuomenei. Autorines  foto nuotraukų parodas ir 
pristatymus visuomenei organizavo neįgaliųjų draugijos nariai  A. Matulaitis ir R. Bisikirkienė.  

Projekto įgyvendinimo eigoje buvo organizuoti kultūriniai renginiai. Vienas iš jų - poezijos ir 
muzikos vakaras su aktoriumi, dainų kūrėju ir atlikėju Audriumi Kaniava. Projekto pabaigos renginyje – 
neįgaliųjų susitikime–forume su Marijampolėje veikiančių kūrybinių ir visuomeninių organizacijų atstovais – 
trumpai pristatyti projekto metu įgyvendinti tikslai, padėkota rėmėjams,  projekto partneriams ir kūrėjams. 
Renginyje dalyvavo literatų klubo „Sietynas“, Sūduvos fotoklubo, dailininkų klubo „Žvilgsnis“, Sūduvos 
kultūros fondo bei K.Donelaičio draugijos Marijampolės skyriaus atstovai. Diskusijoje pristatyta artimiausia 
jų veikla, organizacijų projektai, svarstytos bibliotekos ir neįgaliųjų draugijos dalyvavimo juose galimybės. 
Meninę programą atliko dainininkė, tarptautinių konkursų laureatė Judita Leitaitė ir pianistė Lina Burbaitė.  

Projektą „Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo stiprinimas bibliotekose“ rėmė 
projektas „Bibliotekos pažangai“. Gauti 5 nešiojamieji kompiuteriai ir 2 vaizdo projektoriai. 

 
Personalas 

 
Ataskaitiniais metais savivaldybės Viešojoje bibliotekoje dirbo 65 žmonės, buvo užimti 65, 25 

etatai. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose dirbo 49 profesionalūs bibliotekininkai, buvo  užimti 46, 0 etatai.  
Nepilną darbo dieną dirba 9 (2011 m. - 8) bibliotekininkai, iš jų Viešojoje bibliotekoje dirba - 0 , 

miesto filiale – 0, kaimo filialuose – 9 profesionalūs bibliotekininkai.  
 Lentelė Nr. 20. Personalo išsilavinimas 
  

 Viso 
bibliotekinin
kų 

Aukštasis % Aukštes- 
nysis 

% Kitas išsilavi-
nimas 

% 

SVB 49 17 34, 7 29 59, 2 3 6, 1 

Viešoji biblioteka 20 10 50, 0 10 50, 0 0 0 

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

Kaimo filialai 26 6 23, 1 17 65, 4 3 11, 5 
 
Darbuotojų kaitos Viešojoje bibliotekoje ir filialuose nėra. Neveikė Kūlokų filialas, nes bibliotekos 

patalpos 2011 m. buvo perduotos Kūlokų bendruomenės projekto vykdymui. 

Bibliotekininkų profesinės kvalifikacijos kėlimas 
 
Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 1000 

Lt (2011 m. – 1160 Lt).  
2012 metais įvairiuose seminaruose ir mokymuose 40 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 

kėlė kvalifikaciją, iš jų Viešosios bibliotekos darbuotojų – 15, Draugystės filialo – 1, kaimų filialų – 24. 
Viešosios bibliotekos darbuotojai kėlė kvalifikaciją Lietuvos Nacionalinėje M. Mažvydo 

