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Bendroji dalis 
 

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka), įgyvendindama strateginį tikslą „Didinti 
bibliotekos veiklos efektyvumą, puoselėti tradicinių ir skaitmeninių kultūros ir informacijos paslaugų 
įvairovę ir prieinamumą“, 2013 metais vykdė programą „Kultūros, informacijos paslaugų plėtra ir viešosios 
erdvės kūrimas bibliotekose bendruomenės tobulėjimui ir  laisvalaikiui“, kuria  buvo siekiama užtikrinti  
bibliotekos paslaugų kokybę ir prieinamumą kiekvienam savivaldybės gyventojui. Pagrindiniai  Viešosios 
bibliotekos ir filialų uždaviniai buvo formuoti ir tvarkyti dokumentų fondus, teikti kokybiškas tradicines ir 
naujas   elektroninės paslaugas vartotojams, plėtoti  Lietuvos integralią informacijos sistemą (LIBIS), skatinti 
skaitymą ir formuoti bibliotekos, kaip bendruomenės saviraiškai  svarbios viešosios erdvės įvaizdį. Plečiantis 
viešųjų elektroninių paslaugų įvairovei, Biblioteka didino bendruomenės skaitmeninius gebėjimus, mokė 
įvairių socialinių grupių gyventojus kompiuterinio raštingumo pagrindų. Elektroninių bibliotekos paslaugų 
įvairovė ir prieinamumas, skatino bibliotekos krašto fondo, regioninės informacijos ir rankraštinių 
dokumentų perkėlimą į elektroninę erdvę.  

Svarbi Bibliotekos veiklos kryptis – pritaikyti bibliotekų  patalpas šiandieninėms reikmėms, 
užtikrinti jų funkcionalumą ir jaukumą, reguliariai atnaujinti kompiuterinę ir programinę įrangą. Vienas 
svarbiausių uždavinių 2013 metais buvo vykdyti projekto  „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“, 
veiklas: atlikti Draugystės filialo pastato  rekonstrukciją, vidaus ir išorės remonto darbus, pritaikyti patalpas 
bendruomenės poreikiams. Kultūrinių ir informacinių bendruomenės poreikių tenkinimas, kultūrinių 
renginių įvairioms bendruomenės grupėms, mokymų, edukacinių  užsėmimų organizavimas užėmė didelę 
darbuotojų darbo dalį ir  įtvirtino Bibliotekos, kaip  bendraujančios ir bendradarbiaujančios organizacijos 
įvaizdį.  

Analizuojant bibliotekos darbą ir vertinant kaip pasiekti  programos „Kultūros,  informacijos 
paslaugų plėtra ir viešosios erdvės kūrimas bibliotekose bendruomenės tobulėjimui ir  laisvalaikiui“ tikslai, 
buvo  vertinama   gyventojų, besinaudojančių bibliotekų paslaugomis sutelkimas (planuota 17, 4 %),  
vidutiniškai per metus apsilankančių bibliotekoje lankytojų skaičius (planuota vidutiniškai 21 apsilankymas 
per metus), kompiuterinio raštingumo pradmenų mokytų gyventojų skaičiaus procentais (planuota 
apmokyti 7, 2 %). Visi planuoti rodikliai pasiekti, išskyrus vidutinį lankomumą, kuris 2013 metų pabaigoje  
buvo mažesnis nei planuota – 20 apsilankymų per metus. 

Bibliotekos pagrindiniams uždaviniams įgyvendinti buvo gauta  2017, 3 tūkst.  Lt asignavimų  iš jų 
steigėjo ir valstybės lėšos sudarė 1925, 2 tūkst. Lt. Biblioteka lėšų gavo 20, 5 % mažiau, o iš savivaldybės 
biudžeto –  4, 8 % lėšų daugiau, nes 209, 4 tūkst. Lt savivaldybės lėšų  buvo skirta projekto 
„Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ veikloms finansuoti. Bibliotekininkų darbo užmokestis, 
neatsižvelgiant į reikalavimų profesiniams bibliotekininkų gebėjimams didėjimą, išlieka stabiliai mažas – 
1307, 90 Lt (bruto). Padidėję lėšos periodinių leidinių užsakymui iki  2011 m. lygio – daugiau kaip 39 tūkst. 
Lt, išsprendė kaimo filialų darbuotojų problemą dėl nepakankamo periodinių leidinių kiekio filialuose. 

Marijampolės savivaldybėje ataskaitiniai metais gyveno 59483 gyventojai, iš jų vaikų iki 14 metų 
amžiaus – 8944. Gyventojų skaičius  toliau mažėja (per metus – 1, 8 %), tačiau spartesni   gyventojų vaikų 
mažėjimo tempai (4, 1 %).  Sparčiau mažėja   vartotojų vaikų skaičius bibliotekose, kinta vartotojų sudėtis, 
mažėja lankomumo ir išduoties  rodikliai, ir  ši problema ypač ryški kaimo filialuose. Kiekvienais metais  
mažėja bibliotekose aptarnaujamų gyventojų skaičius. Vidutiniškai  kaimo biblioteka  aptarnavo 797, 6  
gyventojus. Mažėjant savivaldybės gyventojų skaičiui,  tampa aktuali bibliotekų tinklo optimizavimo 
problema.  
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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  2014 – 
2016 metų strateginis veiklos planas. Buvo analizuojamas Viešosios bibliotekos ir filialų darbas, parengti  
Viešosios bibliotekos, skyrių ir filialų metų veiklos planai, 2012 m. statistinės ir žodinės ataskaitos. 
Ataskaitiniais metais   buvo tvarkomi Bibliotekos dokumentų fondai. Vadovaujantis  Viešosios bibliotekos 
direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V – 24 „Dėl Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 
Informacijos skyriaus fondo“, Informacijos skyriaus fondas atidarytas vartotojams ir suteikta galimybė 
leidinius užsisakyti per www. Kartu patvirtinti tik vietoje naudojamų informacinių leidinių atrankos kriterijai. 

Vadovaujantis viešosios bibliotekos direktoriaus 2013-12-06 įsakymu Nr. 40 „Dėl filialų 
dokumentų fondų apskaitos tikslinimo, inventoriaus ir bendrosios bibliotekos fondo  apskaitos knygų“, 
remiantis dokumentų fondų kompiuterizuotos apskaitos statistiniais duomenimis,  buvo pakeisti kaimo 
filialų fondų apskaitos duomenys  bendrojoje bibliotekos apskaitos knygoje ir filialų apskaitos knygose, 
Bibliotekos skyriams ir filialams atsirado galimybė nuo 2014 m. pereiti prie visiškai kompiuterizuotos 
bibliotekos fondų apskaitos.  

Ataskaitiniais metais buvo įgyvendinamas ES ir savivaldybės lėšomis finansuojamas projektas 
„Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“. Projektas vykdomas kartu su  Černiachovsko municipalinio 
rajono municipaline įstaiga „Centralizuota bibliotekų sistema“. Jo metu  rekonstruojamas Draugystės filialas  
ir remontuojama dalis Černiachovsko bibliotekos patalpų, bibliotekų infrastruktūra  pritaikoma  žmonėms 
su negalia, šeimoms, auginančioms mažus vaikus.    

Sustiprėjo kraštotyros veikla Viešojoje bibliotekoje – Kauno  apskrities Viešosios bibliotekos 
organizuotoje konferencijoje  „Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos“ Krašto fondo darbuotoja 
L. Skinkienė pristatė  kraštotyros fondo viešinimo darbus ir pranešimą „Kraštotyros pristatymas 
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos tinklalapyje“. Vilniuje Kaziuko mugės metu buvo 
pristatomas Suvalkijos regionas. Vilniaus mokytojų namų svetainėje vyko vakaras „Sūduva – knygnešystės 
centras: V. Kudirka, „Sietyno“ draugija“, kuriame Petro Kriaučiūno viešosios biblioteka pristatė parodą 
„Sietyno“ draugija ir Marijampolės krašto knygnešiai“. Bibliotekos interneto svetainei www.marvb.lt. 
Parengtos ir publikuojamos 3 virtualios parodos. 

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu apdovanojami Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 
skelbto Geriausio metų bibliotekininko konkurso nugalėtojai. Geriausia 2012 metų bibliotekininke išrinkta ir 
Marijampolės savivaldybės mero padėkos raštu bei pinigine premija apdovanota Viešosios bibliotekos 
metodikos skyriaus vyr. metodininkė Violeta Ruseckienė,  paskatinamosios premijos ir Marijampolės 
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus padėkos raštai įteikti 
Viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėjui Vaidui Baranauskui ir Daukšių filialo bibliotekininkei 
Irmai Leonavičienei. 

Ataskaitiniais metais 29 Viešosios bibliotekos darbuotojų kėlė kvalifikaciją Marijampolėje ir už jos 
ribų. Darbuotojai turėjo galimybę išvykti į seminarus Kauno ir Vilniaus bibliotekose, 1 seminaras  vyko 
Viešojoje bibliotekoje. Bibliotekos bendruomenė  surengė Sveikatingumo dieną A. Matučio tėviškėje, 
aktyvūs bibliotekos darbuotojai dalyvavo ir kitų įstaigų organizuotuose mokymuose. Pvz. Informacijos 
skyriaus vedėjas dalyvavo tarptautiniame trumpametražių filmų kūrimo „Be part of it“ konkurse, kurį 
inicijavo Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinis 
techninis sekretoriatas. 

 Tradiciškai  vasarą Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai organizavo išvyką į užsienį – 
susipažino su Estijos bibliotekų patirtimi, Suomijos miestais.  

 

Bibliotekų prieinamumas 
Bibliotekų skaičius 
 

Viešųjų bibliotekų tinklas savivaldybėje nekito nuo 2006 metų. 
Savivaldybės viešųjų bibliotekų (toliau – SVB) tinklą sudarė Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka ir 

26 jos filialai: Draugystės filialas mieste ir 25 kaimo filialai.  
Vidutiniškai 1 kaimo filialas aptarnauja – 797, 6 gyventojus (2012 m. – 806, 0  gyventojų).   
Viešoji biblioteka ir filialai aptarnauja visų socialinių ir amžiaus grupių gyventojus. Kaimo filialai 

tolygiai išsidėstę šešių kaimiškųjų seniūnijų teritorijose, įvairiai nutolusiose nuo Marijampolės miesto. 

http://www.marvb.lt/
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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 –  Daugirdų (298), Šventragio (340), Smilgių – (354), 
Tautkaičių (391), Narto (452) filialai.  

Viešojoje bibliotekoje sudaryta galimybė neįgaliesiems vartotojams patekti į bibliotekos 
priestato pirmąjį aukštą, įrengtas pandusas. Keltuvas neįgaliesiems padeda pasiekti kito Viešosios 
bibliotekos pastato – gyvenamojo namo pirmąjį aukštą, kuriame yra Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centras 
bei administracija. Devyniasdešimt 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. 2013 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). 

 

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.  

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose buvo pasitelkta 137 (2012 m. - 145) knygnešiai, siekiant 
aptarnauti bibliotekos negalinčius pasiekti vartotojus. Viešosios bibliotekos kaimo filialuose buvo 131 
knygnešys (2012 m. – 131). Jie aptarnavo  – 166 vartotojus (2011 m. – 161).   

Daugiausiai knygnešių turėjo Padovinio (26), Igliaukos (10), Želsvos (9) filialai.  
Draugystės filiale buvo 6 knygnešiai (2012 m. – 12 knygnešių), jie aptarnavo 6 bibliotekos 

vartotojų.  

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių aptarnavimas 
 
Viešosios bibliotekos ir filialų paslaugomis naudojosi 214 (2011 m. – 265) žmonės su negalia ir 

940 (2012 m. – 815) senyvo amžiaus gyventojų. Šių grupių vartojai sudarė 11, 0 % visų SVB vartotojų. 170 
šios grupės vartotojų bibliotekininkai aptarnavo namuose. 

Viešosios bibliotekos paslaugomis naudojosi 67 vartotojų su negalia ir 363 senyvo amžiaus 
vartotojai. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkai 3 vartotojams, turintiems judėjimo ir regos 
negalią, parenka periodinę spaudą ir knygas, ieško informacijos internete, atsižvelgdamos į jų 
pageidavimus.  

Penkti metai Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai neįgaliuosius  
aptarnauja namuose: tautodailininkę, skaitančią šakinę, grožinę literatūrą, periodinę spaudą (naudojosi 120 
dokumentų) ir 2 Marijampolės socialinės pagalbos centro globos namų gyventojus, turinčius judėjimo 
negalią. Neįgaliųjų skaitykloje esančiomis knygomis CD naudojasi LASS Marijampolės savivaldybės filialo 
nariai, socialinio rūpybos centro darbuotojai bei skaitytojų artimieji, nešantys literatūrą jiems į namus. Per 
metus CD išduodama daugiau kaip 50 egzempliorių. Su Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija, LASS 
Marijampolės savivaldybės filialu, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ 
Marijampolės padaliniu, Marijampolės socialinės pagalbos centro globos namais vyksta glaudus 
bendradarbiavimas, organizuojami renginiai. 2013 metais surengta 2 poezijos popietės: Motinos dienai ir 
Tėvo dienai, teminis vakaras Baltosios lazdelės dienai paminėti, fotografijos paroda „Bičiuliai“ ir neįgaliųjų 
darbų iš odos, siuvinėtų darbų paroda. 

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

Viešosios bibliotekos kaimų filialų aptarnaujamoje teritorijoje gyvena 1054 neįgaliųjų. Kaimo 
filialuose apsilankė 128 arba  2, 8 % neįgalių vartotojų, iš jų  56 vartotojus bibliotekų darbuotojai aptarnavo 
namuose 

Draugystės filiale lankėsi 19 neįgalieji (2012 m. – 23), 2 neįgalieji (2012 m. – 3) buvo aptarnauti 
namuose.  
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Viešosios bibliotekos kaimų filialų aptarnaujamose teritorijose gyvena 4660 pensijinio amžiaus 
žmonių. Ataskaitiniais metais 443 senyvo amžiaus žmonės arba 9, 7 %  lankėsi filialų bibliotekose (2012 m. – 
393), namuose buvo aptarnautas 105 skaitytojai (2012 m. – 101).  

Draugystės filialas aptarnavo 134 (2012 m. – 159) senyvo amžiaus skaitytojus, 4 aptarnavo 
namuose (2012 m.- 9).  

 

Fondo būklė 
 
2013 m. bendrą Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos fondą sudarė 7 Viešosios bibliotekos skyrių, 

1 miesto (Draugystės) filialo ir 25 kaimų filialų fondai. Kūlokų filialo dokumentų fondas nebuvo naudojamas, 
nes biblioteka nedirbo. 

 2012 metais buvo baigtas Viešosios bibliotekos kaimo filialų dokumentų fondų rekatalogavimas, 
iškilo būtinybė sutvarkyti kaimo filialų dokumentų fondų apskaitą. Vadovaujantis Viešosios bibliotekos 
direktoriaus 2013-12-06 įsakymu Nr. 40, remiantis dokumentų fondų kompiuterizuotos apskaitos 
statistiniais duomenimis, buvo pakeisti kaimo filialų fondų apskaitos duomenys bendrojoje bibliotekos 
apskaitos knygoje ir filialų apskaitos knygose. 

Viešosios bibliotekos skyriams ir filialams atsirado galimybė nuo 2014 m. pereiti prie visiškai 
kompiuterizuotos fondų apskaitos, ją suformuoti LIBIS komplektavimo posistemyje ir atsispausdinti, 
atsisakant ranka pildomų fondų bendrosios apskaitos knygų. Nuo 2013 m. nebespausdinamos inventoriaus 
knygos VB skyriams ir filialams, o jau esančiose skyrių ir filialų inventoriaus knygose nedaromos atžymos 
apie nurašytus dokumentus. 
   Lentelė Nr. 1. Dokumentų fondo sudėtis 
  

 Iš viso fonde Iš jų 

Fiziniai 
vienetai 

Pavadini
mai 

Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

Viešoji biblioteka 65463 32823 32712 50,0 32751 50,0 

Draugystės filialas 16903 4746 11587 68,6 5316 31,5 

Kaimo filialai 117681 16523 62921 53,5 54760 46,5 

SVB 200047 36526 107220 53,6 92827 46,4 

   
   Lentelė Nr. 2. Periodinių leidinių fondas 
  

 Viso 
dokumentų 

Iš jų periodinių 
leidinių 

Iš jų 

Žurnalų Laikraščių 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

Viešoji biblioteka 65463 6549 6242 9,5 307 0,5 

Draugystės filialas 16903 1141 1124 6,7 17 0,1 

Kaimo filialai 117681 27314 26757 22,7 377 0,3 

SVB 200047 34824 34123 17,1 701 0,4 

Aprūpinimas dokumentais  
Bendras 1 gyventojui tenkančių dokumentų skaičius, palyginus su 2012 metais, Viešojoje 

bibliotekoje ir filialuose nežymiai sumažėjo, tačiau padidėjo garsinių, regimųjų ir elektroninių dokumentų 
skaičius. 2013 m. Draugystės filialo dokumentų fondas pasipildė 66 elektroninėmis knygomis. 1 vartotojui 
tenkančių dokumentų skaičius mažėjo miesto ir kaimo  filialuose. 

1 gyventojui tenka dokumentų – 3, 36 (miesto bibliotekose – 2, 08, kaimo filialuose – 5, 9);  
1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų – 0, 33 (miesto bibliotekose – 0, 14, kaimo filialuose 

– 0, 73); 
1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų – 0, 03 (miesto bibliotekose – 0, 04, kaimo 

filialuose – 0, 02); 
1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų – 0, 01 (miesto bibliotekose – 0, 01, kaimo filialuose 

– 0, 01); 
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1 vartotojui tenka dokumentų -19, 13 (miesto bibliotekose – 14, 03, kaimo filialuose – 25, 7). 

Dokumentų įsigijimas 

  
2013 metais gauta 1094 dokumentais mažiau negu 2012 metais, nes 37, 2 procentais sumažėjo 

paramos būdu gautų leidinių ir 24, 4 procentais prenumeruojamų periodinių leidinių skaičius. Kaimo 
filialuose gauta 14532 fiziniai vienetai, iš jų dėl dokumentų fondų apskaitos tikslinimo gauta 4032 fiziniai 
vienetai. Faktiškai kaimų filialuose gauta 10500 dokumentų, arba 2229 dokumentais mažiau, negu 2012 m. 
Periodinių leidinių gauta 6520  (2012 m. –  8762 ) fizinių vienetų, knygų – 3949  ( 2012 m. – 3921 f) fiziniai 
vienetai. 