bibliotekoje. Pagal LR kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės  M. Mažvydo bibliotekos (toliau –  LNB) 
su partneriais įgyvendinamo projekto „Bibliotekų specialistų mokymai“ Bibliotekų specialistų kvalifikacijos 
kėlimo 2009-2013 metų programą praktiniuose seminaruose dalyvavo keletas Viešosios bibliotekos ir filialų 
darbuotojų. Jie išklausė seminarus „Viešųjų bibliotekų poveikio vertinimo stiprinimas“ „Bibliotekos veiklos 
apskaita“, „Dėstančių ekspertų (bibliotekos darbuotojų) pasirengimas mokyti“ bei „Bibliotekos informacijos 
ištekliai“. Dar du Viešosios bibliotekos darbuotojai Kauno apskrities Viešojoje bibliotekoje (KAVB) mokėsi 
seminaruose „Vaikas – šeima, skaitymas - asmenybė“ bei „Komplektavimo ir katalogavimo ypatumai: 
metodiniai, programiniai ir organizaciniai sprendimai“. Daug darbuotojų tobulino kompiuterinio raštingumo 
gebėjimus: 4 darbuotojai įgijo ECDL sertifikatus, 10 – Europos struktūrinių fondų paramos projekto „Gyvenk 
ir dirbk naujai“ kompiuterinio raštingumo pažymėjimus. 1 darbuotojas dalyvavo Youthpass seminare, dar 
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keletas darbuotojų mokėsi tvarkyti raštvedybą, personalo dokumentus, dalyvavo civilinės saugios 
mokymuose. 

Viešosios bibliotekos administracijos iniciatyva kartu su Kauno apskrities Viešosios bibliotekos  
darbuotojais buvo organizuoti seminarai, skirti kraštotyros darbo suaktyvinimui ir tobulinimui. Kovo ir 
birželio mėnesiais, darbuotojų pasitarimų metu, buvo organizuoti seminarai „Virtualių parodų rengimas“ ir 
„Bibliotekos istorija – krašto kultūros ir istorijos dalis: kraštotyros aspektas“. Rugsėjo mėn. 12 Viešosios 
bibliotekos ir filialų darbuotojų dalyvavo seminare, kurį vedė KAVB specialistai „Prenumeruojamų duomenų 
bazių paieškos galimybės, naujos funkcijos“. Bibliotekininkų mokymai vyko Viešosios bibliotekos Mokymo 
centre. Baigiantis projektui “Bibliotekos pažangai“ Mokymo centro užimtumas mažėjo, tačiau 2012 metais jį 
pradėjome nuomoti organizacijoms, kurios organizuoja pradinio kompiuterinio raštingumo kursus, laimėję 
ES projektus – tai AB „Protraining Academy“ (2011 m. lapkritis – 2012m. kovas), „Baltijos kompiuterių 
akademija“ (2012 m. vasaris – balandis. Šiuose kursuose dalyvavo 5 Viešosios bibliotekos darbuotojai. 

3 Viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo kitų organizacijų organizuojamuose renginiuose. 
Bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė dalyvavo Kauno pramonės ir amatų rūmų organizuotame seminare 
„Personalo dokumentų įforminimas: dažniausiai pasitaikančių klaidų analizė“, gilino žinias Druskininkuose 
vykusiuose mokymuose „Efektyvus vadovavimas“. 2 Multicentro darbuotojai dalyvavo Marijampolės 
kultūros centre vykusiame seminare „Kultūros darbuotojų veiklos inovatyvumas regioninio tapatumo 
aspektu" ir Marijampolės kolegijos Tobulinimosi studijų centro organizuotoje respublikinėje mokslinėje-
praktinėje konferencijoje „Ugdytinis šiuolaikinių technologijų pasaulyje: pedagogo vaidmuo“.  Šioje 
konferencijoje direktorė D. Kirtiklienė pristatė pranešimą „Vaikas Multicentre: informacinių technologijų 
pasirinkimo galimybės ir atradimo džiaugsmas“.  

Viešosios bibliotekos darbuotojai tobulino savo žinias, ruošdamiesi įgyvendinti projektą 
„Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“. 2007-2013 EKPP Lietuvos, Lenkijos, Rusijos 
bendradarbiavimo per sieną programos metinėje konferencijoje, kuri gruodžio 6 d. įvyko Klaipėdoje, 
dalyvavo 3 Viešosios bibliotekos darbuotojai: Daiva Kirtiklienė, Alma Stočkuvienė ir Kristina Bilinskaitė. 
Kaimynystės programos mokymuose Tauragėje žinias apie paramos gavėjų įsipareigojimus pagal Paramos 
sutartį, sutarties pakeitimus, ataskaitų rengimą ir teikimą gilino bibliotekos įgyvendinamą projektą 
„Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ administruojanti grupė – Emilija Vaičaitienė, Alma 
Stočkuvienė, Daiva Kirtiklienė.   

Viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo seminare „E-įtrauktis ir bibliotekų vaidmuo bei 
perspektyvos“ („Bibliotekos pažangai“),  projekto LiBiTOP bibliotekų ateities scenarijų kūrimo seminare, 
konferencijoje “Žinių Lietuva: ką dar turime išmokti?” (“Langas į ateitį” ).  

 
 
 

Lentelė Nr. 21. Darbuotojų veiklos efektyvumas 
 

 Vartotojų skaičius 1 
bibliotekininkui 

Lankytojų  skaičius 1 
bibliotekininkui 

Išduotis 1 bibliotekininkui 
(fiz. vnt.) 

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

SVB 230, 2 215, 7 4450, 8 4583, 2 6667, 9 6541, 8 

Viešoji biblioteka 262, 0 242, 9 4272, 8 4619, 6 5863, 3 5527, 2 

Miesto filialas 414, 7 375, 3 6197, 7 6819, 0 8413, 0 9002, 7 

Kaimo filialai 182, 7 176, 3 4383, 7 4297, 2 7102, 2 7038, 3 

 
Materialinė bazė 

 
2012 m. Viešosios bibliotekos ir filialų materialinės bazės pokyčių nebuvo. Viešosios 

bibliotekos ir filialų materialinė bazė gera. Didžioji Viešosios bibliotekos patalpų dalis remontuota 2006 ir 
2007 metais. Neremontuota liko 278 m2, kuriose įsikūrę administracija ir kiti bibliotekos skyriai. Blogiausios 
yra vaikų aptarnavimo sąlygos, nes dalis šakinės literatūros dokumentų fondo saugoma pusrūsyje, nėra 
vietos skaityklai ir viešajai interneto prieigai. 2011 m. buvo parengta centrinės pastato dalies remonto 
sąmata, tačiau lėšos pastato remontui nebuvo skirtos. Smulkūs remonto, elektros ir telefono linijų gerinimo 
darbai atlikti Viešosios bibliotekos patalpose ir parodų salėje.  
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Ilgai blogomis sąlygomis, neremontuotose patalpose dirbę Draugystės filialo darbuotojai gali 
džiaugtis, kad pastato remonto klausimai, pagaliau buvo išspręsti teigiamai. Lapkričio 15 d. Petro Kriaučiūno 
viešoji biblioteka ir Bendroji valdymo institucija (Lenkijos Respublikos regioninės plėtros departamentas) 
pasirašė paramos sutartį dėl projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ įgyvendinimo. 
Projektas bus įgyvendinamas Draugystės filiale, o filialo pastatas, neremontuotas nuo pastato pastatymo 
laikų, 2013 metais bus rekonstruotas, atlikti vidaus apdailos darbai ir įsigyti baldai pritaikyti vartotojų 
poreikiams. 

Bendra Viešosios bibliotekos filialų patalpų būklė – patenkinama. Avarinėse patalpose dirba tik 
Igliškėlių biblioteka, tačiau iškelti biblioteką į kitas patalpas nėra galimybės. Kitų kaimo filialų  patalpų būklė 
įvairi: šiltose ir erdviose patalpose dirba Liudvinavo, Igliaukos filialai. Ataskaitiniais metais į geresnes 
patalpas perkeltas Daukšių filialas. Uždarius pagrindinę mokyklą Daukšių kaime į šiltas ir išremontuotas 
patalpas biblioteka persikėlė metų pabaigoje. Ataskaitiniais metais atlikti einamieji  remontai Igliaukos, 
Netičkampio, Padovinio filialų patalpose, remontuota Mokolų filialo laiptinė, durys. Filialuose buvo 
tvarkoma elektros instaliacija, šildymo krosnys (Trakiškiai). Įkūrus Marijampolės socialinės pagalbos centro 