Viešojoje bibliotekoje ir Draugystės filiale mažėjo periodinių leidinių gavimas.  
    Lentelė Nr. 3. Dokumentų įsigijimas 

 Iš viso įsigyta Iš viso 

Fiziniai 
vienetai 

Pavadi-
nimai 

Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiziniai 
vienetai 

Pavadi-
nimai  

       % Fiziniai 
vienetai 

Pavadi-
nimai 

        % 

Viešoji biblioteka 4131 1576 2038 730 49,3 2093 846 50,7 

Draugystės filialas 1383 888 718 533 51,9 665 355 48,1 

Kaimo filialai 14532 2830 5622 1276 38,7 8910 1554 61,3 

SVB 20046 3157 8378 1377 41,8 11668 1780 58,2 

 
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius paruošė 369 dokumentų siuntas: 76 siuntas 

viešajai bibliotekai ir 293 – kaimo filialams.  
2013 metais vidutiniškai gavo: 
Viešoji biblioteka –  590 fizinių vienetų (2012 m. - 746); 
Draugystės filialas – 1383 fizinius vienetus (2012 m. – 1527); 
1 kaimo filialas – 581 fizinį vienetą (2012 m. - 509). 
 

Periodinių leidinių gavimas 
 
2013 m. Viešoji biblioteka ir filialai gavo 8022 fizinius vienetus ir  132 pavadinimų periodinius 

leidinius. Jie sudarė 40 % visų gautų dokumentų (2012 m. –  54,65 %).     
2013 m. Viešoji biblioteka periodinių leidinių prenumeratai  galėjo skirti 65, 5 %  lėšų daugiau, 

todėl prenumeratos būdu įsigyta 5619 fizinių vienetų ir 58 pavadinimai dokumentų. Iš jų žurnalų –  5495 
fiziniai vienetai, (46 pavadinimai) ir 124 laikraščių komplektai (12 pavadinimų) Dalis lėšų buvo skirta 2014 
m. periodikos prenumeratai. 

Iš kitų šaltinių (paramos būdu) gauta 2336 žurnalai ir 67 laikraščių komplektai (2012 m. paramos 
gauta 2893 žurnalas ir 39 laikraščių komplektai).  
 Lentelė Nr. 4. Periodinių leidinių gavimas 
 

 Iš viso fiz. vnt. Iš viso pav. Vidutiniškai  fiz. 
vnt. 

Vidutiniškai pav. 

Viešoji biblioteka 1017 116 508 58 

Draugystės filialas 432 61 432 61 

Kaimo filialai 6573 98 263 23 

Naujai gautų dokumentų procentas fonde: 
Viešojoje bibliotekoje – 6, 31 % (2012 m. – 7, 65); 
Draugystės filiale – 8, 18 (2012 m. – 8, 79); 
Kaimo filialuose – 12, 34 (2012 m. – 10, 61) 
SVB – 10, 02 (2012 m. – 9, 47) 
Ketverių metų analizė rodo, kad naujai gautų dokumentų procentas Viešosios bibliotekos ir 

Draugystės filialo fonduose sumažėjo labai nežymiai, o kaimo filialų fonduose naujų dokumentų procentas 
padidėjo beveik 2 kartus. 
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Komplektavimo šaltiniai            
 

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija dokumentų fondų įsigijimui skyrė 135 000 Lt valstybės 
lėšų, arba 0,52 %  daugiau negu 2012 m. Už Kultūros ministerijos lėšas buvo įsigyta 5794 dokumentai (2012 
m. – 5578 dokumentai). Viešoji biblioteka gavo 2161 dokumentą, Draugystės filialas – 568 dokumentus, 
kaimo filialai –   3065 dokumentus.  

Vidutinė 1 dokumento kaina buvo 23,30 Lt (2012 m. – 24,07 Lt).  
 2013 m. knygoms įsigyti skirta specialiųjų programų lėšų –  358,42 Lt, įsigyta 17 knygų. Kitos 

organizacijos perdavė 50 dokumentų už 2365,21 Lt. (valstybės lėšos). 
Viešoji biblioteka, vykdydama projektus, įsigijo 179 dokumentus (iš jų 66 elektroninės knygos) už 

5821,76 Lt. Iš jų ES programų lėšos sudarė 5096,08 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos – 250,94 Lt, valstybės 
biudžeto lėšos – 474,74 Lt.  

Periodinių leidinių prenumeratai savivaldybės biudžeto lėšų ir specialių programų lėšų skirta 
39641,92 Lt., t. y. 189 % daugiau (2012 m. – 13683,25 Lt). Savivaldybės biudžeto lėšų skirta 30002,68 Lt,  
specialiųjų programų – 9639,24  Lt lėšų. Už šias lėšas įsigyta 5619 periodiniai leidiniai.  

Viso dokumentų fondų komplektavimui buvo skirta 183187,31 Lt lėšų, iš jų Kultūros ministerijos, 
savivaldybės bei specialiųjų programų lėšų - 175251,28 Lt, kitų lėšų – 7936,03 Lt. 

Iš kitų šaltinių gauta 8404 dokumentai. 
Paramos būdu iš įvairių šaltinių gauti 4236 dokumentai. 9 dokumentų gauti vietoje skaitytojų 

pamestų Šunskų filiale.  18 dokumentų perduoti iš Meno ir muzikos skaityklos į Abonementą, 109 
dokumentai perduoti iš Metodikos skyriaus į kitus skyrius ir filialus. 4032 dokumentai gauti, kaimo filialuose 
patikslinus kaimo filialų fondus po rekatalogavimo. 
          Lentelė Nr. 5. Lėšos  vienam gyventojui 
  

 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 

2013 m. 3,07 2,27 0,67 0,13 

 
Dokumentų nurašymas  
 

2013 m. SVB nurašyta 1143 dokumentais daugiau negu 2012 metais.  
       Lentelė Nr. 6. Dokumentų nurašymas 
   

 SVB Viešoji 
biblioteka 

Draugystės 
filialas 

Kaimo 
filialai 2013 m. 2012 m. 

Viso dokumentų 25543 24400 6960 1853 16730 

Knygos 13255 10965 5062 973 7220 

Garsiniai 24 3 11 1 12 

Regimieji 25  25   

Mišrūs garsiniai regimieji 8    8 

Vaizdiniai 47 2 14 1 32 

Kartografiniai 4 5 1 1 2 

Natos 581 4 551  30 

Rankraščiai 1  1   

Elektroniniai 3  2  1 

Tęstiniai 66 749 31 3 32 

Grupuojamieji 43 2  3 40 

Žurnalai 11318 12512 1227 863 9228 

Laikraščiai 168 158 35 8 125 
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Viešosios bibliotekos skyriai nurašė 1078 dokumentais mažiau, o Draugystės filialas – 1167 
dokumentais daugiau, tvarkydamas dėl pastato remonto į Viešąją biblioteką pervežtus filialo dokumentų 
fondus. Kaimo filialuose dokumentų nurašyta nežymiai daugiau, nes dėl fondų tikslinimo ir perskaičiavimo 
papildomai nurašyta 1308 dokumentai. 

Didžiausią nurašytų dokumentų dalį SVB sudaro praradę aktualumą dokumentai – 60, 8 %, 
susidėvėję dokumentai – 28, 3 % ir dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai – 9, 0 %. Dažniausiai tai 
patikrinimų metu nerasti dokumentai. Ataskaitiniais metais dokumentų fondo patikrinimai buvo atlikti 
Draugystės filiale – nerasti  188 dokumentai, Viešosios bibliotekos meno ir muzikos skaitykloje – nerasti 205 
dokumentai, Informacijos skyriuje – 0 dokumentų.  

Kaimo filialuose atlikti 5 fondų patikrinimai: Igliaukos filiale nurašyti 176 fonde nerasti 
dokumentai, Liudvinavo filiale - 53, Gudelių filiale - 240, Smilgių filiale - 71, Narto filiale – 52.  

 
       Lentelė Nr. 7. Dokumentų nurašymo priežastys 

  Viso Iš jų 

Susidėvėję  Praradę 
aktualumą 

Skaitytojų 
negrąžinti 

Perduoti Kitos 
priežastys 

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

Viešoji 
biblioteka 

6960 3293 47,3 2954 42,4 0 0 508 7,3 205 2,9 

Draugystės 
filialas 

1853 0 0 1665 89,9 0 0 0 0 188 10,1 

Kaimo 
filialai 

16730 3923 23,5 10903 65,2 8 0,0 0 0 1896 11,3 

SVB 25543 7216 28,3 15522 60,8 8 0,03 508 2, 0 2289 9, 0 

Fondo panaudojimas 
 
Viešojoje bibliotekoje grožinės ir šakinės literatūros fondo panaudojimas beveik nepasikeitė, 

grožinė literatūra naudojama aktyviau. Miesto filiale 2013 m. fondo panaudojimas yra normatyvinis, 
išduotis visiškai atitinka fondą. Kaimo filialuose grožinės literatūros panaudojimo koeficientas mažiausias ir 
ataskaitiniais metais dar truputį sumažėjo, o šakinės literatūros panaudojimas dar labiau padidėjo. Nors 
šakinės literatūros fondas kaimų filialuose mažesnis už grožinės literatūros fondą, jo išduotis didesnė, nes 
daugiau išduodama periodinių leidinių. Bendras fondo panaudojimo koeficientas nekito, šakinės literatūros 
fondas naudojamas daugiau, negu grožinės. 
 Lentelė Nr. 8. Fondo panaudojimo koeficientas ir 

fondo apyvarta 

 Fondo panaudojimo koeficientas Fondo apyvarta 

Grožinė literatūra  Mokslo šakų literatūra 

Viešoji biblioteka 1,3 0, 8 1, 8 

Draugystės filialas 1, 0 1, 0 0, 7 

Kaimo filialai 0, 8 1, 2 1, 4 

SVB 1, 0 1, 1 1, 5 

 
Fondo apyvartos rodiklis labiausiai sumažėjo miesto filiale, nes nuo birželio mėnesio filialas 

uždarytas rekonstrukcijai, todėl išduotis sumažėjo 2, 2 karto. Fondo apyvarta išaugo Viešojoje bibliotekoje, 
nes padidėjo dokumentų išduotis, o kaimų filialuose dokumentų išduotis mažėjo, todėl ir fondų apyvarta 
sumažėjo.  

 

Mainų fondas 
 

2014 m. sausio 1 d. Mainų fonde buvo 2052 dokumentai už 2220,94 Lt. 2013 m. Ataskaitiniais 
metais Mainų fonde nurašyti 2532 praradę aktualumą dokumentai. Keli metai iš eilės Mainų fondo 
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dokumentai nenaudojami, tik nurašomi seni ir nepaklausūs leidiniai. Mainų fonde dokumentų skaičius 
kiekvienais metais mažėja, paklausos nėra, todėl planuojama Mainų fondą panaikinti. 

 

Atsarginis fondas 
 

2014 m. sausio 1 d. Atsarginiame fonde buvo 4884 dokumentai už 20648,21 Lt. 2013 m.  
Atsarginiam fondui iš Abonemento perduota 381 fiz. vnt. dokumentų už 5955,36 Lt.   

 

Vartotojų aptarnavimas 
 
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, Marijampolės 

savivaldybės teritorijoje 2013 m. gyveno –  59483 gyventojai (2012 m. – 60537), arba 1, 8 procento mažiau 
Iš jų: 

Marijampolės mieste – 39542 (2012 m. – 40388), kaimo vietovėse – 19941 (2012 m. –  20149) 
gyventojai. 

Ataskaitiniais metais Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyveno 8944 (2012 m. – 9329) 
vaikai iki 14 metų (mieste – 5846, kaime - 3098), tai 385 vaikais mažiau negu 2012 metais. Per dešimtmetį 
vaikų iki 14 metų skaičius  Marijampolės savivaldybėje sumažėjo 41, 5 %. 

 
 
 

Lentelė Nr. 9. Gyventojų sutelkimo % 

 Gyventojų sutelkimo  % 

Gyventojų sutelkimo % Vaikų iki 14 m. sutelkimo % 

2013 m.  2012 m.  2013 m. 2012 m. 

Viešoji biblioteka 12, 7 12, 0 16, 4 15, 2 

Draugystės filialas 10, 8 12, 5 4, 6 7, 8 

Kaimo filialai 23, 0 22, 8 42, 8 44, 3 

SVB 17, 6 17, 5 28, 6 30, 4 

 
Bendras gyventojų sutelkimas  Marijampolės savivaldybės viešosiose bibliotekose kito nežymiai 

(SVB  + 0, 1 %),  o vaikų iki 14 metų sutelkimas sumažėjo 1, 8 %. Bendras gyventojų ir vaikų iki 14 sutelkimo 
procentas Viešojoje bibliotekoje  nežymiai didėja, o Draugystės filiale, dėl prasidėjusios pastato 
rekonstrukcijos visi gyventojų sutelkimo ir kiti rodikliai – mažėjo. Kaimo filialuose  bendras gyventojų 
sutelkimo procentas išlieka stabilus (+0, 2),  o vaikų iki 14 metų sutelkimo procentas – mažėjo (- 1, 5).  

 Didžiausiais vartotojų sutelkimo procentas 2013 metais buvo Tautkaičių (47, 5 %), Daukšių (39, 8 
%), Baraginės (37, 9%) filialuose, o mažiausias – Balsupių (11, 6 %), Narto (12, 6 %), Mokolų (13, 3 %) 
filialuose. 

Visuose padaliniuose stebimas vartotojų vaikų skaičiaus iki 14 metų amžiaus spartesnis 
mažėjimas negu suaugusių skaitytojų. 

Vidutiniškai: 
1 biblioteka mieste (Viešoji ir miesto filialas) aptarnauja –  19771 (2012 m. – 20194) gyventojus. 
1 kaimo biblioteka aptarnauja – 797, 6 (2011 m. – 806, 0) gyventojus. 
  

Vartotojų skaičius 
 
2013 metais  bendras vartotojų skaičius savivaldybės Viešosiose bibliotekose sumažėjo  1, 1 %,  

o vartotojų vaikų iki 14 metų – 9, 7%.  Vartotojų vaikų skaičiaus mažėjimas nežymiai sulėtėjo. 
Vartotojų skaičius per metus savivaldybės viešosiose bibliotekose sumažėjo 115 vartotojų, tačiau 

Viešojoje bibliotekoje sutelkta 147 vartotojais daugiau. Tai pirmas vartotojų skaičius didėjimas Viešojoje 
bibliotekoje per pastaruosius  trejus metus. Draugystės filialą birželio mėnesį uždarius rekonstrukcijai, per 
metus filiale buvo sutelkta 261 vartotoju mažiau, bet dauguma filialo vartotojų buvo aptarnauti Viešojoje 
bibliotekoje. Kaimo filialų vartotojų skaičius išliko stabilus (-1). Vartotojų mažėjimo tempas 2013 metais šiek 
tiek sulėtėjo. 
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Bendras vartotojų vaikų iki 14 metų skaičius sumažėjo 277 vartotojais. Vaikų skaičius ypač 
mažėjo filialuose – Draugystės filiale 42, 8 %, kaimo filialuose – 7, 6 %, o  Viešosios bibliotekos Vaikų 
edukacijos ir laisvalaikio centre (VELC) registruotų vartotojų padidėjo 3, 8 %. Vartotojų vaikų skaičiaus 
augimui VELC  įtaką darė kryptingas individualus darbas su vaikais, Multicentro populiarumas ir originalūs 
lėlių teatro spektakliai. 

 Lentelė Nr.10. Vartotojų skaičius 
  

 Vartotojų skaičius Skirtumas Vartotojų vaikų skaičius Skirtumas 

 2013 m.  2012 m.   2013 m.  2012 m.   

Viešoji   biblioteka 5004 4857 147 959 924 35 

Miesto filialas 865 1126 -261 271 474 -203 

Kaimo filialai 4584 4585 -1 1327 1436 -109 

SVB 10453 10568 -115 2557 2834 -277 

 
Kaimo filialų vartotojų skaičius jau treti iš eilės stabilus ir 2013 metais sudarė 43, 9 % visų SVB 

vartotojų.  Vartotojų skaičius daugiausia didėjo priemiestiniuose, didesniuose kaimo filialuose – Liudvinave 
(+29), Netičkampyje (+16), Igliaukoje (+10), Puskelniuose (+11). Vartotojų skaičius didėjo dešimtyje kaimo 
filialų, o mažėjo –  12. Daugiausia vartotojų sumažėjo  Gudeliuose (-21), Mokoluose (-14), Sasnavoje (-27), 
Smilgiuose (-12). Dviejuose filialuose – Baraginės ir Trakiškių – vartotojų skaičius nekito, o Kūlokų filialas jau 
treti metai vartotojų neaptarnauja. 

 
 Lentelė Nr.11. Vartotojų skaičius 2003 - 2013 m. 

 

 

2003 – 2013 m.  vartotojų telkimo analizė  rodo, kad vartotojų skaičius priklauso nuo bibliotekos 
darbuotojų  iniciatyvų,  įgyvendinamų projektų,  technologinių veiksnių, socialinių ir demografinių pokyčių. 
Pradėjus diegti LIBIS programinę įrangą ir įvedus vieningą registracijos sistemą 2005 m. Viešojoje 
bibliotekoje ir 2008 – 2009 metais filialuose, vartotojų skaičius mažėjo, po to stabilizavosi.  Demografiniai ir 
socialiniai pokyčiai sąlygojo gyventojų ir ypač vaikų skaičiaus mažėjimą bibliotekose, šiuolaikinių 
technologijų paplitimas mažina susidomėjimą skaitymu, tačiau aktyvi bibliotekų veikla, naujos ir kokybiškos 
paslaugos, personalo iniciatyvumas gali  pagerinti vartotojų telkimo situaciją bibliotekose.  

Per metus Petro Kriaučiūno savivaldybės viešojoje bibliotekoje (SVB) užsiregistravo 2363 (2012 
m. – 2341) nauji vartotojai.  

Viešojoje bibliotekoje – 2341 (2011 m. - 1732), Draugystės filiale –275 (2011 m. - 324), kaimo 
filialuose – 520 (2011 m. – 525) vartotojai. 

2013 m. rugpjūčio mėnesį Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įdiegta LIBIS PĮ v.4.23 versija ir 
parengtas vartotojo vadovas „Skolininkų valdymas LIBIS sistemoje“. Skolininkai ir pamestos ar laiku 
negrąžinamos knygos – visada buvo opi problema bibliotekose, ypač Viešojoje bibliotekoje. Įdiegta 
programinė įranga leidžia informuoti skolininką apie pradelstą leidinių grąžinimo laiką, tvarkyti skolininko 
duomenis, efektyviau panaudoti dokumentų fondus, administruoti delspinigius bei kovoti su šiuo reiškiniu.  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Viešoji biblioteka 5246 5094 3926 3619 4586 5077 5612 5686 5239 4857 5004

Draugystės filialas 1603 1573 1468 1521 1062 942 936 1146 1244 1126 865

Kaimo fililai 6741 6582 5018 4785 4781 4352 4467 4542 4568 4585 4584
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Viešosios bibliotekoje 2013 metais buvo 480 (2012 m. –  324) skolininkai. Daugiausia skolininkų 
buvo Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 270. Jie buvo raginami grąžinti knygas siunčiant automatinius 
priminimus LIBIS sistemoje, 60 raginimų buvo išsiųsta paštu, skambinama telefonu ir primenama apie 
negrąžintas knygas. Filialuose per metus buvo registruoti 48 skolininkai, iš jų kaimo filialuose – 24. 