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

Viešoji biblioteka patikėjimo teise valdo  Viešosios bibliotekos (2 pastatai) ir Draugystės filialo 
pastatus taip pat Želsvos, Meškučių, Sasnavos, Liudvinavo, Baraginės, Narto, Gudelių, Daugirdų, Patašinės, 
Tautkaičių, Puskelnių, Netičkampio, Šunskų ir Daukšių filialų patalpas. Pagal panaudos sutartis Viešoji 
biblioteka valdo Igliškėlių, Igliaukos, Valavičių, Šunskų, Gavaltuvos, Trakiškių filialų patalpas. 

Keičiantis pastatų, kuriuose įsikūrę kaimo filialai, valdytojams, keičiasi ir pastatų priežiūra bei 
būklė. Geriausiai prižiūrimi ir apšildomi pastatai, tvarkoma aplinka, kuriuose įsikūrę seniūnijos ir mokyklos. 
7 kaimo filiai įsikūrę mokyklų, darželių pastatuose, 4 – seniūnijų pastatuose, 2 – Laisvalaikio ir užimtumo 
centro pastatuose ir 11 filialų pastatuose, kurie perduoti vietos bendruomenėms. Dažnai šių pastatų 
išlaikymas, aprūpinimas kuru, kūrikų išlaikymas yra Bibliotekos rūpestis. Šių bibliotekų padėtis sunkiausia, 
nes pastatas nebešildomas, brangsta bibliotekos išlaikymas. 

Viešoji biblioteka naudojasi fiksuotojo ir mobiliojo telefono ryšio operatorių paslaugomis. 
Viešojoje bibliotekoje įrengta 6 telefono ryšio linijos, miesto filiale – 1 linija. Ataskaitiniais metais 21 kaimo 
filialų (84, 0 %) turėjo fiksuotą ir mobilųjį telefono ryšį. 
 

Techninis aprūpinimas 
 
2012 m. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai ir vartotojai naudojosi 207 kompiuteriu 

(2011 m. – 208) 21 spausdintuvu, 30 daugiafunkciniais aparatais, 3 skeneriais, 1 kopijavimo aparatu, 3 
multimedia projektoriais, interaktyvia elektronine lenta, skaitmenine filmavimo kamerą ir fotoaparatu bei 
LBIS PĮ naudojamais grąžinimo lapelių spausdintuvais bei skeneriais. Ataskaitiniais metais kompiuterinė 
technika nebuvo atnaujinama, neįsigyta nė vieno naujo kompiuterio. 

Viešojoje bibliotekoje yra 85 kompiuteriai, prijungti prie Interneto. 56 darbo vietos skirtos 

vartotojams ir 29 darbo vietų – bibliotekininkams.  

Miesto filiale yra 10 kompiuterių,  iš jų  6 vartotojams ir 4 darbuotojams. Filiale naudojami 1 

multifunkcinis aparatas, 2 spausdintuvai, 2 grąžinimo lapelių spausdintuvai. 

Kaimo filialuose yra 112 kompiuterių, iš jų 88 skirti vartotojams, 24 darbuotojams. 

Kiekviename kaimo filiale (išskyrus nekompiuterizuotą Narto filialą) yra multifunkciniai aparatai, 

spausdintuvai. 

Projektas „Bibliotekos pažangai“ atnaujino Viešosios bibliotekos ir filialų kompiuterinę ir 
programinę įrangą. Tačiau šiuo metu susiklostė tokia situacija, kad vartotojai filialuose naudojasi geresne 
kompiuterine technika nei bibliotekininkai Viešojoje bibliotekoje. Kompiuterinę  įrangą darbuotojams 
atnaujinti yra būtina, nes visi bibliotekos darbo procesai yra kompiuterizuoti, o LIBIS programinę įrangą,  
dažnai neįmanoma įdiegti senuose, arba nepalaikančiuose tam tikros programinės įrangos kompiuteriuose. 
Šiuo metu Viešojoje bibliotekoje yra 85 kompiuteriai, tačiau 16 % kompiuterių yra nenaudojami (seni, 
sugedę). 93 % Viešosios bibliotekos darbuotojų kompiuterių yra senesni kaip 3 metų. Bibliotekos filialuose 
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padėtis šiek tiek geresnė. Filialuose yra 112 kompiuterių, iš jų: 2011 m gauti 8, 8 %, 2010 m. – 7, 0 %, 2009 
m. – 25, 7 %. Daugiau kaip 50 % kompiuterių sudaro senesni kaip 3 metų kompiuterija, iš jų  2, 7 % - visiškai 
susidėvėję.  

Viešosios bibliotekos biudžete jau keletas metų iš eilės nenumatomos lėšos kompiuterių ūkiui 
atnaujinti, todėl būtina tęsti bibliotekų modernizavimo programą (ar kurti kitą valstybinę programą) ir 
užtikrinti, kad savivaldybės viešosios bibliotekos būtų aprūpinamos kompiuterine technika. Priešingu atveju, 
po 2 – 5 metų bibliotekos ne tik neužtikrins viešosios interneto prieigos gyventojams, bet  ir negalės dirbti ir  
tęsti bibliotekinių procesų automatizavimo. 

Bibliotekų patalpų plotas 
 
Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų plotas kito nežymiai. Metų pabaigoje 

Daukšių filialas persikėlė į buvusios pagrindinės mokyklos patalpas. 
Bendras Marijampolės savivaldybės viešųjų bibliotekų patalpų plotas – 4420 m2 (2011 m. – 

4412 m2)), iš jų naudingas – 3191 m2.  
Viešosios bibliotekos ir miesto filialų pastatų plotas liko toks pat. Didžiausias patalpas turi Viešoji 

biblioteka – 2664 m2, iš kuri naudingas – 1735 m2. Miesto filialo patalpų plotas – 298 m2, iš jų naudingas – 
216 m2.  

Vidutiniškai kaimo biblioteka užima 60, 8 m2 (2011 m. – 58, 0 m2 ) patalpų plotą, iš jų naudingo – 
51, 8 m2.  

Bendras kaimo filialų bendras plotas – 1458 m2. Didžiausias patalpas turi Liudvinavo filialas – 94 
m2, mažiausios - Narto filialo patalpos – 20 m2.   

Visų savivaldybės viešųjų bibliotekų dokumentų fondai atviri. Viešojoje bibliotekoje uždari tik 
Atsarginis ir dalis Informacijos skyriaus fondo (351 lentynų metrai).  

Viso fondai SVB užima 3463 (2011 m. - 3542 ) lentynų metrus, iš jų atviri – 3227; 
Viešojoje bibliotekoje – 1188 (2011 m. – 1231) lentynų metrus, iš  jų  atviri – 952; 
Miesto filiale dokumentų fondai užima – 324 (2011 m. – 303) lentynų metrus, iš  jų  atviri –324. 
Kaimo filialuose dokumentų fondai užima – 1951 (2011 m. – 2008) lentynų metrus, iš jų atviri – 

1951.  
 

Finansavimas 
 
2012 m. Viešosios bibliotekos ir filialų išlaikymui gauta 2536, 9 tūkst.  Lt, (2011 m. – 2000, 3 

tūkst. Lt). Iš jų steigėjo ir valstybės lėšos sudarė 1821, 7 tūkst. Lt (2011 m. – 1515, 8 tūkst. Lt). Ataskaitiniais 
metais Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka lėšų gavo 21, 2 % daugiau, o iš savivaldybės biudžeto asignavimai 
padidėjo 14, 1%. 