Nemažai vartotojų (ir skolininkų) pasinaudojo Dokumentų grąžinimo įrenginiu (DGĮ) –  1860 (2012 
m. – 1919) vartotojų. Vartotojai vis drąsiau naudoja elektronines paslaugas: automatinio informavimo 
paslauga naudojosi 1457 vartotojai, kurie prasitęsė 12038 dokumentų naudojimo laiką. Elektroninio pašto 
adresais buvo pasiekiami 2135 vartotojai (20, 4 %), todėl ne visi vartotojai gali naudotis LIBIS PĮ teikiamomis 
paslaugomis. 

Internetu vartotojai užsakė 869 ir rezervavo 959 dokumentus. Daugiausia dokumentų užsakė 
viešosios bibliotekos vartotojai – 690 dokumentų, iš jų vaikai – 88 dokumentus. 

 

Vartotojų sudėtis 
  Lentelė Nr.12. SVB vartotojų sudėtis. 

 
2013 metais vartotojų sudėtis 

kito ženkliau, negu 2012 metais. 
Didžiausia vartotojų grupė SVB  – 
moksleiviai ir studentai. Jie sudaro 24, 0 
% ir pirmą kartą pralenkė ilgus metus 
didžiausia buvusią vaikų iki 14 metų 
grupę. 2013 metais vartotojai vaikai 
sudaro tik 23 % (pvz. 2008 m. – buvo 36, 
0 %). Antra pagal dydį kitų vartotojų 
grupė – 27, 0 %, į kurią įeina verslininkai, 
bedarbiai, namų šeimininkės, ūkininkai ir 
pan. Mažiausias bibliotekos  vartotojų 
grupes sudaro pensijinio amžiaus 
skaitytojai ir valstybės ir savivaldybės 
įstaigų tarnautojai – po 8, 0 %, neįgalūs 
žmonės ir dirbantys bei besimokantys – 
po 2, 0 %, bibliotekos darbuotojai –1, 0 
%, laikinai priskirti skolininkų grupei – 5, 
0 % vartotojų. 

 
Panašiai vartotojų grupės pagal dydį išsidėstė ir Viešojoje bibliotekoje. Didžiausios vartotojų 

grupės: moksleiviai ir studentai – 28, 0 %, kitų vartotojų – 24, 0 % ir vaikų iki 14 metų – 18, 0%. Draugystės 
filiale didžiausia vartotojų grupė – vaikai iki 14 m. – 31, 0, moksleiviai ir studentai – 21, 0 %, kiti vartotojai – 
18, 0%, daugiau skaito ir pensininkų – 16, 0. Kaimo filialuose didžiausias vartotojų grupes sudaro kiti 
vartotojai – 31, 0 % vaikai  iki 14 m. – 28 % ir moksleiviai ir studentai – 21, 0 %. 

 

Lankytojų skaičius 
 

Lankytojų skaičius Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose (SVB) sumažėjo 5, 5 % 
(2012 - padidėjo 5, 1 %). Lankytojų skaičius ir lankytojai vaikų iki 14 metų didėjo Viešojoje bibliotekoje, o 
Draugystės filiale ir kaimo filialuose mažėjo. 

Viešosios bibliotekos lankytojų skaičius padidėjo daugiau kaip 5 tūkst. apsilankymų, ypač ženkliai 
lankytojų skaičius padidėjo Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 3137 ir Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre 
(VELC) – 2883. Tai lėmė Draugystės filialo uždarymas rekonstrukcijai (dalis šio filialo lankytojų atėjo į Viešąją 
biblioteką) ir personalo pastangos sudominti  bendruomenę bibliotekos paslaugomis. Vaikų edukacijos ir 
laisvalaikio centre lankytojų – vaikų iki 14 metų skaičius padidėjo daugiau kaip 3 tūkst. lankytojų, iš jų 
Multicentre – beveik pusantro tūkstančio. Bibliotekos lankytojai vaikai, sparčiausia bibliotekose mažėjanti 
grupė, bet VELC darbuotojai pasirinko veiklas (originalių lėlių teatro spektaklius, edukacinius užsiėmimus), 
kurios sudomina vaikus biblioteka ir skaitymu. Lankytojų skaičius mažėjo Informacijos skyriuje (– 464), 

Bibliotekos 
darbuotojai 

Dirbantys ir 
besimokant

ys 
skaitytojai;  
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ir studentai;  

Pensijinio 
amžiaus 

skaitytojai;  

Skaitytojai 
su negalia;  

Skolininkai; 

Vaikai ir 
moksleiviai 
iki 14 m.;  
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savivaldybės 
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tačiau darbuotojai pertvarko skyriaus veiklą, orientuodamiesi į skaitytojų poreikius ir ataskaitiniais metais 
ypač daug dėmesio skyrė krašto dokumentų skaitmeninimui, virtualioms parodoms. 

Kaimo filialų lankytojų skaičius didėjo dešimtyje filialų, daugiausia Igliaukos (+1532), Igliškėlių 
(+1152), Mokolų (+ 1164) filialuose. Lankytojų skaičius sumažėjo 14 filialų, ypač Gudelių (– 2415), Puskelnių 
(–1155), Smilgių (–1364 filialuose). Tokios pačios tendencijos matyti analizuojant vartotojų vaikų iki 14 m.  
lankomumą kaimo filialuose – 12 filialų lankytojų skaičius didėjo, 12 – mažėjo.  

 
 Lentelė Nr.13. Lankytojų skaičius, vidutinis 

skaitomumas. 

 Lankytojų  
skaičius  

Skirtu-
mas 

Vidutinis 
apsilan-
kymų 
skaičius 

Lankytojų vaikų 
skaičius 

Skirtu-
mas 

Vidutinis 
apsilan-
kymų 
skaičius 

2013 m. 2012 m. 2013 m.  2012 m.  

Viešoji biblioteka  97899 92392 5507 18, 2 21097 17832 3265 22, 0 

Draugystės filialas 8515 20457 -11942 9, 8 4270 9994 -5724 15, 6 

Kaimo filialai 105899 111726 -5827 23, 1 53999 56979 -2980 40, 7 

SVB 212313 224575 -12262 20, 0 79366 84805 -5439 31, 0 

  
Bendras vidutinis lankomumas SVB sumažėjo 6, 1 %, o vaikų iki 14 m. vidutinis lankomumas 

padidėjo 3, 6 % palyginus su 2012 metais. Bendri vidutinio lankomumo rodikliai mažėjo Draugystės filiale –  
46, 5 %, kaimo filialuose – 3, 6 %. Vaikų iki 14 metų vidutinio lankomumo rodikliai didėjo Viešojoje 
bibliotekoje ir filialuose: SVB – 3, 5 %, Viešojoje bibliotekoje – 12, 3 %,  kaimo filialuose – 2, 5 %,  o 
Draugystės filiale –  sumažėjo 35, 3 %. 

Dešimties metų lankytojų analizė nuteikia optimistiškai. Viešosios bibliotekos lankytojų skaičius 
stabiliai didėja, Draugystės filialo lankytojų skaičiui įtaką darė objektyvios priežastys, o kaimo filialuose – 
periodinių leidinių pavadinimų skaičiaus ir knygų pasirinkimo sumažėjimas. 

 
 Lentelė Nr.14. Lankytojų skaičius 2004 – 2013 m. 

 

 

Dokumentų išduotis  
  

Dokumentų išduotis Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose  (SVB) sumažėjo daugiau 
kaip 24 tūkst. fizinių vienetų arba 7, 5 %. Išduoties rodikliai dėl įvairių priežasčių (pastato rekonstrukcijos, 
periodinių leidinių skaičiaus mažėjimo, nepaklausių knygų, neatitinkančių kaimo vartotojų poreikių) mažėjo 
Draugystės ir kaimo filialuose.  

Viešojoje bibliotekoje dokumentų išduotis padidėjo beveik 5 tūkst. fizinių vienetų, iš jų Skaitytojų 
aptarnavimo skyriuje – 2964, vaikų edukacijos ir laisvalaikio cente – 2143. Mažėjo tik Informacijos skyriuje 
dokumentų išduotis –961 dokumentais. Vadovaujantis Viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 
20 d. įsakymu Nr. V – 24 „Dėl Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus fondo“ ir siekiant 
padidinti vertingų įvairių mokslo šakų leidinių prieinamumą ir naudojimą, Informacijos skyriaus fondas 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Viešoji biblioteka 80864 69702 52273 67517 71812 85756 89312 85456 92392 97899

Draugystės filialas 24047 22531 22332 16096 17270 13474 15713 18593 20457 8515

Kaimo filialai 107532 101980 94833 90579 103061 108686 110954 109591 111726 105899
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atidarytas vartotojams ir vartotojams suteikta galimybė leidinius užsisakyti internetu ir rezervuoti. Kartu 
patvirtinti tik vietoje naudojamų informacinių leidinių atrankos kriterijai. 

Vidutiniai skaitomumo rodikliai, palyginus su 2012 metais padidėjo Viešojoje bibliotekoje ir 
sumažėjo miesto ir kaimo filialuose. SVB  skaitomumas sumažėjo – 6, 3 %. 

 
 Lentelė Nr. 15. Dokumentų išduotis, vidutinis skaitomumas 

 Dokumentų išduotis  Skirtumas Skaito-
mumas 

Dokumentų 
išduotis į 
namus 

Dokumentų 
išduotis 
vietoje 

 2013 m. 2012 m.      

Viešoji biblioteka  115394 110544 4850 23, 1 87413 27981 

Draugystės  filialas 12068 27008 -14940 14, 0 9662 2406 

Kaimo filialai 169066 182997 -13931 36, 9 103481 65585 

SVB 296528 320549 -24021 28, 4 200556 95972 

 
Išduotis skaitytojams vaikams iki 14 metų sumažėjo 17784 dokumentais arba 22, 4 %. Daugiausia 

sumažėjo Draugystės filiale –  dagiau kaip 70  %, kaimo filialuose – 19, 9  %,. Ypač kelia nerimą dokumentų 
išduoties mažėjimas vaikams kaimo filialuose, nes kai kuriuose  filialuose, pvz. Narto, per metus vaikams iki 
14 metų išduota tik 241 dokumentai, Smilgiuose – 568, Valavičiuose – 638, Daukšiuose –  917, Šventragyje -
1088 dokumentai. Tikėtina, kad nesiimant radikalių, skaitymą skatinančių priemonių, šiose bibliotekose 
neliks skaitančių vaikų. 

 Lentelė Nr.16. Dokumentų išduotis vaikams, vidutinis 
skaitomumas 

 

 Dokumentų išduotis  Skirtu-
mas 

Skaitomu-
mas 

Dokumentų 
išduotis į 
namus 

Dokumentų 
išduotis 
vietoje 

2013 m.  2012 m.  

Viešoji biblioteka  13856 11459 2397 14, 4 12039 1817 

Draugystės  filialas 3380 12546 -9166 12, 5 2092 1288 

Kaimo filialai 44214 55229 -11015 33, 3 26507 17707 

SVB 61450 79234 -17784 24, 0 40638 20812 

 
Dokumentų išduotis vaikams didėjo tik Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje – 2397 

egzemplioriais, o Draugystės ir kaimo filialuose mažėjo gana ženkliai, atitinkamai  daugiau kaip  devyniais ir 
vienuolika tūkstančių egzempliorių.  

Įvairių mokslo šakų dokumentų išdavimas 
 

Ataskaitiniais metais įvairių mokslo šakų dokumentų panaudojimo rodikliai tendencijos buvo 
panašios kaip ir 2012 metais. SVB stabiliai didėjo grožinės literatūros panaudojimas, o periodinių leidinių ir 
įvairių mokslo šakų literatūros panaudojimas mažėjo. Viešojoje bibliotekoje populiariausia lektūra ir vaikų ir 
suaugusiųjų skaitytojų tarpe – grožinė literatūra, mažėja susidomėjimas periodine spauda, o filialuose, nors 
ir kiekvienais metais mažėjant panaudojimui, periodiniai leidiniai yra populiariausi. 

 Lentelė Nr. 17. Dokumentų panaudojimas pagal rūšis  
 

 Grožinė literatūra  Įvairių mokslo šakų 
literatūra 

Periodiniai leidiniai Kiti 
dokumentai 

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

Viešoji biblioteka. 
Iš jų: 

72068 62, 5 18751 16, 23 23936 20, 7 639 

Vaikams iki 14 m. 11418 82, 4 989 7, 1 1448 10, 5 1 

Draugystės filialas. 
 Iš jų: 

8241 68, 3 1350 11, 2 2477 20, 5 0 
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Vaikams iki 14 m. 1822 53, 9 453 13, 4 1105 32, 7 0 

Kaimo filialas. Iš 
jų: 

72265 42, 7 11332 6, 7 85469 50, 6 0 

Vaikams iki 14 m. 26184 59, 2 4001 9, 1 14029 31, 3 0 

SVB. Iš jų:  
152574 51, 4 31433 10, 6 111882 37, 3 639 

Vaikams iki 14 m. 39424 64, 2 5443 8, 8 16582 27, 0 1 

  
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose 99 – 100 % naudojamų leidinių sudaro leidiniai lietuvių kalba. 

Nežymiai didėja leidinių užsienio kalba panaudojimas Informacijos skyriuje, jame 4 % naudojamų leidinių 
buvo užsienio kalba, o kituose Viešosios bibliotekos skyriuose leidinių užsienio kalba naudojimas nesiekia 1 
%. 

Populiariausia savivaldybės viešosiose bibliotekose – grožinė literatūra. Viešojoje bibliotekoje ir 
20 filialų, kuriuose įdiegta LIBIS PĮ skaitytojų aptarnavimo posistemis, 2013 metais populiariausia knyga 
buvo E. L. James „Penkiasdešimt pilkų atspalvių“ (skolinta 188 kartus), ir „Penkiasdešimt tamsesnių 
atspalvių“ (skolinta 149 kartus). Tarp 5 skaitomiausių knygų SVB ir I. Buivydaitės „Geriausios draugės“ (164 
kartai), „Padovanok man savaitgalį“ (164 kartai), M. Higgins Clark „Šauksmas naktyje“ (149 kartai). 

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriuje kaip ir kelis praėjusius metus populiariausi 
I. Buivydaitės kūriniai: „Geriausios draugė“ (skolinta 97 kartus), „Padovanok man savaitgalį“ (90), daugiau 
kaip 90 kartų skolinti J. Moyes „Mergina, kurią palikau“( 95 ), S. Lark „ Baltojo debesies šalyje“(93), S. Jio 
„Pajūrio trobelė“(95), P. Young „Trobelė“ (91). Tarp skaitomiausių leidinių paminėtini užsienio autorių H. 
Coben, D. Doncovos, E. L. James, G. Muso, J. Picoult, N. Sparks, T. Gerritssen, H. M. Clarks, S. Brown, S. 
Montefiore, K. Furnivall kūriniai, lietuvių autorių – F. Taunytės, D. Vaitkevičiūtės kūriniai. Naujos ir 
populiarių autorių knygos dažniausiai rezervuojamos internetu vos pasirodžiusios elektroniniame kataloge. 
Tokį leidinį perskaito ne tik pasiskolinęs skaitytojas, bet ir jo bendradarbiai, artimieji. Skaitytojai, kurie 
nesinaudoja leidinių užsakymu ir rezervavimu per bibliotekos žiniatinklį  ar www.ibiblioteka.lt  portalą, 
skundžiasi, kad negali perskaityti naujausių leidinių, nes Viešosios bibliotekos abonementui naujų knygų 
užsakomi ne daugiau 4 egzemplioriai ir  lentynose jų rasti neįmanoma. 

Informacijos skyriuje populiariausi visuomenės mokslų leidiniai, jie sudaro 30, 8 % visos skyriaus 
išduoties. Tai Marijampolės kolegijos studentams reikalingiausia literatūra, nes Informacijos skyriuje jie 
sudaro 35 % vartotojų. Dar 21 procentą vartotojų sudaro Vilniaus  ir Vytauto Didžiojo universitetų 
studentai. Informacijos skyriuje ypač paklausios knygos apie tarptautinius ekonominius santykius ir 
prekybą, visuomenės socialinę struktūrą, finansus, bankus ir baudžiamąją teisę. Populiariausi leidiniai, kaip 
ir 2012 metais, buvo kraštotyrinio fondo dokumentai. Daugiausia kartų skolintas nuo 1996 metų 
Marijampolėje leidžiamas etnokultūros žurnalas „Suvalkija“ (268 kartai). Tarp 5 populiariausių knygų – A. 
Miškinio „Marijampolės miestas iki 1940: istorija ir architektūra“ (skolinta 37 kartus), S. Sajausko 
„Marijampolė: iš praeities į dabartį“ (skolinta 36 kartus), V. Aleknavičienės „Įmonės finansų valdymas“ 
(skolinta 26 kartus), „Katalikų Bažnyčios Katekizmas“ (skolinta 22 kartus), „Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai“ 
(skolinta 21 kartą). Pakankamai dažnai buvo naudojamos knygos apie marketingą – paslaugas ir valdymą, 
įmonių veiklos analizę, mokesčių teisę, kompiuterinio raštingumo ir anglų kalbos mokymosi vadovėlius ir tai 
ryškiai skiriasi nuo to, ko vartotojams reikėjo prieš kelis metus.  Pvz. 2010 metais populiariausi Informacijos 
skyriaus leidiniai buvo J. A. F. Stoner „Vadyba“, P. Kotler „Rinkodaros principai“, „Socialinio darbo praktika“. 

Viešosios bibliotekos vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre lankosi 959 vaikai nuo ikimokyklinio iki 
14 metų amžiaus. Nors jie sudaro 19, 1 % visų Viešosios bibliotekos skaitytojai, jų skaitymo ypatumai ir 
interesai svarbūs bibliotekai. Šiame skyriuje populiariausia grožinė literatūra, o periodinių leidinių 
panaudojimas mažėja. Tam įtakos turi, kad Vaikų literatūros skyriuje nėra atskiros patalpos skaityklai. 
Skyriaus mažiausieji lankytojai, ikimokyklinio amžiaus ir ketvirtų klasių moksleiviai, labiausiai domėjosi 
knyga „Smurfai: Didysis nuotykis“ (skolinta 19 kartų), V. French knygomis: „Princesė Alisa ir stebuklingas 
veidrodis“ (skolinta 18 kartų), „Princesė Keitė ir šokanti šluota“ (17 kartų), Princesė Šarlotė ir užburta rožė 
(17 kartų), Knister „Ragana Lilė atranda Ameriką“ (16 kartų).  Penktų – dešimtų  klasių moksleivių tarpe 
populiariausios buvo įvairios J. Kinney „Nevykėlio dienoraščio“  knygos (skolintos 124 kartus), K. Borutos 
„Baltaragio malūnas arba kas dėjosi Paudruvės krašte“ (skolinta 40 kartų) ir R. Renee Russell „Prietrankos 
dienoraštis“ (40 kartų). 

http://www.ibiblioteka.lt/
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Vaikų iki 14 metų mėgsta skaityti lietuvių rašytojų – V. Račicko, K.  Kasparavičiaus, V. V. 
Landsbergio, V. Žilinskaitės ir užsienio rašytojų – Knister, H. Webb, J. Kinney, R. Renee Russel, A. Lindgren 
kūrinius. Vyresnių klasių moksleivių populiariausi lietuvių rašytojai – V. Račickas, K. Gudonytė, V. Žilinskaitė, 
D. Vaitkevičiūtė, K. Boruta. Populiariausi užsienio rašytojai - L. Kate, L. Oliver, J. Green, L. J. Smith, M.  
Burges. 