Viešosios bibliotekos ir filialų išlaidos sudarė – 2297, 5 tūkst. Lt (2011 m. – 2004, 9 tūkst. Lt). 
Bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčiui iš jų buvo skirta 985, 1 tūkst. Lt (2011 m. – 948, 7  

tūkst. Lt) arba 42, 9 % (2011 m. – 47, 3 %) visų išlaidų. 
Vidutinis priskaičiuotas mėnesinis bibliotekininko darbo užmokestis – 1284, 96 Lt (2011 m. – 

1275, 12 Lt / 1 mėn.) ir sudarė 57, 6 % oficialaus LR vidutinio darbo užmokesčio. 
Dokumentams įsigyti buvo skirta 212, 4  tūkst. Lt (2011 m. – 173, 5 tūkst. Lt.) visų išlaidų arba 9, 

2  %.  
Dokumentų įsigijimui skiriamos valstybės biudžeto lėšos per Kultūros ministeriją padidėjo 101 % 

ir sudarė 135, 6 tūkst. Lt. Viso dokumentų įsigijimui buvo skirta – 149367, 45 Lt (2011 m. – 106340, 99 Lt), iš 
jų knygoms - 1356842, 20 Lt ir periodiniams leidiniams – 13683, 25 Lt. Periodinių leidinių prenumeratai iš 
savivaldybės biudžeto ir Viešosios bibliotekos specialiųjų lėšų  buvo skirta 65, 4 0 % lėšų mažiau (2011 m. – 
39, 6 tūkst. Lt). Paramos būdu gauta dokumentų už 63, 0 tūkst. Lt. 

Kitoms išlaidoms buvo skirta 631, 1  tūkst. Lt (2011 m. – 550,9 tūkst. Lt). Įmokos socialiniam 
draudimui sudarė 326, 6 tūkst. Lt (2011 m. – 266, 1 tūkst. Lt). Didelę dalį kitų išlaidų sudarė išlaidos pastatų 
išlaikymui ir bibliotekos funkcijoms vykdyti: 167, 23 tūkst. Lt – Viešosios bibliotekos ir filialų komunalinėms 
paslaugoms,  57, 0 tūkst. Lt – ryšių paslaugomas, 5, 3 tūkst. Lt einamajam pastatų remontui. remontui. 
Nemaža išlaidų dalis teko būtinoms paslaugoms: kanceliarinių ir švaros prekių įsigijimui, sutarčių 
palaikymui, signalizacijos sistemų priežiūrai ir apsaugai ir t.t. 
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2012 m. Marijampolės savivaldybė viešajai bibliotekai patikėjimo teise perdavė valdyti ir 
naudotis Baraginės ir Daukšių filialų patalpas, kurių vertė – 93, 5 tūkst. Lt. 

Bibliotekų automatizacijai, kompiuterinei ir programinei įrangai įsigyti išlaidos sudarė 375, 4 
tūkst. Lt, iš jų 308, 5 tūkst. Lt įvertinta iš projekto „Bibliotekos pažangai “ gauta programinė įranga ir 
patikėjimo teise gauta valdyti kompiuterinė ir biuro technika – 59, 4 tūkst. Lt. LIBIS PĮ ir buhalterinių 
programų palaikymui išleista  atitinkamai 5, 1 ir 2, 4 tūkst. Lt 

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

Kapitalinių  išlaidų nebuvo. 

Pajamos ir finansavimas 
 
2012 m. iš savivaldybės biudžeto Viešoji biblioteka gavo 1686, 1  tūkst. Lt (2011 m.  – 1449,0) 

tūkst. Lt  lėšų. Savivaldybės skiriamos lėšos padidėjo 14, 1 %. Iš kitų šaltinių gavo: už mokamas paslaugas – 
49,2 tūkst. Lt (2011 m. – 47, 5 tūkst. Lt), programų ir projektų lėšos – 263, 5 (2011 m. – 23, 0) tūkst. Lt, 
fizinių ir juridinių asmenų parama –402, 6 (2011 m.  – 414, 0) tūkst. Lt. 

Viešosios bibliotekos specialiųjų programų lėšos – 49, 2  (2011 m. – 47, 5) tūkst. Lt ir sudarė 1, 9 
% visų pajamų. Šios lėšos buvo naudojamos periodinių leidinių įsigijimui (4982 Lt), komunalinėms 
paslaugoms apmokėti (30628 Lt), įvairioms prekėms – bibliotekinei technikai, kanceliarinėms prekėms, 
trumpalaikiam inventoriui (6987 Lt) ir   kitoms prekėms (6578  Lt) įsigyti. 