Skaitomiausi vaikų iki 14 metų periodiniai leidiniai buvo „Donaldas ir kiti“, „Luka“, „ Naminukas“, 
„Flintas“, „Penki“, „Lututė“,  vyresnių skaitytojų tarpe – „Lietuvos rytas“, „Suvalkietis“, „Stilius“, „Panelė“, 
„Luka“ „ Žurnalas apie gamtą“. 

Populiariausias periodinis leidinys savivaldybės viešosiose bibliotekose – „Lietuvos ryto“ 
dienraštis. Jis skaitytas daugiau kaip 20 tūkst. kartų. Toliau pagal populiarumą rikiuojasi  leidiniai 
„Suvalkietis“ (15563), „Žmonės“ (6682), „Stilius“ (5213), „Respublika“ (3994). Viešosios bibliotekos 
periodinių leidinių skaitykloje vieni iš skaitomiausių leidinių – „Kauno diena“, „Lietuvos žinios“, 
„Šeimininkė“, „Ji“, „Veidas“, „Iliustruotoji istorija“. Periodiniai leidinių populiarumas viešojoje bibliotekoje 
mažėja ir sudaro 25, 6 % visos išduoties Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, o leidiniai, išduoti Meno ir muzikos 
skaitykloje – 1, 5 %.  

Viešosios bibliotekos filialuose populiariausia knyga E. L. James  „Penkiasdešimt pilkų atspalvių“ 
(skolinta 97 kartus) ir tos pačios autorės „Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (skolinta 93 kartus). Tarp 
populiariausių knygų patenka R. Sepetys „Tarp pilkų debesų“ (skolinta 105 karus), „Išmokime dirbti 
kompiuteriu: OS Windows 7, MS Word 2010, Internet Explorer 9“ (skolinta 99 kartus) ir M. Higgins Clark 
„Susidvejinimas“. Viešosios bibliotekos filialuose skaitomos buvo ir Daivos Vaitkevičiūtės, E. de Strozi, K.  
Sabaliauskaitės, A. Čekuolio, F. Taunytės, A. Užkalnio knygos. Populiariausi užsienio šalių rašytojai –  A. 
Marinina, S. Brown, N. Roberts, T. Gerritssen, S. Collins, S. Larsson, J. Picoult.  

Populiariausi vaikų knygų rašytojai – užsienio rašytojai: A. Lindgren, Knister,  J.  Kinney, H. Ulrich, 
M. Cabot, S. Meyer. Populiariausi lietuvių autoriai – V.V. Landsbergis, K.  Gudonytė, V. Račickas, L. Žutautė, 
G.  Morkūnas, K. Kasparavičius.  

Viešosios bibliotekos filialuose skaitomiausi yra periodiniai leidiniai. Taip pat populiari literatūra 
medicinos, sveikos gyvensenos, namų ūkio, psichologijos tematika, kraštotyrinio pobūdžio literatūra. 

 

Darbo vietos vartotojams  
 

Savivaldybės viešosiose bibliotekose 2013 m. vartotojams skirtų darbo vietų skaičius sumažėjo 
4 darbo vietomis ir buvo 355 darbo vietos.  Iš jų: 

Viešojoje bibliotekoje – 148 (2012 m. - 152); 
Draugystės filiale – 24; 
Kaimo filialuose – 183. 

 Lentelė Nr. 18. 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 81 54 43 43 27 26 

Draugystės filialas 10 6 6 6 4 4 

Kaimo filialas 111 87 80 85 24 24 

SVB 202 147 129 134 55 54 

Vartotojų orientavimas ir mokymas 
 

2013 metais Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai gyventojams organizavo vartotojų 
mokymus kompiuterinio raštingumo mokymus ir teikė informaciją apie elektronines bibliotekos paslaugas. 
Sausio mėn. pradėtas įgyvendinti projektas „Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo bibliotekose 
stiprinimas“, kurį inicijavo projektas „Bibliotekos pažangai“. 
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Kompiuterinio raštingumo mokymuose (grupiniuose, individualiuose ir konsultacijose) dalyvavo 
5848 (2012 m. – 5288) vartotojai. Gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus organizavo Viešoji 
biblioteka ir 24 filialai.  

Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų bendra pravestų mokymų naudotis elektroninėmis 
bibliotekos paslaugomis trukmė  –2526  val. (2012 m. – 2342val.)  Iš jų: 

o Viešojoje bibliotekoje –  1359 (2012 m. – 1104) val. 
o Draugystė  filiale – 14 (2012 m. – 38) val.  
o Kaimo filialai –  1153 (2012 m. – 1200 ) val. 

Vartotojai Viešosios bibliotekos informacijos skyriuje, Mokymų klasėje ir filialuose buvo mokomi 
grupėse, individualiai ir teikiamos konsultacijos kompiuterinio raštingumo klausiamais. 

Kompiuterinio raštingumo mokymams grupėse, pagal vartotojų poreikius sudaryta 16, 20 ir 32 
valandų trukmės programos, skirtos besimokantiems kompiuterinio raštingumo pagrindų ir pažengusiems. 
Mokymus grupėse organizavo Viešosios bibliotekos informacijos skyriaus darbuotojai. Tik Daukšių filiale 
vasario mėnesį buvo organizuoti kompiuterinio raštingumo pagrindų mokymai, kuriuose mokėsi 7 
bendruomenės nariai.  

Viešojoje bibliotekoje ataskaitiniais metais parengtos 3 kompiuterinio raštingumo mokymo 
programos pradedantiems ir pažengusiems. Pagal jas apmokyta 250 (2012 m. – 206)  žmonių. Vykdant 
„Bibliotekos pažangai“ inicijuotą projektą „Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo bibliotekose 
stiprinimas“ ir bendradarbiaujant su Darbo biržos Marijampolės skyriumi, apmokyta 26 gyventojų grupės 
viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose. Pagal sutartį su Darbo birža, bedarbiai buvo mokomi savo 
gyvenamojoje vietovėje. Pasinaudojant Igliaukos, Gudelių, Sasnavos, Gavaltuvos, Liudvinavo, Želsvos, 
Netičkampio, Šunskų filialų materialine baze ir iš projekto gautais nešiojamaisiais kompiuteriais, buvo 
mokoma 10 grupių, kuriose dalyvavo Marijampolės savivaldybės bedarbiai. Dar 15 grupių mokymai buvo 
organizuojami Viešosios bibliotekos Mokymų klasėje, kuriuose dalyvavo miesto gyventojai. Sudaryta viena 1 
grupė bibliotekininkų, kurie mokėsi dirbti Microsoft Publisher 2010 programine įranga. 

Bibliotekų darbuotojai teikė konsultacijas pradinio kompiuterinio raštingumo klausimais ir mokė 
individualiai. Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai vartotojus mokė individualiai 
629 kartus (2012 m. – 473). Individualių mokymų trukmė – nuo trumpos konsultacijos (20 min.) iki 12 
valandų mokymų individualiai. Šį vartotojų mokymą būdą dažniau naudoja kaimo filialų darbuotojai (pvz. 
Daugirdų, Igliškėlių, Patašinės filialai), kuriems sudėtinga mokyti žmonių grupę, kai turi tik 2 vartotojams 
skirtus kompiuterius. Vartotojams SVB suteikta 8842 (2012 m. – 8361) konsultacijos, konsultuota 4968 
(2012 m. – 4342) vartotojai. Populiariausios konsultacijų temos – paieška internete (24, 7 %), bendravimas 
socialiniuose tinkluose, skype (14, 6 %), mažiausia paklausios temos – elektroninė valdžia (3, 1 %) ir sveikata 
( 4, 0 %).  

Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro padalinyje –  Multicentre per metus apsilankė 12633 
lankytojai, iš jų   individualiuose ir grupiniuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 10158. Grupiniame 
užsiėmime, kuris trunka 2 val., vidutiniškai būna 20 lankytojų. 

Ataskaitiniais metais Multicentre buvo organizuota 413 mokymų arba užsiėmimams skirta 464 
valandos. Lankytojų grupėms pravesta 171 edukacinis užsiėmimas (222 val.) ir surengti 242 individualūs 
užsiėmimai (290 val.). Edukaciniai užsiėmimai rengiamai atsižvelgiant į mokyklose dėstomų dalykų 
programas, mokytojų ir vaikų siūlymus. 2013 metais parengti keli Multicentro projektai, skirti  
kalendorinėms šventėms, Miesto dienoms, kompozitorių jubiliejams ir kitoms aktualioms datoms paminėti. 
Multicentre įgyvendintas projektas „Bremeno muzikantai“, sukurtas brolių Grimų pasakos motyvais, 
naudojant vieno populiariausių animacinių filmų muziką. Panaudojant Ejay Dance 7 programinę įrangą vyko 
kompozitoriaus G. Gladkovo originalių melodijų perkūrimas, naudojant Corel Painter Essentials 3 
programinę įrangą  buvo kuriame margučiai projektui „Margučiai rieda – pavasaris jau čia“, o gegužės 
mėnesį vyko kūrybiniai užsiėmimai „Jie kyla ir leidžiasi – leidžiasi ir kyla“, skirti oro balionų šventei 
Marijampolėje. Susidomėjimas Multicentro paslaugomis, ypač gegužės – birželio mėnesiais tikrai didelis. 
Ataskaitiniais metais šiuo laikotarpiu dėl didelio lankytojų skaičiaus ir vietos stokos buvo atsisakyta priimti 
10 mokinių grupių (apie 250 žmonių). 

Multicentro aplinka, kompiuterija ir žaidimai naudojami organizuojant vaikų gimtadienius. Ši 
paslauga mokama, tačiau  ataskaitiniais metai buvo organizuoti 7 gimtadieniai, kuriuose dalyvavo 54 vaikai. 
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Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvauja Marijampolės savivaldybės ugdymo ir socializacijos įstaigų 
moksleiviai ir globotiniai, dažnai atvyksta vaikų grupės iš Kauno, Lazdijų, Vilkaviškio, Birštono, o 
ataskaitiniais metai Multicentrą aplankė  ir Šilutės rajono moksleiviai. 

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pravesta 101 (2012 m. – 80) ekskursijų: 
o Viešojoje bibliotekoje – 95  (2012 m. – 60). Iš jų Multicentre - 82; 
o Miesto filiale – 0 (2012 m. – 5); 
o Kaimo filialuose – 6 (2012 m. – 8). 
Ekskursijose dalyvavo 2241 (2012 m. – 2085) lankytojai. Didžiausią ekskursijų dalyvių skaičių 

priėmė Viešosios bibliotekos Multicentro darbuotojai – 2040. Organizuojant Vaikų edukacijos ir laisvalaikio 
centre ir ekskursijas filialuose, vaikai supažindinami su biblioteka, elektroniniu katalogu, dokumentų fondu 
ir įdomiausiais leidiniais. 

  

Prieiga ir sąlygos 
 

2013 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. per savaitę. 

2013 metais Viešoji biblioteka ir miesto filialas aptarnavo vartotojus 301  (2012 m. – 304) darbo 
dienų per metus, iš jų 17, 2 % (2011 m. –17, 1 %) darbo laiko dienomis, kai nedirba savivaldybės įstaigos.  

Kaimo filialai, dirbantys visu etatu, vartotojus aptarnavo 251  dienas per metus.  
 

TBA 
TBA paslaugomis naudojosi tik Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojai.  
Buvo išsiųsta 11 užsakymų kitoms bibliotekoms, gauta 9 dokumentai (2 kopijos). Gauti 2 

neigiami atsakymai, nes užsakomais dokumentais buvo galima naudotis tik Kauno apskrities Viešojoje 
bibliotekoje. TBA paslaugomis naudojosi 11 abonentai (2012 m. – 5). Tai tarnautojai ir pensijinio amžiaus 
vartotojai. 
 

Kultūriniai renginiai 
 
Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos ir filialuose buvo surengta 643 renginiai, iš jų  

vaikams 358 (2012 m. atitinkamai 636 ir 297). Bibliotekų organizuojamuose renginiuose apsilankė 11103 
(2012 m. – 11466) lankytojų arba 18, 7 % savivaldybės gyventojų. Bendras renginių skaičius pakito nedaug, 
bendras renginių skaičius padidėjo  1, 1 %, o renginių vaikams skaičius –  20, 5 %. 

2013 metais SVB daugiausia buvo surengta vaizdinių renginių – 49, 5 % (2012 m.  – 57, 3 %), o 
vaikams, kaip ir praeitais metais, dažniausiai organizuojami žodiniai renginiai – 52, 5% (2012 m. – 44, 4%). 
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose vyko literatūriniai ir muzikiniai vakarai, viktorinos, susitikimai, lėlių teatro 
spektakliai, rytmečiai, poezijos ir pasakų popietės, valandėlės, atvirų durų dienos, knygų, meno parodų ir 
bibliotekos paslaugų pristatymai. 

Ataskaitiniais metais kultūriniai bibliotekų renginiai buvo organizuojami, atsižvelgiant į laikmečio 
aktualijas, rašytojų, menininkų ir kitų kūrėjų jubiliejus, žymias datas, kalendorines šventes. Renginiais buvo 
paminėti Sveikatingumo, Tarmių metai, Nacionalinė bibliotekų savaitė „Nežinai? Pėdink į biblioteką“, 
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Tradiciškai pagerbiami žymūs kraštiečiai ir Sūduvos krašto kūrėjai. Renginiai 
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Viešosios bibliotekos darbuotojų sveikatingumo diena 
Zomčinėje, 2013-06-06. „Dryžių“ komanda.  

Viešosios bibliotekos ir Europe Direct informacijos centro 
paslaugų pristatymas miesto aikštėje, 2013-06-15. 

vyksta bendradarbiaujant su Marijampolės kolegija, savivaldybės švietimo, kultūros įstaigomis, vaiko dienos 
centrais, seniūnijomis, neįgaliųjų organizacijomis ir bendruomenėmis. 

 
                              Lentelė Nr.19.  Renginiai 

 

 
 

 SVB Viešoji biblioteka Draugystės  filialas  Kaimo filialai 

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

Iš viso renginių 643 358 116 47 9 7 518 304 

Kompleksiniai 64 44 28 16 2 1 34 27 

Žodiniai 261 188 52 27 2 2 207 159 

Vaizdiniai 318 126 36 4 5 4 277 118 

Renginių 
lankytojai  

11103 4687 5599 1079 218 206 5286 3402 

 

Renginiai Viešojoje bibliotekoje 
 

Viešojoje bibliotekoje 2013 metais surengta  116 (2012 m. – 89) renginiai, iš jų kompleksinių – 
28, žodinių – 52,  vaizdinių – 36. Renginių skaičius Viešojoje bibliotekoje padidėjo 30, 3 %, surengta daugiau 
žodinių renginių: susitikimų su Lietuvos kūrėjais, knygų ir bibliotekos paslaugų pristatymų, paskaitų, 
muzikos ir teminių vakarų, sveikatingumo diena bibliotekos  darbuotojams.  

Įdomiausi renginiai: 
Marijampolės miesto dienų metu 

Viešosios bibliotekos darbuotojai kartu su  
Europe Direct informacijos centru miesto aikštėje 
pristatė bibliotekos paslaugas. Renginio metu 
buvo siekiama miesto bendruomenę supažindinti 
su įvairiomis bibliotekos teikiamomis 
paslaugomis. Bibliotekos paslaugų viešinimui 
buvo sukurta reklaminė medžiaga, 
demonstruojami Multicentro Dizaino 
laboratorijos konstruktorius, Technikos 
laboratorijos sandėliavimo robotas ir bibliotekos 
vaikų teatro „Trivainėlis“ lėlės. Visi norintys tapti 
naujais bibliotekos skaitytojais turėjo puikią 
progą – šventės metu buvo dalinami kuponai, 
kuriuos atėjus į biblioteką bus galima iškeisti į 

nemokamus skaitytojo pažymėjimus. 
Lietuvos Respublikos Seimas 2013-uosius 

metus paskelbė Sveikatingumo metais. Atsiliepiant į šią 
iniciatyvą birželio mėn. Igliaukos seniūnijoje, Zomčinėje 
– Anzelmo Matučio tėviškėje, surengta Marijampolės 
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbuotojų 
Sveikatingumo diena: vyko sportinės komandinės 
varžybos, buvo pristatyti netradiciniai sportavimo būdai 
– šiaurietiškas ėjimas ir joga. 

Prieš renginį suformuotos keturios Viešosios 
bibliotekos ir filialų darbuotojų komandos – „Girinukai“, 
„Dryžiai“, „Šilinukai“, „EnterPelės“ parengė 
prisistatymus ir dalyvavo trijose rungtyse – krepšinio 
varžybose, distancinių šaškių ir smiginio rungtyse. 
Susumavus rungčių rezultatus paskelbti nugalėtojai – 

„Dryžiai“ (komandos kapitonas – Informacijos skyriaus vedėjas Vaidas Baranauskas). Visi norintieji galėjo 
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dalyvauti individualiose „Vikriojo žirnio“ ir „Smiginio“ rungtyse  bei „Draugų“ varžybose. Nei vienoje iš jų 
netrūko sportinio azarto ir noro laimėti. Didelio susidomėjimo sulaukė šiaurietiško ėjimo ir jogos pamokos,  
kurias vedė Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai – Mantas Čėsna 
(šiaurietiškas ėjimas) ir Daiva Mekionytė – Čepavičienė (jogos pamoka). 

Sveikatingumo diena surengta bendradarbiaujant su Marijampolės kolegijos darbuotojais, kurie 
parengė komandines ir individualias rungtis bei teisėjavo varžyboms.    

 
Knygnešio dienai paminėti Viešojoje 

bibliotekoje įvyko konferencija „Marijampolės 
krašto knygnešystės metraštininkai“. 
Konferenciją pradėjo „Marijampolės 
kanklinykai“, vadovaujami Jauniaus Vyliaus. 
Konferencijos svečius pasveikino Marijampolės 
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė 
D. Kirtiklienė. Marijampolės Tauro apygardos 
partizanų ir tremties muziejaus vedėjas Justinas 
Sajauskas pavergė auditoriją įdomiu ir šmaikščiu 
pasakojimu apie pastangas išsaugoti 
Marijampolės krašto knygnešių atminimą. Kauno 
apskrities viešosios bibliotekos Kaunistikos 
grupės vadovė, ilgametė Viešosios bibliotekos 
darbuotoja Dalia Giniuvienė pasidalino patirtimi, 
kaip bibliografės noras įamžinti Pašešupio knygnešių atminimą virto aistra ir didžiuliu, 170 puslapių 
kraštotyriniu darbu „Marijampolės krašto knygnešiai artimųjų atsiminimuose“. Marijampolės kraštotyros 
muziejaus etnografas Jaunius Vylius parengė pranešimą apie „Sietyno“ draugijos įkūrėją – Vincą Šlekį. 
Dalyviai turėjo galimybę išgirsti knygnešio Felikso Siručio anūkės Liudos Viliūnienės prisiminimus ir Aido 
Rimšos pasakojimą apie dėdę knygnešį Juozą Rimšą. Renginio metu buvo demonstruojama paroda 
„Sietyno“ draugija ir Marijampolės krašto knygnešiai“. 