 

Išvados 
 
Sėkmės: 

 Plėtojamas Viešosios bibliotekos bendradarbiavimas su švietimo, socialinėmis įstaigomis, 
visuomeninėmis organizacijomis ir tarptautinis bendradarbiavimas su kitų šalių bibliotekomis gerina 
bibliotekos įvaizdį ir reklamuoja jos veiklą. 

 Sėkmingai rengiami ir įgyvendinami projektai išplėtė Viešosios bibliotekos veiklos galimybes 
ir paslaugas socialiai pažeidžiamoms vartotojų grupėms. 

 Bendruomenės skaitmeninio raštingumo mokymai plečia bibliotekos paslaugų spektrą ir 
gerina jos įvaizdį. 

 Viešojoje bibliotekoje sėkmingai kompiuterizuojami bibliotekos darbo procesai, funkcionuoja 
visi LIBIS PĮ posistemiai. 

 
Trūkumai: 

 Būtina stiprinti informacijos apie bibliotekines paslaugas sklaidą, parengti ir nuosekliai 
vykdyti ryšių su visuomene strategiją, siekiant pritraukti nesilankančius bibliotekose gyventojus. 

 Nepakankamai dėmesio skiriama  krašto fondo ir kraštotyros dokumentų  sklaidai 
elektroninėje erdvėje. 

 Mažai dėmesio skiriama vartotojų nuomonės ir poreikių analizei, kuri skatintų teigiamus 
pokyčius bibliotekose.  

 Darbuotojų motyvacijos ir darbo apmokėjimo sistema neskatina darbuotojų iniciatyvumo. 
 
Problemos: 

 Neatnaujinama Viešosios bibliotekos kompiuterinė technika. Viešoji biblioteka neturi lėšų 
kompiuterių ūkiui atnaujinti, todėl būtina tęsti bibliotekų modernizavimo programą (ar kurti kitą valstybinę 
programą) ir užtikrinti, kad savivaldybių  viešosios bibliotekos būtų aprūpinamos kompiuterine technika. 

 Mažėja Viešosios bibliotekos vartotojų skaičius, ypač miesto bibliotekose, mažėja vaikų 
susidomėjimas skaitymu ir knygomis. 

 Lėšos periodinių leidinių užsakymui sumažėjo 65, 4 %, todėl ypač trūksta periodinių leidinių 
kaimo filialuose. 
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 Rengiami renginiai ar kitos priemonės neatitinka tikslinių grupių poreikių, per mažai 
organizuojama renginių jaunimui ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams. 

 Mažas bibliotekininkų, ypač Viešosios bibliotekos, aktyvumas, dalyvaujant Šiaurės šalių 
bibliotekų savaitės renginiuose, Metų knygos rinkimuose, akcijoje „Visa Lietuva skaito vaikams. 

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

 
Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą: 

 Ugdyti darbuotojų profesinę kompetenciją, stiprinti motyvaciją ir diegti bibliotekų darbo 
naujoves praktikoje. 

 Parengti ryšių su visuomene programą, stiprinti  bibliotekos paslaugų sklaidą ir skleisti 
informaciją apie biblioteką socialiniuose tinkluose. 

 Plėsti edukacinį, informacinį vaikų ir jaunimo lavinimą, skatinti skaityti, organizuojant įdomius 
renginius. 

 Dalyvauti bibliotekų veiklą skatinančiuose ir bibliotekų infrastruktūrą gerinančiuose 
projektuose. 

 Plėtoti partnerystę su švietimo ir socialinių reikalų sistemos įstaigomis ir organizacijomis. 
 

 
 
 
Parengė 
Direktoriaus pavaduotoja                                                                                                 J. Dudkienė 

8 343 52945, j.dudkiene@marvb.lt 
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