13 –osios Nacionalinės bibliotekų savaitės „Nežinai? Pėdink į biblioteką!“ renginiai vyko 
balandžio 23 – 29 d. Šiai savaitei viešosios bibliotekos darbuotojai parengė ir pristatė 5 renginius vaikams ir 
suaugusiems: knygų ir bibliotekos paslaugų pristatymus, lėlių teatro spektaklį, informacinius ir edukacinius 
renginius. Tradiciškai bibliotekų savaitės metu Informacijos skyriaus darbuotojai pristatė bibliotekos 
paslaugas informacijos valandoje "Ieškai informacijos? Pėdink į biblioteką". Informacijos paieškos galimybės 
ir duomenų bazes bibliotekoje pristatė Informacijos skyriaus darbuotojai, apie tai, kaip rasti informaciją 
Lietuvos archyvų duomenų bazėje kalbėjo Marijampolės apskrities archyvo direktorius, istorikas R. 
Urbonavičius, Kraštotyros muziejaus direktorius A. Pileckas papasakojo apie muziejų kolekcijas ir parodas, 
prieinamas virtualioje erdvėje. Biblioteka, archyvas, muziejus - trys giminingos įstaigos, be kurių 
neįsivaizduojamas kultūrinis miesto gyvenimas, pažanga, informacijos sklaida ir istorinė atmintis.  

Balandžio 25 d. įvyko atminimo vakaras „Kokia laimė vaidinti, kokia kančia būti aktore“, skirtas 
Monikos Mironaitės 100 – mečiui. Renginį vedė Viešosios bibliotekos darbuotoja A. Murauskienė, jai talkino 
Marijampolės dramos teatro vaikų ir jaunimo studijos nariai. Vakaro metu buvo apdovanoti geriausi 
Marijampolės savivaldybės bibliotekininkai. Juos ir visą bibliotekos bendruomenę sveikino Marijampolės 
savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas  Valančius ir Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Zakaravičienė, 
Viešosios bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė. Geriausia 2012 metų bibliotekininke išrinkta metodininkė 
Violeta Ruseckienė,  už projektų rengimą ir įgyvendinimą, vaikų skaitymo skatinimą kaimo filialuose. 
Paskatinamaisiais piniginiais prizais  apdovanoti: Informacijos skyriaus vedėjas Vaidas Baranauskas, už 
novatoriškus sprendimus, kuriant ir viešinant bibliotekos paslaugas ir Daukšių filialo bibliotekininkė Irma 
Leonavičienė, už kraštotyros darbą, garsinantį Daukšių kraštą ir žmones. 

Susitikimus su Lietuvos kūrėjais ir įdomiais žmonėmis, Viešoji biblioteka rengė 
bendradarbiaudama su visuomeninėmis organizacijomis. Kartu su Pilietinių iniciatyvų centru buvo 
surengtas renginių ciklas, kuris skirtas sudaryti sąlygas žmonėms, gyvenantiems už Vilniaus ribų, susitikti su 
visuomenėje žinomais žmonėmis, išgirsti nuomones jiems rūpimais klausimais bei įdomiai ir turiningai 
praleisti laisvalaikį. Įvyko 4 susitikimai: bibliotekoje lankėsi režisierius, žurnalistas ir vertėjas Jonas Ohman, 

Konferencijos „Marijampolės krašto knygnešystės metraštininkai“ 
dalyviai, 2013-03-15. Iš kairės į dešinę:  Jaunius Vylius, Aidas 
Rimša, Liuda Viliūnienė, Dalia Giniuvienė, Justinas Sajauskas. 
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dainininkas, grupės „G&G Sindikatas“ lyderis, aktyvus socialinių akcijų iniciatorius ir dalyvis Gabrielius 
Liaudanskas – Svaras, žurnalistas Andrius Tapinas, operos solistas Rafailas Karpis.  

Vasario mėnesį  bibliotekoje lankėsi Europos parlamento narė R. Morkūnaitė – Mikulienė, o 
lapkričio mėn. rašytojas ir žurnalistas G. Drukteinis pristatė „Septynis žydų sėkmės principus“. 

Ataskaitiniais metais Viešojoje bibliotekoje įvyko 8 knygų pristatymai, kuriose savo kūrinius 
pristatė Sūduvos kūrėjai: L. Šepkus „Posmai, išaugę minčių arimuos“, O. Mačiulienė „Gyvenimas rimtai ir 
nerimtai“, G. Galinienė „Minčių sodas“ ir Z. Paukštaitienė „Ryto rasų sidabrai“. Informacijos skyriaus 
darbuotojai pristatė Justino ir Stanislovo Sajauskų albumų „Marijampolė. Partizaninis karas“,  
„Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis“ ir A. Vilutienės knygos „Laiko dulkes nužėrus...“ pristatymus 
Bendradarbiaujant su „Versmės“ leidykla sausio mėn. Marijampolės bendruomenei Viešojoje bibliotekoje 
buvo pristatyta J. Girdvainio „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“, vasario mėn. – J. Ratzinger „Jėzus 
iš Nazareto“, balandžio mėn. – V. Kavaliausko „Žmogus laiko taikinyje. Algirdas Brazauskas draugų ir 
oponentų akimis“,  gegužės mėn. – A. Tapino „Vilko valanda“ ir t.t. 

Poezijos šventė, skirta Tarmių metams įvyko balandžio mėn. Susirinko Žemaitijos ir Rytų 
Aukštaitijos, Dzūkijos ir Suvalkų (Lenkija) literatų klubų atstovai bei gausus Sūduvos krašto atstovų būrys. Į 
klausimą „ Kas tos tarmės ir kaip jos atsirado?“ atsakė Marijampolės kolegijos lektorė Birutė Zaveckienė. 
Visus sveikino Algirdas Jančas ir moterų trio, skambėjo daina dzūkiškai, žemaitiškai, aukštaitiškai. Dar viena 
poezijos šventė buvo skirta paminėti 1863 metų sukilimo 150 metinėms paminėti. 

Viešojoje bibliotekoje įvyko 10 atminimo, teminių, muzikos vakarų. Jie buvo skirti prisiminti 
Anapilin išėjusius krašto kūrėjus (chorvedžiui A. Uzėlai, poetei I. Vaičiulytei - Bradaitienei), krašto istorijai 
(„Sūduvių dvasinis testamentas ir mitologinis aspektas“), Baltosios lazdelės dienai, kompozitorių jubiliejams.  

Ataskaitiniais metais Viešojoje bibliotekoje surengta 15 meno kūrinių ir 19 teminių dokumentų 
parodų. Viešosios bibliotekos Parodų salėje surengta 9 fotografijų (R. Eidukevičiaus „Buvome, esame 
būsime“, A. Švenčionio „...praskleidęs žoles ir debesis“, E. Kubiliūtės „Jūros jausmai“ ir kitos ), 2 piešinių 
(„Augu sveikas“ , „19863 m sukilimas. Suvalkija. Pradžia“), 2 tapybos  Dailės mokytojų kūrybinių darbų ir 
Dusetų krašto dailininkų) ir 2 dailės darbų parodos (Degučių mokyklos – darželio pedagogų ir ugdytinių 
paroda „Viskas atgimsta mažuose delnuose“ ir bendrijos „Viltis“ meninio gebėjimų ugdymo būrelio darbų 
paroda). 

Skaitytojų aptarnavimo ir Informacijos skyriuose dokumentų parodos rengtos minint rašytojų ir 
kūrėjų jubiliejus (V. M. Putinui „Kad žemės aidiją girdžiu, kaip arfą būties šimtagyslę“, J. Erlickui „Sėdžiu 
vienas po serbento krūmu“, M. Mironaitei „Aš nieko neėmiau, už viską sumokėjau širdies krauju, 
nemirštančia daina“, P. Čaikovskiui „Jurisprudenciją iškeitę į smuikelę“), Sveikatingumo ir tarmių metams 
(„Reikia išmokti sveikam išlikti“, „2013 – ieji tarmių metai“), miesto dienoms („Mano miestas 
Marijampolė“), kraštiečiams paminėti (L. Šepkui „Ta skubanti minutė ir yra gyvenimas“, I. Vaičiulytei – 
Bradaitienei „Koks trapus gyvenimas žmogaus, žingsnis nuo pradžių lig išėjimo“), kalendorinėms šventėms 
(„Pasitikime džiugiai šventes“).  

Informacijos skyriuje parengtos dokumentų parodos krašto istorijai viešinti ( „Mažos didelio krašto 
istorijos, „Sietyno draugija“ ir Marijampolės knygnešiai“)  ir 3 virtualios parodos (žr. „Kraštotyros darbas“)  
Pastaraisiais metais išpopuliarėjo viešosios bibliotekos galerijoje (praėjime tarp pastatų) rengiamos 
fotografijų parodos. Šios siauros galerijos sienos panaudojamos fotografijų parodoms eksponuoti (Sąjūdžio 
įkūrimo 25 – mečiui Marijampolėje paminėti „Trispalvė virš miesto“, „Praeitis, dabartis ir ateitis“ (II dalis). 

Į akcija „Knygų kalėdos“ įsijungė Viešosios bibliotekos skyriai ir filialai. Lietuvos Respublikos 
prezidentės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ nebuvo labai populiari. Knygas dovanojo Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas dovanojo (203 egz.), Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, leidyklos 
„Vaga“, „Tyto alba“, „Nieko rimto“ ir kitos, gauti keli  žurnalai:  „Iliustruotasis mokslas“, „Iliustruotoji 
istorija“. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje į akcijos logotipu papuoštą Kalėdų senelio maišą bibliotekos 
skaitytojai sudėjo 50 knygų, filialams skaitytojai dovanojo 129 knygas. Daugiausia jų padovanota Igliaukos 
bibliotekai - 102 knygos.  

Renginiai filialuose 
 
Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos Draugystės  ir kaimo filialuose buvo surengta 527 

(2012 m. – 547 renginiai), iš jų 311  - vaikams. Dokumentų parodos sudarė 53,5 0 % visų renginių.  
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Kultūriniai filialų bibliotekų renginiai buvo organizuojami atsižvelgiant į laikmečio aktualijas. 
Lietuvos Respublikos seimas 2013-uosius metus paskelbė Tarmių, Sveikatingumo, Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno skrydžio per Atlantą metais. Šios ir kitos įžymios datos daugelyje filialų bibliotekų paminėtos 
dokumentų parodomis. Dokumentų parodos parengtos ir lietuvių rašytojų V. Mykolaičio-Putino, Sigito 
Gedos, Alfonso Bieliausko, Mykolo Sluckio, Kazio Binkio, Antano A. Jonyno ir kitų Lietuvai svarbių datų – 
Laisvės gynėjų dienai, Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, 
Gedulo ir vilties dienai, Lietuvos valstybės dienai, Knygnešio dienai paminėti. 

Igliaukos bibliotekos darbuotojų pakviesti laisvalaikio salėje susirinko Igliaukos Anzelmo Matučio 
vidurinės mokyklos mokiniai, mokytojai ir miestelio gyventojai paminėjo Tarmių metus - vyko popietė „Kaip 
žemaitis žentas suvalkietę uošvę vežė...“. Suvalkietišką tarmę pristatė 5-6 klasių mokiniai: dainavo 
suvalkietišką liaudies dainą, linksmino visus tarmiškais anekdotais. Žemaitiškai porino 7 klasės mokiniai ir 
tradiciniais žemaitiškais patiekalais vaišino aštuntokai. Rytų aukštaičių tarmę pristatė dvyliktokai, o Dzūkijos  
regioną visiems pristatė 9-10 klasių mokiniai: padainavo dzūkų liaudies dainą. Renginio metu nuolatos 
skambėjo dainos, kurias susirinkusiems dovanojo šventės svečiai –  Šunskų miestelio folkloro ansamblis. 
,,Kalbėkime kalba Žemaitės, Daukanto ir Donelaičio..“. - užbaigiant renginį kalbėjo bibliotekos darbuotoja ir 
pakvietė visus vaišintis tarminių regionų patiekalais. Didžiausio susidomėjimo susilaukė bibliotekos 
lankytojos Romualdos Pilipčikienės pristatytas dzūkų patiekalas ,,Samalokas“. Igliaukos kaimo bibliotekoje 
veikė dokumentų paroda  ,, ... tarmiškai ištartas žodis yra šiltesnis ir jaukesnis“. 
 Sveikatingumo metams ir sveiką gyvenseną viešinti parengtas projektas „Sveikatos 
informaciją – kiekvienam, žmogui“, kurį finansavo  Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos 
rėmimo specialioji  programa. Renginiai buvo surengti Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, Mokolų ir 
Šunskų filialuose. Šunskų seniūnijos salėje spalio mėn. įvyko  susitikimas su žolininke, veterinarijos gydytoja 
Adele Karaliūnaite. Susitikimo  tema „Septynios kūno galios ir jų stiprinimas žolelėmis“, kurio metu žolininkė 
pasakojo apie svarbiausias žmogaus kūno galias: regėjimą, klausą, skonį, uoslę, lytėjimą, nuojautą ir laimę. 
Mus supa daugybė vaistinių augalų, tačiau labai svarbu gauti teisingą informaciją, kaip veikia mūsų kūnas ir 
kaip pasinaudoti gamtos teikiamomis dovanomis. A. Karaliūnaitė pastebėjo, kad žmogaus gyvenime yra 
dalykų, kuriuos jis gali pasirinkti. Vienas iš jų – sveika gyvensena. Žolininkė susirinkusiuosius supažindino su 
Lietuvoje augančių vaistinių augalų agurklės, kaštono, dirvinio šlamučio, bijūno ir daugelio kitų 
gydomosiomis savybėmis. Susitikimo pabaigoje atsakė į klausimus ir pateikė keletą paprastų, bet naudingų 
sveikatai arbatų ir tepalų receptų.  

Sveikatingumo metams skirti renginiai vyko ir kituose filialuose: Gavaltuvos bibliotekoje – su 
bibliotekos lankytojais susitiko gydytoja homeopatė, kuri papasakojo apie vaistines žoleles ir jų galią, patarė 
visiems prisijaukinti liaudies mediciną. Meškučių bibliotekoje gydytoja, sveikos gyvensenos propaguotoja R. 
Skiragienė pasakojo apie sveikatos stiprinimą liaudiškomis priemonėmis, sveiką mitybą.  
 Patašinės bibliotekoje vyko tradicinis renginys – rytmetis geriausiems bibliotekos 
skaitytojams pagerbti „Skaityti knygą – lyg savo gyvenimą, lyg patį save“. Renginio metu aptarti ryškiausi 
praėjusiųjų metų epizodai, aptarti 2013-ųjų metų darbai. Padėkos raštais ir knygomis už gerą skaitymą, 
aktyvų dalyvavimą bibliotekos gyvenime apdovanotos trys suaugusių grupės skaitytojos bei trys geriausiai 
skaitę vaikai.  

2013 m. vasario 5 d. 10-ąjį kartą buvo minima Tarptautinė saugesnio interneto diena. Ši 
diena paminėta Gudelių, Igliaukos, Sasnavos bibliotekose. Sasnavoje skaitytojų susidomėjimo sulaukė 
paskaita apie saugų bendravimą internete. Šių metų dienos tema buvo  – Teisės ir atsakomybė internete, 
šūkis – Junkis pagarbiai ir atsakingai! 
 

Renginiai vaikams  
 
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro ir daugelio filialų bibliotekų darbuotojai renginius 

organizuoja bendradarbiaudamos su mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. Bibliotekose rengiami 
knygų pristatymai, garsiniai skaitymai, vaikų darbų parodos ir jų pristatymai. Visa tai ugdo skaitymo 
gebėjimus, suteikia vaikams bendravimo džiaugsmą.  

13-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Nežinai? Pėdink į biblioteką” buvo skirta 
jauniesiems bibliotekų skaitytojams: vaikams, paaugliams ir jaunimui, todėl daugiausia renginių viešosios 
bibliotekos Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre bei filialuose surengta vaikams. Daugumoje filialų 
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Nacionalinės bibliotekų savaitės pradžia paminėta, skaitant P. Mašioto kūrinius, kurio 150 metų jubiliejus 
buvo švenčiamas. 

Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai prasidėjo 
vidurdienio skaitymais – P. Mašioto kūrinių skaitymu. Po skaitymo Sasnavos pasakos teatro artistai parodė 
spektaklį „Plėšikas Hocenplocas“. Bibliotekų savaitės metu jauniesiems lankytojams taip pat parodytas 
Viešosios bibliotekos lėlių teatro „Trivainėlis“ spektaklis „Ežio namas“ ir surengta edukacinis užsiėmimas 
Multicentre „Gamtoje pasidairius“ (pagal P. Mašioto kūrinius).  

Gudelių biblioteka pakvietė ikimokyklinio amžiaus vaikus bei Gudelių pagrindinės mokyklos 
pradinukus į vidurdienio skaitymus ,,Nepamirškime mažųjų“. Buvo skaitomas P. Mašioto kūrinys ,,Kad 
greičiau augčiau“. Bendradarbiaujant su Gudelių pagrindinės mokyklos pedagogais, biblioteka mokinius bei 
ikimokyklinio amžiaus vaikus pakvietė į popietę ,,Juk yra knyga yra...“. Popietės metu susirinkusieji 
pasiklausė ir pasižiūrėjo inscenizacijos pagal E. Horn knygą  ,,Atsiprašau... Ar jūs ragana?“, kurią suvaidino 
moksleivės Eglė Zubriūtė, Emilija Urkaitė bei Gabrielė Okleiterytė. Žaismingai į inscenizaciją įsitraukė ir 
ikimokyklinio amžiaus vaikai bei mokytoja Danutė Čiginskienė, netikėtai tapusi ragana, o mažieji žiūrovai – 
pasakos veikėjais. Pagrindinis popietės veikėjas katinas Herbertas (Eglė Zubriūtė), patikrinęs mažųjų 
sugebėjimus skaityti, įteikė bibliotekos skaitytojų pažymėjimus, šaunusis virėjas (Gabrielė Okleiterytė) 
pavaišino visus savo saldžiuoju patiekalu, žavingas šlavėjas (Emilija Urkaitė) padėkojo mokytoms už 
skiepijamą meilę knygai, pastovius apsilankymus bibliotekoje. 

Šunskų biblioteka Nacionalinę bibliotekų savaitę pradėjo jau tradiciniais vidurdienio skaitymais. 
Patys vaikai iš Prano Mašioto knygelės „Kiškis vagilis“ skaityti pasirinko tris pasakaites: „Kiškis vagilis“, 
„Kiškis Gudruolis ir žąsis Kirgaga" ir „Kaip žvirbliai augo“. Perskaičius pasirinktų pasakaičių ištraukas,  vyko 
pasakų aptarimas. Balandžio 24 d. į mįslių popietę "Iš kokios aš pasakos?" susirinko Šunskų pagrindinės 
mokyklos moksleiviai. Popietėje buvo skaitomos ištraukos iš pasakų, o vaikams reikėjo atspėti iš kokios 
pasakos yra citata. Atspėjusieji traukė prizus  iš ,,Laimės‘‘ šulinio. Bibliotekų savaitės metu bibliotekoje vyko 
piešinių paroda – konkursas „Mes iš pasakų“. Jaunieji Šunskų bibliotekos skaitytojai piešė pasakų herojus iš 
mėgstamų  pasakų – Raudonkepuraitę, Pagranduką, Snieguolę ir kitus. Šiais spalvingais piešiniais vaikai 
papuošė biblioteką. 

Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę aktyviai paminėjo ir Liudvinavo biblioteka. Visą mėnesį 
lankytojai rašė linkėjimus bibliotekai, o balandžio 23 dieną buvo atidarytas stendas, kuriame sukabinti visi 
lapeliai su sveikinimo žodžiais ir piešiniai. Kitą dieną buvo organizuojamas teatralizuotas pasakos skaitymas, 
kuriame dalyvauti buvo kviečiami Liudvinavo ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikai. Liudvinavo Kazio Borutos 
vidurinės mokyklos mokinės Violeta Leicmonaitė ir Laura Žaliabarštytė įsikūnijo į K. Kubilinsko pasakos 
„Varlė karalienė“ heroję bei E. Horn ir P. Pavlako kūrinio „Atsiprašau... Ar jūs ragana?“ pagrindinį personažą 
– raganą. Liudvinavo kultūros namuose vyko lėlių spektaklis „Knyga suranda draugą“, kurio žiūrovai – 
darželinukai.  Vėliau vaikučiai apsilankė bibliotekoje.  

Bibliotekų savaitės metu Meškučių bibliotekoje surengta Neringos Astrauskytės darbų paroda. 
Neringa bibliotekos lankytojams pristatė savo gamintus papuošalus. Vėlimas iš vilnos, karoliukų vėrimas – 
šios energingos, jautrios merginos laisvalaikio užsiėmimai. Spalvingi, jaunatviški papuošalai džiugino 
lankytojus. Neringos darbais labiausiai domėjosi jaunieji bibliotekos lankytojai, ypač mergaitės.  

Vidurdienio skaitymai vyko ir Draugystės filiale. Buvo skaitomas rašytojo kūrinys „Jurgutis“. 
Renginyje dalyvavo Jono Totoraičio pagrindinės mokyklos trečiokai. Šiame filiale nacionalinės bibliotekų 
savaitės metu  buvo organizuojamos žinių kovos „Kas yra kas?“. Žinių kovų žaidimo taktika buvo pasirinkta, 
remiantis serijos „Kas yra kas“ knygomis, paskirstytos temos, išrinkti klausimai ir atsakymai. Temos – 4, 
klausimų – 20. Klausimo atsakymo suradimui kiekviena komanda turėdavo vieną minutę laiko naršydami 
internete. Tiksliausiai, greičiausiai į klausimus atsakinėjo, pelnė 7,5 taškų ir laimėjo pirmąją vietą Viktoras 
Stanevičius. Visi dalyviai buvo pasveikinti už dalyvavimą žinių kovose, o laimėtojams įteiktos atminimo 
dovanos – knygos. Kitoje viktorinoje „Kas knygelėse gyvena“ dalyvavo vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ 
priešmokyklinės grupės „Smalsučiai“ ugdytiniai ir jų auklėtojos. Vaikai puikiai žinojo, kokie veikėjai kokioje 
lietuvių liaudies pasakoje gyvena, pasakojo, kurie veikėjai geri, gudrūs, išdykę, sumanūs, kurie pikti ir 
nedori. Mokantys skaityti vaikučiai perskaitė kitiems savo grupės draugams taisykles, kaip negalima elgtis su 
knygelėmis. Taisyklės buvo surašytos skirtukuose, kuriuos vaikai galėjo parsinešti į namus. 

Balsupių bibliotekos jaunieji skaitytojai buvo kviečiami piešti mėgstamiausius knygų herojus: 
raganą Lilę, Baravyką – visų grybų pulkaunyką, Pepę  Ilgakojinę, daktarą Aiskaudą, vaiduokliuką ir kitus. 
Bibliotekoje parengta bibliografinė valandėlė pirmokams „Nori žinoti? Klausk.“. Vaikai sužinojo, kur galima 

Ištrauką skaito Danutė Lukšienė 

(2013-11-13) 
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rasti jiems skirtas knygeles apie gamtą, pasakėles, eilėraščius, daineles, žaidimus, nes visos šios knygelės 
bibliotekos lentynose turi atskiras vietas.  

Mokolų biblioteka balandžio 27 d. pakvietė į popietę „Skaitymas... – tai šventa minties ir klausos 
santuoka“. Pagrindinis popietės akcentas – daugiausiai skaitančių vaikų ir paauglių pagerbimas ir 
paskelbimas. Sasnavos bibliotekoje surengtas tradiciniu tapęs bendras Sasnavos seniūnijos bibliotekų 
renginys ,,Biblioteka – tavo sielai atvira erdvė“. Vyko viktorina ,,Iš kokios mes pasakos?“ ir teatralizuotas 
skaitymas ,,Pasaka - stebuklas – sapnas“. Dalyvavo Sasnavos seniūnijos bibliotekų jaunieji skaitytojai, VšĮ 
Sasnavos vaiko dienos centras lankytojai su savo auklėtoja. 

Ataskaitiniais metais Vaikų edukacijos ir 
laisvalaikio centro darbuotojų organizuojami renginiai 
vaikams pasižymėjo kryptingu vaikų  skaitymo skatinimu 
ir originalumu. 
 Gruodžio mėnesį viešosios bibliotekos 
lėlių teatras „Trivainėlis“ šventė 30 metų jubiliejų. Ta 
proga Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centras įgyvendino 
projektą „Trivainėlis“ kuria magišką pasakų pasaulį“, 
kuris tapo natūralia 2012 metų projekto „Lėlių teatrą 
kuria vaikai“ tąsa. Buvo pagamintos lėlės ir pastatytas 
naujas spektaklis „Kiškis gudruolis“ (autorė, režisierė ir 
dailininkė Birutė Labutytė). Gruodžio 4 d., minint lėlių 
teatro bibliotekoje 30 – metį, įvyko spektaklio „Kiškis 
gudruolis“ premjera, buvo demonstruojamos skaidrės, 
kuriose užfiksuoti lėlių teatro „Trivainėlis“ istorijos 

akimirkos. Svečiai – Marijampolės sav. mero 
pavaduotojas Sigitas Valančius, Kultūros skyriaus vedėja 
Jūratė Zakaravičienė ir žiūrovai linkėjo lėlių teatrui 
klestėti ilgus metus ir džiuginti vaikus. 

Ataskaitiniais metais Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro darbuotojai suvaidino 14 lėlių teatro 
spektaklių :  

„Ežio namas“ (pastatytas 2012 m.) parodytas – 8 kartus, „Kiškis gudruolis“ – 6 kartus. 
Spektakliuose apsilankė 622 lankytojai, nemažai jų tapo bibliotekos lankytojais . Spektakliai parodyti ne tik 
bibliotekoje, bet ir Rimanto Stankevičiaus pagrindinėje mokykloje, Marijampolės savivaldybės 
administracijos salėje socialiai remtinų šeimų vaikams ir Sasnavos laisvalaikio salėje. 

Vaikų edukacijos ir laisvalaikio  centro darbuotojai dažnai naudoja lėles pristatydami vaikams 
biblioteką ar skaitydami vaikams knygas (pvz.  rytmetis „Kur kuždasi knygos“). 

Birželio mėnesį Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro darbuotojai parengė viktoriną „Sveikatos 
ABC“, skirtą sveikatingumo metams. Viktorinai buvo 
parengti 20 klausimų apie sveiką gyvenseną, aktyvų 
laisvalaikį, naudingus maisto produktus ir sudaromos 
dvi moksleivių komandos.  Naudojant kompiuterinę 
įrangą, ekrane rodomos skaidrės ir užduodami  
klausimai. Viktorinos pabaigoje komandų kapitonai 
dalyvaudavo aktyviam žaidime „Valgomas – 
nevalgomas“. Ši viktorina Multicentre pakartota 8 
kartus, joje dalyvavo 164 vaikai. 

Bendradarbiaujant su Marijampolės 
mokykla-darželiu „Želmenėliai“ balandžio-gegužės 
mėnesiais buvo organizuotas projektas miuziklas 
„Brėmeno muzikantai“ (Brolių Grimų pasakos 
motyvais). Brėmeno muzikantų nuotykių istoriją 
naujai kūrė Marijampolės mokyklos-darželio 

„Želmenėliai“ 3 klasės mokiniai. Pirmajame etape buvo skaitoma J. Ir V. Grimų pasaka, žiūrimas animacinis 
filmas „Bremeno muzikantai“, iškeliamos ir įgyvendinamos vaikų idėjos. Parengus scenarijų, miuziklo 

Spektaklio autorė, režisierė ir dailininkė Birutė Labutytė 

su savo kurtais personažais. 

(2013-12-04) 

Miuziklo „Bremeno muzikantai“ premjera, 2013-05-17 
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aktoriai dirbo su Ejay Dance programa, pritaikė ir kūrė muziką, mokėsi aktorinio meistriškumo ir dainų. 
Miuziklo premjera įvyko gegužės mėnesį ir pritraukė gausų būrį žiūrovų, aktorių tėvų ir draugų. 

Lapkričio mėn. Viešosios bibliotekos vaikų 
edukacijos ir laisvalaikio centras,  Igliaukos ir Smilgių 
filialai paminėjo šešioliktąją Šiaurės šalių bibliotekų 
savaitę, kuri skatino puoselėti skaitymą balsu, 
šiaurietiškas pasakojimo tradicijas ir literatūrą. Šiais 
metais vaikams bibliotekininkai skaitė Ingos Borg 
knygą "Žiema su Plupu", skirtą 3-7 metų vaikams.  
Vaikai atidžiai klausėsi, o pasibaigus skaitymui 
pasidalino mintimis: kaip suprato tekstą, kokie herojai 
veikė. 

Igliaukos filiale išklausę pasakojimą, mažieji 
piešė piešinius, gamino darbelius tema ,,Šiaurė ten, 
ir kartais čia...“ Kitą dieną apsilankę bibliotekoje 
vaikai žiūrėjo filmukus apie Šiaurę, pristatė savo 
darbelius. 

Smilgių filialas dalyvavo Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginyje „Auštant“. Išklausė I. Borg 
knygos „Žiema su Plupu“ ištrauką, po to kiekvienas išsirinkęs po gražiausią snaigę, „apgyvendino“ jas snaigių 
namelyje. Plakate pro rakto skylutę žiūrėjo į nuostabų šiaurietišką žiemos kraštovaizdį ir ieškojo, kaip 
skirtingą kraštovaizdį bei gyvūnus susieti su tam tikromis Šiaurės vietomis: šiaurės elnius susiejo su 
Laplandija, ledkalnius – su Grenlandija, o ilgąjį paplūdimį – su Danija. 

Akcija „Knygų Kalėdos“ metu kaimo filialuose vyko renginiai, skirti skatinti skaitymą ir mylėti 
knygą.  

Gruodžio 21-ąją Marijampolės seniūnijoje esančių bibliotekų darbuotojos susirinko į bendrą 
renginį Baraginės kaimo bibliotekoje – „Marijampolės seniūnijos bibliotekų Knygų Kalėdos: po knygą ir 
draugystę viena kitai“. Balsupių, Baraginės, Igliškėlių, Meškučių, Patašinės, Trakiškių, Valavičių 
bibliotekininkės, metams baigiantis, nusprendė aptarti praėjusių metų pasiekimus bei ateinančiųjų bendrus 
projektus, o taip pat atsiliepti į Prezidentės inicijuotą akciją „Knygų Kalėdos“ – dovanoti viena kitos 
bibliotekai po knygą, bei pasidžiaugti tomis knygomis, kurias Marijampolės seniūnijos bibliotekoms jau 
suspėjo padovanoti skaitytojai. Baraginės kaimo bibliotekininkė Aldona Augustanavičienė pristatė kraštiečio 
Juozo Žolyno bibliotekai dovanotą knygą „Sibiras ir gyvenimas prieš ir po“. Tai knyga apie Baraginės krašto 
praeitį – knyga, kurią tiesiog būtina turėti bibliotekoje. Meškučių kaimo bibliotekininkė Virginija Čiuplienė 
pasidalijo įdomiomis mintimis apie sveiką gyvenseną iš Michailo Tombako knygos ,,Pagydyti nepagydomą“, 
o Igliškėlių kaimo bibliotekininkė Magelė Aleksandravičienė pacitavo šviesaus atminimo gydytojos 
Filomenos Taunytės mintis iš knygos „Šventųjų gyvenimas Marijos žemėje“. Patašinės filialo bibliotekininkė 
Ilona Jančaitienė išdalijo kolegėms patiekalų receptus, iš bibliotekai dovanotų knygų – „Nomedos virtuvės 
užrašai“ bei „Konservavimas“.  

Liudvinavo filiale gruodžio mėn. vyko šventė vaikams –  „Aš laukiu Kalėdų“, sukvietusi Kazio 
Borutos vidurinės mokyklos pradinių klasių moksleivius, mokytojus, bendruomenės narius. Igliaukos 
vidurinės mokyklos vienuoliktokai kartu su literatūros mokytoja P. Stroliene dalyvavo skaitymuose „Tik 
širdimi į širdį...“. Akcijos renginiai vyko ir Balsupių, Šunskų, Sasnavos bibliotekose. Akcijos metu skaitytojai 
filialų bibliotekoms padovanojo 129 knygas. Daugiausia jų padovanota Igliaukos bibliotekai - 102 knygos. 
padovanojo 99 knygas. 

Filialuose populiarūs garsiniai pasakų skaitymai, rytmečiai vaikams. Viešosios bibliotekos 
Draugystės filialo vaikų literatūros skyriuje vyko rytmetis „Bibliotekoje smagu ir linksma“, kuriame dalyvavo 
mokyklos-daugiafunkcinio centro „Žiburėlis“ mokiniai ir mokytojos, buvo eksponuojamos vaikų lopšelio-
darželio „Rūta“ ugdytinių piešinių parodos: „Pasidžiaukim žiemužėle“ ir „Pavasario spalvos“. Balsupių 
bibliotekoje vieną kartą per mėnesį vyksta garsiniai pasakėlių skaitymai „Vaikystę puošia pasakos“. Juose 
dalyvauja ir Vaikų dienos centro vaikai. Visiems vaikams labai patiko N. Marčėnaitės knyga „Lėlė“ – garsinis 
knygos skaitymas ir aptarimas. Gudelių bibliotekoje vyko garsiniai skaitymai ir aptarimai lietuvių rašytojų 
knygų vaikams: K.Kasparavičiaus „Sapnų katytė“, R. Šerelytės „Krakatukai kosmose“, N. Marčėnaitės „Lėlė“.  

Bibliotekų lankytojams vaikams daug smagių įspūdžių ir žinių suteikia dalyvavimas įvairiose 
viktorinose ir  konkursuose. Mokolų bibliotekoje  buvo surengta viktorina ,,Išmok, įsimink, atsakyk“.  Jos 

 „Žiema su Plupu“ , 2013-11-13 
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metu kiekvienas dalyvis turėjo pateikti savo žinomas mįsles, o draugai – jas įminti,  užbaigti pradėtą patarlę, 
pasakyti  greitakalbę.  

Padovinio bibliotekoje vyko viktorina  „Atsakymus rask bibliotekoje“. Jos dalyviai į iš anksto 
pateiktus klausimus informacijos ieškojo ir knygose, ir internete. Susumavus rezultatus, komisija išrinko 
nugalėtojus. Renginio metu vyko literatūrinių mįslių, patarlių apie knygas ir skaitymą konkursas. Trakiškiai 
bibliotekoje surengta viktorina „Menu mįslę keturgyslę“. Buvo menamos mįslės apie žmogų, gamtą, metų 
laikus, gyvūnus. Vaikai mįsles minė vieni kitiems, jas suradę knygose ir interneto tinklapiuose ar  buvo 
girdėję iš senelių, tėvelių. Buvo ir tokių mįslių, kurių niekas negalėjo įminti ir teko atsakyti jos savininkui.  

 
Netradicinės darbo formos 
 

Netradicinės, dar nenaudotos bibliotekoje darbo ar renginių formos padeda  bibliotekos 
lankytojus sudominti bibliotekos paslaugomis ar knygomis, kuriamas bibliotekos, kaip įdomios ir patrauklios 
įstaigos įvaizdis.  

Molio ir keramikos dirbinių pleneras „Molis ir vasarą brolis“ liepos 25-27 d. vyko Daukšių 
bibliotekoje. Plenero metu 18 dalyvių vaikų gilinosi į molio ir keramikos paslaptis. Su vaikais dirbo keramikė 
Alma Kisnieriūtė. Buvo mokomasi teisingai išminkyti molį, nulipdyti puodynę ar dubenį, lauže dirbinius 
išdegti. Plenero renginiai surengti įgyvendinant projektą „Mūsų ateitis – mūsų pačių rankose“ Daukšių 
bibliotekoje, kurį parengė ir įgyvendino bibliotekininkė Irma Leonavičienė. 

Igliaukos biblioteka organizuodama renginius vaikams ir jaunimui aktyviai bendradarbiauja su 
Igliaukos Anzelmo Matučio vidurine mokykla, organizuodama pamokas neformalioje aplinkoje ir kviesdama 
bendrauti ir kalbėtis įvairių kartų žmones. 

Lapkričio mėnesį bibliotekoje vyko lietuvių kalbos pamoka apie rašytoją Erichą Mariją Remarką. 
Pamokos metu bibliotekininkė papasakojo apie rašytojo asmenybę, aptarė romaną “Vakarų fronte nieko 
naujo“, kitus rašytojo kūrinius, skaitė iš jų  ištraukas. Kitame literatūriniame renginyje „Ir nukritę lapai 
sugrįžta prie savo šaknų ...“ vykusiame šioje bibliotekoje dalyvavo Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinės  
mokyklos dvyliktokai, mokytojai bei miestelio skaitytojos senjoros. Bibliotekoje buvo parengta teminė 
paroda „Tremties proza“. Moksleiviai pristatė vienuolika jautriausių ištraukų iš D. Grinkevičiūtės knygos 
,,Lietuviai prie Laptevų jūros“. Kiekvienas, perskaitęs savo ištrauką, degė žvakeles už spygliuotos vielos. 
Bibliotekininkė paskaitė mintis iš Eglės Gudonytės knygos „Karta nuo Sibiro“, o mokytoja P. Strolienė visus 
vaišino pušų spyglių arbata (ją tremtyje gėrė vaikai, kai tėvai išeidavo į darbus), visi ragavo džiūvėsius, 
kuriais reikėjo pasidalinti su draugu. 

Ataskaitiniai metais knygos mylėtojų ir bibliotekos pagalbininkų būreliai veikė keliuose kaimo 
filialuose. Jaunųjų bibliotekininkų būrelis „Pelėdžiukai“ veikė Igliškėlių bibliotekoje. „Knygų bičiulių“ klubas 
veiklą tęsia Padovinio bibliotekoje: vaikai supažindinami su naujomis knygomis, su bibliotekininke rengia 
temines lentynas, padeda organizuoti renginius.  

Lėlių teatras veikia Liudvinavo bibliotekoje. Ataskaitiniais metais parodyti spektakliai „Knyga 
suranda draugą“ ir „Kalėdų naktis“. Patašinės bibliotekoje veikiantis lėlių teatras personažai rengia 
teatralizuotus knygų skaitymus.  

 

Facebook 
  

Vis plačiau plintant bendravimui socialiniuose tinkluose, birželio 18 d. Facebook socialiniame 
tinkle startavo ir Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka. Bibliotekos Facebook  puslapį 
administruoja Informacijos skyriaus darbuotojai. 

Startavus bibliotekos paskyrai Facebook socialiniame tinkle, išplatinta anketa, kurioje buvo 
klausiama, kokia informacija norėtų dalintis Facebook vartotojai. Lankytojai labiausiai Facebook profilyje 
nori matyti informaciją apie naujai gautas knygas ir renginių anonsus. 2013 m. bibliotekos Facebook 
paskyroje  vidutiniškai per dieną apsilankydavo 17 lankytojų. 887 Facebook vartotojai (85 % iš jų – moterys) 
sutiko gauti informaciją iš bibliotekos. Ataskaitiniais metais bibliotekos Facebook paskiroje reklamuota  238 
naujai gautos knygos, pateikiant viršelio fotografiją ir trumpą aprašą, anonsuoti 5 renginiai, pasidalinti 67 
straipsniai iš bibliotekos žiniatinklio www.marvb.lt , paskelbta 1 apklausa ir 5 sveikinimo atvirukai 
kalendorinių švenčių proga, patalpintos 107 fotografijos iš renginių. 

http://www.marvb.lt/
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Facebook vartotojų pritraukimui buvo skelbiami konkursai. Norintiems dalyvauti konkursuose 
reikėjo tapti Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos draugu Facebook socialiniame tinkle ir 
paspausti "Patinka" bei "Dalintis". Viso skelbiamus ir konkursus pamatė daugiau kaip 37 tūkst. Facebook 
vartotojų. Dalyvaudami konkursuose, lankytojai laimėjo 3 knygas A. Tapino „Vilko valanda“ ir E.L. James 
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“, „Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių“. Aktyviausi Facebook lankytojai 
buvo  25 – 34 metų vartotojai  – 32  %  ir 18 – 24 metų amžiaus žmonės – 17 %. 

Facebook paskiras turi ir 2 kaimo filialai - Patašinės ir Netičkampio. Juose nuolat informuoja 
bendruomenės narius apie bibliotekos teikiamas paslaugas, naujai gaunamas knygas, vykstančius renginius, 
svarbesnius įvykius, savo draugus – bibliotekos lankytojus sveikina įvairių švenčių progomis, palaiko ryšius 
su skaitytojais išvykusiais į užsienį.  

 

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. 
2013 m. gauta 36124, 91 Lt (2012 m. – 49175, 47 Lt) specialiųjų lėšų programų pajamų. 
Daugiausia pajamų surinkta už bibliotekos patalpų nuomą – 26216, 10 Lt (2012 m. – 38701, 55Lt) 

arba 72, 6 %. 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 –  3808, 10 Lt , arba 10, 5 % (2012 m. – 4957,00 Lt) pajamų. 
Už kopijavimo ir spausdinimo paslaugas –  2183, 06 Lt arba 6, 0 % (2012 m. – 2849, 50 Lt). 
Delspinigiai už laiku negrąžintas knygas sudarė –  3472, 85 Lt arba  9, 6 % (2012 m. 2229, 87 Lt). 
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Kitos pajamos –  444, 80  Lt (TBA, makulatūra ir pan.) 
Bibliotekos vartotojams padarytos 14487 kopijos, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 11088,  

filialuose –3399 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. Ataskaitiniais metais viešoji biblioteka ir filialai neparengė leidinių, tačiau 
periodinėje spaudoje ir tinklapiuose išspausdinta 150 straipsniai apie bibliotekos veiklą. Lietuvos 
periodinėje spaudoje apie Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklą buvo publikuotas 38 straipsniai, iš jų 
4 respublikinėje spaudoje („Tarp knygų“, „Šeimininkė“) ir 34 vietinėje periodinėje spaudoje („Suvalkietis“, 
„Miesto laikraštis“, „Savaitė“). 7 straipsniai apie filialų renginius ir veiklą buvo paskelbta vietinėje 
periodinėje spaudoje („Suvalkietis“) ir 3 Želsvos bendruomenės laikraštyje „Žaltytis“.  

Bibliotekos internetiniame puslapyje ir kituose internetiniuose portaluose 
www.marijampolietis.lt, www.suduvosgidas.lt buvo paskelbta 104 straipsniai ir informacijos apie 
bibliotekos veiklą, renginių anonsai, iš jų 11 informacijų apie renginius filialuose skelbta viešosios 
bibliotekos tinklapyje. 

Marijampolės televizija parengė 30 reportažus apie Viešosios bibliotekos veiklą.  
2013 metais Viešosios bibliotekos darbuotojai parengė 7 informacinius lankstinukus, kuriuose 

buvo pateikiama informacija apie bibliotekos elektronines paslaugas, duomenų bazes, kompiuterinio 
raštingumo mokymus, lėlių teatro spektaklius ir kita. Per metus sumaketuoti 38 įvairaus tipo maketai, iš jų 
12 maketų paruošta naudojimui interneto svetainėse. Taip pat parengtos 3 reklamjuostės (baneriai) 
elektroniniam naudojimui, kuriuos galim talpinti kitų įstaigų interneto svetainėse. 

Renginių viešinimui ir bendruomenės informavimui parengti 12 plakatų renginiams ir lankstinukas, 
skirtas konferencijai „Marijampolės krašto knygnešystės metraštininkai“. Per metus Informacijos skyriaus 
darbuotojai parengė 1025 reklaminės medžiagos vienetus (lipdukus, skrajutes, korteles, lankstinukus).  

 

Informacinė ir kraštotyros veikla 
LIBIS diegimas 

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

bibliotekoje ir filialuose įdiegta ir sėkmingai veikia LIBIS PĮ v.4.23 versija, SVB dokumentų fondai 
rekataloguoti 100 procentų. LIBIS PĮ įdiegta 24 filialuose, iš jų 22 filialuose veikia Skaitytojų aptarnavimo 
posistemis. Metų pabaigoje vartotojus automatizuotai pradėjo aptarnauti Balsupių ir Daugirdų filialai. 

2003 m. Viešojoje bibliotekoje buvo įdiegtas LIBIS Analizinės bibliografijos posistemis. NBDB 
2013 m. pateikti 964 (2012 m.– 893) bibliografiniai įrašai iš vietinių periodinių leidinių (laikraščių 
„Suvalkietis“, „Marijampolės miesto laikraštis“ ir žurnalo „Mūsų savaitė“).  

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

2008 m. buvo įdiegtas  TBA posistemis. 
Nuo 2005 m. Viešojoje bibliotekoje veikia Skaitytojų aptarnavimo posistemis (SAP). 2013 m. 

pabaigoje LIBIS PĮ Skaitytojų aptarnavimo posistemio (SAP) programine įranga dirbo Viešoji biblioteka ir 22 
filialų. Visi filialai (išskyrus nekompiuterizuotą Narto filialą ir neveikiantį Kūlokų filialą) registruoja vartotojus 
LIBIS duomenų bazėje.  

LIBIS PĮ diegimo klausimai buvo reguliariai aptariame pasitarimuose, organizuojami darbuotojų 
mokymai ir konsultacijos. 2013 metais suteiktos 89 individualios konsultacijos, 54 iš jų – kaimo filialų 
darbuotojams. Balandžio, rugsėjo, spalio mėnesiais viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai išklausė 
pranešimus apie numatomus LIBIS sistemos naujoves ir pakeitimus, aptartas darbas su skolininkai, įdiegus 
naują LIBIS PĮ versiją, analizuojamos daromos klaidos. Parengtas vartotojo vadovas „Skolininkų valdymas 
LIBIS sistemoje“. 

http://www.marvb.lt/
http://www.marijampolietis.lt/
http://www.suduvosgidas.lt/
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2013 metais vykdytas analizinių įrašų importas į suvestinį katalogą bei reikšminių žodžių 
importas (230 reikšminių žodžių). Ataskaitiniais metais eksportuota 864 kraštotyrinių periodinių įrašų.  

Ataskaitiniais metais per portalo www.ibiblioteka.lt sistemą „Klausk bibliotekininko“ gauta 30 
užklausų (2012 m. – 27). Be tradicinių paklausimų apie bibliotekos paslaugas, buvo ir keletas sudėtingesnių, 
dažniausia kraštotyrinio pobūdžio užklausų. Pvz. apie Marijampolėje gyvenusį pedagogą Juozą Merkevičių, 
apie žydų indėlį į Marijampolės kultūrinį gyvenimą tarpukariu ir pan. 

Elektroninis katalogas 
 
Bibliotekos elektroniniame kataloge 2013 m. pabaigoje buvo 39160 (2012 m. – 35515) 

bibliografinių įrašų, iš jų ataskaitiniais metais buvo sukurti 3645 nauji bibliografiniai įrašai. 
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose korteliniai katalogai ir kartotekos nenaudojami, pildoma tik 

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

Informacinis fondas 
 

Ataskaitiniais metais informacinis Viešosios bibliotekos fondas sudarė 2511 fizinių vienetų. 2013 
metais buvo patikslintas informacinių leidinių skaičius, ataskaitoje pateikiamas SVB Informacinio fondo 
dydis atitinka elektroninio katalogo duomenis. 

Vidutiniškai viename kaimo filiale yra 51 fiz. vnt. dokumentų, miesto filiale – 180 fiz. vnt. 
dokumentų. 

CBS gauta 140 informacinių leidinių, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 63,  Draugystės filiale – 10, 
kaimo filialuose – 67 egzemplioriai. 

Viešosios bibliotekos informacinių leidinių fondą sudaro 1061 egzempliorius. Didžiausias skaičius 
informacinių dokumentų saugoma Informacijos skyriuje – 564, Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 287, Vaikų 
edukacijos ir laisvalaikio centre – 199, Metodikos skyriuje - 11.  

Informacinio fondo situacija skyriuose nepasikeitus. Leidinių fondas atnaujinamas nepakankamai, 
gaunama per mažai leidinių, jie brangūs, todėl ribojamas jų naudojimo laikas namuose (skolinama 2 
savaitėm). Ataskaitiniais metais pertvarkytas Informacijos skyriaus fondas – rugsėjo mėn. vadovaujantis 
Viešosios bibliotekos direktoriaus 2013-08-20 įsakymu  Nr. V – 24 „Dėl Petro Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos informacijos skyriaus dokumentų“ fondas atvertas vartotojams, dokumentus galima užsakyti  
internetu ir rezervuoti. Dalis leidinių – vertingi informaciniai ir kraštotyros dokumentai, buvo pažymėti 
oranžinėmis lipdėmis kaip neišduodami į namus dokumentai. 

Viešojoje bibliotekoje komplektuojami universalaus pobūdžio informaciniai leidiniai ir leidiniai, 
atitinkantys vartotojų poreikius bei bibliotekos finansines galimybes. Ataskaitiniais metais Informacijos 
skyriuje paklausiausi buvo visuomenės mokslų leidiniais. Jaučiamas trūkumas naujausių leidinių teisės (ypač 
civilinės ir darbo teisės), finansų, vadybos, istorijos, psichologijos, biologijos ir sociologijos temomis. 

Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre populiariausi leidiniai kaip ir praeitais metais – „Mažųjų 
enciklopedija“, „Aš ten buvau“, „Kas yra kas“, „Pažvelk iš arčiau“. Populiarūs dokumentai medicinos, 
gamtos, etnografijos, geografijos temomis bei enciklopedinio pobūdžio leidiniai, žinynai ir žodynai. Trūksta 
naujausių informacinių leidinių chemijos, biologijos, fizikos ir technikos klausimais. 

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.  

Informacinis filialų bibliotekų dokumentų fondas komplektuojamas atsižvelgiant į vartotojų 
poreikius, ypatingą dėmesį teikiant besimokančių ir studijuojančių vartotojų poreikiams –  nagrinėjamos 
bibliografinės užklausos, neigiami atsakymai į jas.  

Ataskaitiniais metais fondai buvo papildyti užsienio kalbų žodynais, informaciniais leidiniais 
„Ežerai: 119 Lietuvos ežerų“, „Medžiai ir krūmai aplinkai puošti“, enciklopedijomis – „Moters enciklopedija: 
sveikata ir grožis“, „Namų knyga“, „Mažoji enciklopedija: šunys“, kitais leidiniais.  

 

http://www.ibiblioteka.lt/
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Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 
 

Bibliografinių užklausų skaičius kiekvienais metais mažėja. 2013 m. Viešosios bibliotekos ir filialų 
darbuotojams vartotojai pateikė 13779 (2012 m. – 14476) užklausas. Bendras užklausų skaičius sumažėjo 
4, 8 %.  

Viešojoje bibliotekoje vartotojai pateikė 8879 (2011 m. - 9261) užklausą, iš jų atsakytos –6999. 
Elektroniniu būdu gautos 987 užklausos. Toliau mažėja užklausų skaičius Vaikų edukacijos ir laisvalaikio 
centre, neatsakyta į 87, 4 % užklausų. VELC dažnai atsakoma neigiamai į vartotojų užklausas, nes per mažas 
programinės ir naujausios populiariosios literatūros egzemplioringumas. 

Bendras užklausų skaičius Viešosios bibliotekos filialuose sumažėjo, nes beveik 3 kartus užklausų 
skaičius sumažėjo Draugystės filiale. 2784 užklausas pateikė suaugusieji vartotojai, 2116 – moksleiviai. 
Vidutiniškai vienam filialui buvo pateiktos 196 užklausos (2012 m. – 208): kaimo filialui – 178, Draugystės 
filialui – 613.  

Užklausų skaičius gautų elektroninėmis priemonėmis filialuose išliko nepakitęs – gauta 222 
užklausos (2012 m. – 201 užklausa). 

Ataskaitiniais metais sumažėjo bendras atsakytų užklausų skaičius. Atsakyta SVB 11637 užklausas, 
iš jų Viešojoje bibliotekoje – 6999, filialuose – 4638 užklausas. 

Didžiąją atsakytų užklausų dalį filialuose sudarė teminės užklausos – 6642 arba 48, 2 %. Viešojoje 
bibliotekoje buvo atsakyta į 3588, filialuose – 3054 užklausas: 2804 – kaimo filialuose, 250 – Draugystės 
filiale. Daugiausia atsakytų užklausų grožinės literatūros, visuomenės mokslų, medicinos, technikos, žemės 
ūkio bei matematikos ir gamtos mokslų tematika. 

27, 3 % visų užklausų sudarė tikslinamosios, 21, 7 % - adresinės užklausos. Kitų rūšių užklausos 
sudarė 2, 8 % visų užklausų. 

Nežymiai sumažėjo neigiamų atsakymų skaičius SVB. Viešosios bibliotekos vartotojai į parteiktas 
užklausas gavo 1880, filialuose – 262 neigiamus atsakymus. Neatsakyta į 15, 5 pateiktų užklausų. 

 
               Lentelė Nr. 20. Užklausos 

 Gauta 
užklausų  

Atsakyta 
užklausų  

Neigiami 
atsakymai 

Gauta elektroninėmis 
priemonėmis 

Viešoji biblioteka 8879 6999 1880 987 

Miesto filialas 613 553 60 151 

Kaimo filialai 4287 4085 202 71 

 SVB 13779 11637 2142 1209 

 
2013 m. buvo pasigendama periodinių leidinių kaimo filialuose. Dalis kaimo bibliotekų skaitytojų 

žurnalus ir laikraščius vis dar norėtų skaityti ne interneto tinklapiuose. Taip pat trūksta periodinių leidinių 
vaikams ir jaunimui. Neigiamus atsakymų lankytojai dažniausiai gauna prašydami naujausios grožinės 
literatūros, moksleiviams trūksta privalomojo skaitymo knygų.  

Tenkinant vartotojų skaitymo poreikius, filialų darbuotojai naudojasi Viešosios bibliotekos 
Metodikos skyriuje įkurtu fondu „Knyga laisvalaikiui“. Ataskaitiniais metais iš šio fondo paimti 679 
dokumentai (639 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: „Šeimininkė“, „Darbštuolė“, „Moters savaitgalio virtuvė“. Igliaukos 
bibliotekos skaitytojas P. Strolys bibliotekai prenumeruoja laikraštį „XXI amžius“,  Šventragio filialui 
bibliotekos skaitytojas prenumeravo laikraštį "Ūkininko patarėjas". 

 

Atrankinės informacijos apimtis ir temos 
 
2013 m. atrankinę informaciją vartotojams teikė Viešosios bibliotekos Draugystės filialas ir trys 

kaimo filialai – Igliaukos, Igliškėlių ir Padovinio bibliotekos. Atrankiniu būdu buvo aptarnauti 8 vartotojai. 
Pagrindinės atrankinės informacijos temos: vaikų ugdymas darželyje ir pagrindinėje mokykloje, Lietuvos 
istorija, ekologija, etninė kultūra, psichologija, bitininkystė.  
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Internetas 
2013 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 – 4345 (2012 m. – 3484), arba 

41, 6 % Viešosios bibliotekos bei filialų vartotojų. Internetu naudojosi 1758 (2012 m. – 1479) vartotojai 
vaikai iki 14 m.  

Viešojoje bibliotekoje viešosios interneto prieigos kompiuteriais naudojosi 1299 (2012 m. – 933) 
vartotojai, iš jų – 1024 Informacijos skyriuje ir 255 Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre (VELC). Interneto 
vartotojų skaičius VELC padidėjo, nes Multicentre kiekvieną dieną leidžiama laisvai naudotis interneto ryšiu 
1 valandą, o kitų viešosios interneto prieigos kompiuterių Centre nėra. 

Kaimo filialuose interneto paslaugomis naudojosi 2667 (2012 m. – 2475) vartotojai, iš jų 1322 
vaikai iki 14 m. amžiaus. Draugystės filiale internetu naudojosi 379 (2012 m. – 76) vartotojas, iš jų 181  – 
vaikai iki 14 metų. Interneto vartotojų skaičius filialuose padidėjo 16, 2 %. 

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose veikia Interneto skaityklų:  
Viešojoje bibliotekoje – 10 kompiuterizuotų darbų vietų vartotojams. Iš jų: Informacijos sk. – 8 

darbo vietos, Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 1 darbo vietos, aprūpinta specialia programine įranga 
neįgaliesiems ir silpnaregiams (JAWS ir MAGIC programinė įranga). Informacijos skyrius įsigijo 4 naujus 
kompiuterius vartotojams, nes senieji, įsigyti 2006 metais, buvo visiškai susidėvėję ir vartotojai negalėjai jais 
naudotis. Informacijos skyriaus kompiuterių panaudojimo koeficientas – 35, 90 %. 

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

23 –yje kaimo filialų įrengtos 87 kompiuterizuotos darbo vietos (2012 m. - 88) vartotojams. 
Kaimo filialuose vartotojams skirta nuo 5 iki 2 kompiuterizuotų darbo vietų, priklausomai nuo filialo dydžio.  

Bibliotekoms interneto ryšį tiekia LRTC, AB TEO, UAB „Infostruktūra“.  
2013 metais Viešosios bibliotekos ir filialų vartotojai nemokamai naudojosi 3 

prenumeruojamomis duomenų bazėmis: EBSCO, Oxford Reference on-line ir INFOLEX Praktika su 
integruota teisės aktų paieška duomenų bazė. Tai populiariausia DB, 2013 m. buvo gautos 11 darbo vietos 
(Viešojoje biblioteka – 2 darbo vietos, Draugystės, Sasnavos, Igliaukos, Mokolų, Daukšių, Gudelių, 
Netičkampio, Liudvinavo, Daukšių filialai).  

Duomenys apie elektronines paslaugas 
               Lentelė Nr. 21. Elektroninės paslaugos 

Elektroninės paslaugos SVB Viešoji 
biblioteka 

Draugystės 
filialas 

Kaimo filialai 

Seansų skaičius 66192 31016 2145 33031 

Seansų laikas 45882 10513 3164 32205 

Atmestų seansų skaičius 605 0 53 552 

Parsisiųsdintų dokumentų skaičius 744 744 - - 

Parsisiųsdintų įrašų skaičius 22566 22566 - - 

Paieškų (užklausų) skaičius 72011 72011 - - 

Virtualių apsilankymų skaičius 27185 27185 - - 

Seansų internete skaičius 39543 8744 2133 28666 

 

Kraštotyros veikla 
 
Ataskaitiniais metais suaktyvėjo viešosios bibliotekos kraštotyrinė veikla. Pagrindinis dėmesys 

skiriamas dokumentų ir informacijos apie kraštą saugojimui, kaupimui ir sklaidai elektroninėje erdvėje. 
Kraštotyros dokumentų fondą Viešojoje bibliotekoje ir filialuose sudaro – 3802 (2012 m. – 3734) 

fiziniai vienetai, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 3236 (2012 m. – 3170 ), filialuose –566 (2012 m. – 564) fiziniai 
dokumentai, Miesto filiale – 180 (2012 m. – 180). Viešoji biblioteka per metus gavo 66 kraštotyrinio 
pobūdžio leidinius. 

Vidutiniškai viename filiale yra po 29 fizinius vienetus kraštotyrinio pobūdžio dokumentų.  
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Visuose Viešosios  bibliotekos filialuose organizuojamos kraštotyros kartotekos. Ataskaitiniais 
metais jos papildytos 147 bibliografiniais įrašais (2012 m. – 158).  

Viešosios bibliotekos krašto fondas pradedamas skaitmeninti, o kraštotyrinio pobūdžio 
dokumentai skelbiami elektroninėje erdvėje. Sukūrus naują, teikiantį daugiau galimybių ir talpesnį 
bibliotekos tinklalapį, daugiau dėmesio buvo skiriama kraštotyrinio pobūdžio dokumentų publikavimui 
internetinėje erdvėje. 

 Ataskaitiniais metais buvo parengtos ir Viešosios bibliotekos tinklapyje publikuotos 3 virtualios 
parodos.  

Virtuali paroda „Sietyno“ draugija ir Marijampolės krašto knygnešiai“, kurioje demonstruojama 
daugiau kaip 160 dokumentų ir fotografijų, pradėta publikuoti interneto svetainėje balandžio mėn. 
Parodoje pateikti dokumentai ir fotografijos iš G. Giniuvienės kraštotyrinio darbo „Marijampolės knygnešiai 
artimųjų prisiminimuose“, Justino ir Stanislovo Sajauskų knygų, knygnešių palikuonių asmeninių archyvų,  
keletas retų fotografijų ir įdomių dokumentų. Šios parodos parengimą publikavimui internete inicijavo 
Informacijos skyriaus darbuotojai, kurie Vilniuje kovo 1 – 2 dienomis  dalyvavo Kaziuko mugėje ir Vilniuje 
pristatė Suvalkijos regioną. Vilniaus mokytojų namų svetainėje vyko vakaras „Sūduva – knygnešystės 
centras: V. Kudirka, „Sietyno“ draugija“.  Veikė  Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos parengta paroda 
„Sietyno“ draugija ir Marijampolės krašto knygnešiai“, buvo rodomas dokumentinis filmas „Dr. Vinco 
Kudirkos gyvenimo ir kūrybos apžvalga“. Jau konferencijos metu ir po jos Marijampolės pedagogai ir 
kraštotyrininkai pradėjo domėtis šia paroda ir galimybe ja naudotis.  Parengę trumpą parodos aprašymą, 
Informacijos skyriaus darbuotojai parodą publikavo bibliotekos tinklalapyje. Ši paroda buvo pristatyta 
konferencijoje „Marijampolės krašto knygnešystės metraštininkai“.  

Liepos mėn. atnaujinta virtuali paroda „Karalius lietuviškasis: Petras Kriaučiūnas - lietuvių 
tautinio atgimimo Sūduvoje pradininkas“. Papildomai suskaitmeninta 40 knygų viršeliai ir tituliniai 
puslapiai.  

Lapkričio mėn. publikavimui bibliotekos svetainėje parengta paroda „Praeities liudininkai. 
Marijampolės bibliotekos istorija 1941-1957 metų dokumentuose“ apie Petro Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos istoriją. Parodai parengtos 170 skaitmeninių kopijų. 

Parodos „Ateitis. Dabartis. Praeitis.“ populiarumas, kuri buvo rengiama 2012 – 2013 metais,  
paskatino bibliotekos lankytojų susidomėjimą Marijampolės miesto vaizdais ir istorija, davė impulsą rinkti 
informaciją apie Marijampolės gatves, jų pavadinimų kaitą ir kilmę. Informacijos skyriaus darbuotojai 
atrinko daugiau kaip 100 dokumentų, parengė tekstinę informaciją ir pradėjo rengti projektą 
„Marijampolės gatvių kaita“. Bendruomenei projektas bus pristatytas 2014 metais.  

Tinklalapyje www.grazitumano.lt publikuota: Irenos Rimavičienės straipsniukai – „Irenos Vėdarai“ 
ir „Irenos kūčiukai“. Vyresn. bibliografės Loretos Skinkienės straipsnis „Leibos ir Narvos (Krasnojarsko 
kraštas) lietuvių tremtinių virtuvė“ tapo vienu iš keturių konkurso „Mano krašto gardėsis“ prizininkų. 
Prizininkai apdovanoti metine 2014 metų leidinio „Šeimininkė“ prenumerata jų atstovaujamai bibliotekai. 
Keturi geriausi straipsniai ar receptai taip pat bus patalpinti specialioje receptų knygoje, kurią gaus ir pats 
laimėtojas.  

Kauno apskrities Viešosios bibliotekos organizuotoje konferencijoje  „Skaitmeninio turinio kūrimo 
ir sklaidos inovacijos“ Krašto fondo darbuotoja L. Skinkienė pristatė kraštotyros fondo viešinimo darbus ir 
parengė pranešimą „Kraštotyros pristatymas Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 
tinklalapyje“. Apie kraštotyros fondo sklaidą buvo kalbėta ir Viešosios bibliotekos darbuotojų pasitarime.  

Tradiciškai buvo parengtas Marijampolei reikšmingų datų kalendorius (2014 m.), kuris 
publikuojamas bibliotekos interneto svetainėje.  

Kraštotyrinio darbo apimtis sumažėjo kaimo filialuose. Želsvos bibliotekos kraštotyros dokumentų 
fondas papildytas Aldonos Žiugždienės poezijos knyga „Prie Šventosios ir Šešupės“, Sasnavos bibliotekos – 
nepublikuotu darbu – sasnaviškės Marijonos Montvilaitės prisiminimais ,,Malda – ne poteriai. Praradusios 
tikėjimą krito net pačios galingiausios pasaulio imperijos“.  

Valavičių filialo bibliotekininkė Lilija Stankevičienė parengė „Valavičių pradinės mokyklos istoriją“, 
kurioje – mokyklos istorijos faktai, mokyklą baigusiųjų Marijos Stiklickienės, Stasės Gicevičienės, Kazimiero 
ir Juozo Bendaravičių atsiminimai, daugybė nuotraukų. Didelio susidomėjimo sulaukė Valavičių bibliotekoje 
parengta fotografijų paroda „Valavičių mokyklai - 100“. Parodoje eksponuojamos nuotraukos nuo 1923 – 
mokyklos įkūrimo metų iki 1989 – mokyklos uždarymo.  
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Daugelyje bibliotekų tęsiami jau pradėti darbai: pildomi teminiai segtuvai apie žymius kraštiečius, 
aptarnaujamo mikrorajono gyvenvietes, vietoves. Visos filialų bibliotekos pildo iškarpų iš periodinės 
spaudos segtuvus „Apie mus spaudoje“.  

Tinklalapyje www.grazitumano.lt publikuota 3 straipsniai, o krašto fondo darbuotojos L. 
Skinkienės straipsnis „Leibos ir Narvos (Krasnojarsko kraštas) lietuvių tremtinių virtuvė“ tapo vienu iš 
keturių konkurso „Mano krašto gardėsis“ prizininkų. Prizininkai apdovanoti metine 2014 metų leidinio 
„Šeimininkė“ prenumerata  

 

Metodinė veikla 
 

Vykdant metodinės veiklos funkcijas, Metodikos skyrius siekė plėsti bibliotekų paslaugas, 
skleisti informaciją apie naujoves, ugdyti bibliotekininkų profesionalumą. 2013 metų Metodikos skyriaus 
veiklą įtakojo įgyvendinami projektai. Metodikos skyriaus darbuotojai koordinavo projekto 
„Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ įgyvendinimą, bendradarbiavimą su Černiachovsko (Įsruties) 
municipaline įstaiga „Centralizuota bibliotekų sistema“, Programos Jungtiniu techniniu sekretoriatu., rengė 
projekto ataskaitas, papildymus ir tikslinimus. 

Metodikos skyriaus tikslams pasiekti metodininkai organizavo profesinius renginius. Buvo surengti 
9 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų pasitarimai. Juose buvo nagrinėjami aktualūs profesiniai 
klausimai: veiklos planai ir ataskaitos, naujovės bibliotekinės dokumentacijos apskaitoje (nurašymas, 
visuminė apskaita), apžvelgiamos išvykos į Viešosios bibliotekos filialus, pristatoma naujausia 
bibliotekininkystės literatūra, nagrinėjama bibliotekų patirtis skaitymo skatinimo klausimais. 

Pasitarimų metu aptartos pagrindinės temos iš konferencijų, seminarų Lietuvoje ir užsienyje 
sugrįžus. Viešosios bibliotekos bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierė Kristina Bilinskaitė pasidalino 
įspūdžiais iš konferencijos „Besimokančių bendruomenių kūrimas“ Bostone (JAV). Viešosios bibliotekos 
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro vyr. bibliotekininkė Aušra Kriaučiūnaitė supažindino su informacija 
gauta seminaro, skirto Tarptautinei vaikų knygos dienai, metu. Viešosios bibliotekos direktorė Daiva 
Kirtiklienė apžvelgė pagrindines temas nagrinėtas Tarptautinėje konferencijoje „Bibliotekos – socialiniams 
pokyčiams 2013: Baltijos regiono šalių patirtis“. Balandžio mėn. keturi Marijampolės bibliotekininkų 
draugijos nariai dalyvavo LBD konferencijoje „Bendraujančios bibliotekos: patirtys, technologijos“. Gegužės 
mėnesio pasitarimo metu vyresn. metodininkė Violeta Ruseckienė apžvelgė konferencijos pranešimų temas 
ir pademonstravo Vilniaus universiteto bibliotekos naujojo Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro, 
kuriame ir vyko konferencija, pastato erdvių nuotraukas.  

Pasitarimuose daug dėmesio buvo skiriama LIBIS darbo klausimams. Viešosios bibliotekos LIBIS 
administratorė  Birutė Slavickaitė aptarė darbo su skolininkais problemas – pravedė mokymus Viešosios 
bibliotekos ir filialų darbuotojams. Pasitarimų metu buvo apžvelgtos projekto  „Bendradarbiavimas kuriant 
biblioteką šeimai“ veiklos, apžvelgti  atlikto tyrimo – anketinės apklausos “Laisvalaikio, informacijos, 
edukacijos poreikiai bibliotekoje: Marijampolės ir Černiachovsko šeimų požiūrio ir poreikių tyrimas“ 
rezultatai, kurie bus naudojami įgyvendinant projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“. 

Pasitarimų metu buvo pristatytas kraštotyros darbas Viešojoje bibliotekoje, virtualios parodos, 
kraštotyros darbais: „Marijampolei reikšmingos datos“, „Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose 
saugomi nepublikuoti kraštotyros darbai (1966-2010)“, „Kapsuko miesto ir rajono nepublikuotų kraštotyros 
drabų bibliografinė rodyklė (1964-1984)“. Pasitarimuose dalyvavo ir kitų institucijų specialistai. Kovo 
mėnesio pasitarimo metu Marijampolės teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Rita Mockuvienė pristatė darbo rinkos prognozes bei įsidarbinimo galimybių barometrą 2013 metams. 

Bibliotekininkų profesionalumo ugdymui Metodikos skyriuje komplektuojamas metodinės 
literatūros fondas. Metodikos skyriaus dokumentų fondą sudaro 1384 fiziniai vienetai , iš jų 18,5 proc. - 
profesinė literatūra ir 81,5 proc. – fondo „Knyga laisvalaikiui“ leidiniai. Didžiausią dalį šiame fonde sudaro 
grožinė literatūra. Dokumentų fondu naudojasi 46 vartotojai, jiems išduota 679 dokumentai, iš kurių 94,0 % 
- grožinė literatūra, 6,0% – profesiniai leidiniai. Metodikos skyriuje nuolat veikia bibliotekininkystės 
naujienų paroda, parengta paroda „Įgyvendinti projektai nuotraukose“.  

Metų pabaigoje vyresn. metodininkė Violeta Ruseckienė parengė „Įžymių datų kalendorių“ 2014 
metams. 

http://www.grazitumano.lt/
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Ataskaitiniais metais į filialus išvykta 25 kartus. Vidutiniškai vienas filialas aplankytas 0,9 karto. 
Pagrindinis lankymosi tikslas – susipažinti su filialų veikla, tikrinti duotų įpareigojimų vykdymą, konsultuoti 
bibliotekininkus.  

Metodininkai konsultavo naujai pradėjusią dirbti Gudelių filialo bibliotekininkę.   
Ataskaitiniais metais metodininkai dirbo viešųjų ryšių srityje. Metodininkai, įgyvendindami 

projektus, organizavo renginius, bendravo ir bendradarbiavo su kūrėjais ir nevyriausybinėmis 
organizacijomis, paslaugų teikėjais, projektų partneriais, rūpinosi įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų 
viešinimu. Darbuotojai koordinavo akcijos „Knygų Kalėdos“ veiklas Viešosios bibliotekos filialuose, Pilietinių 
iniciatyvų centro organizuotus renginius Viešojoje bibliotekoje, rengė tęstinius projektus. 

 

Projektai 
 

Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos darbuotojai vykdė 3 projektus. Buvo toliau 
įgyvendinamas projektas „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“, kurį iš dalies finansavo Europos 
Sąjunga pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos, Rusijos 
bendradarbiavimo per sieną programą. Projekto partneris - Įsruties (Černiachovsko) municipalinė 
biudžetinė įstaiga „Centralizuota bibliotekų sistema“. Projektu siekiama 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). 2013 m. pradėti Draugystės filialo, kuriame vykdomas projektas, pastato rekonstrukcijos 
darbai. Vykdant rekonstrukciją, pastatui sumontuotas šlaitinis stogas, atliktas laikančiųjų konstrukcijų 
kapitalinis remontas, išorės sienų apšiltinimas, vidaus patalpų perplanavimas ir kapitalinis remontas, įrengta 
apsaugos sistema. Infrastruktūra pritaikyta žmonėms su negalia, šeimoms, auginančioms mažus vaikus. 
Vidaus patalpose atverta bendra erdvė, kuri bus suskaidyta funkcinėmis zonomis – mediateka, žaidimų 
kampas, technologijų, susitikimų ir užsiėmimų zonos. Užbaigus infrastruktūros modernizavimo darbus, 
bibliotekoje bus pradėtos įgyvendinti projekto „minkštosios” veiklos. 2013 m. įsigyta kompiuterinė, 
programinė ir kita techninė  įranga, fondai papildyti garsinėmis ir elektroninėmis knygomis, muzikos ir 
vaizdo įrašais. Projektą numatoma baigti 2014 m. gegužės 15 d. 

Pagrindinis projekto „Sveikatos informaciją – kiekvienam žmogui“ tikslas – skatinti 
bendruomenės sveiką gyvenseną, sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, vykdant informacijos kaupimą ir 
sklaidą bibliotekose. Projektą iš dalies finansavo Marijampolės savivaldybė iš visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos. Projekto biudžetas - 3000,00 Lt. Projekto metu Mokolų ir Šunskų filialų fondai 
papildyti literatūra medicinos ir sveikos gyvensenos temomis, Šunskų seniūnijos bendruomenei surengta 
paskaita „Septynios kūno galios ir jų stiprinimas žolelėmis“ (lektorė žolininkė Adelė Karaliūnaitė) ir įrengta 
informacinė lentyna Mokolų bibliotekoje. Projektą parengė ir  koordinavo  Metodikos skyriaus darbuotojai. 

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai įgyvendino projektą  „Reikia 
išmokti sveikam išlikti“ (Vydūnas), kurio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad sveikata - 
didžiausias turtas ir paskatinti žmones labiau ja rūpintis. Projektą rėmė Marijampolės savivaldybės 
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektas, biudžetas –  2000 Lt. Įsigyta 2 
mobilios lentynos parodoms (1600 Lt), sukomplektuota 15 egz. naujausios literatūros sveikatos tema (250, 
94 Lt ), parengtas parodų ciklas "Sveikatingumo virusas". 

 

Personalas 
 

Ataskaitiniais metais savivaldybės Viešojoje bibliotekoje dirbo 65 žmonės, buvo užimti 64, 25 
etatai. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose dirbo 48 profesionalūs bibliotekininkai, jie užėmė 45, 5 etato.  

Nepilną darbo dieną dirba 8 (2012 m. - 9) bibliotekininkai, iš jų Viešojoje bibliotekoje dirba - 0, 
miesto filiale – 0, kaimo filialuose – 8  profesionalūs bibliotekininkai. 

Darbuotojų kaitos Viešojoje bibliotekoje filialuose nėra, o kaimo filialuose – labai maža. Metų 
eigoje pasikeitė Gudelių, Igliaukos, Smilgių darbuotojai. Ilgametei Igliaukos filialo bibliotekininkei L. 
Raguckienei išėjus į pensiją, ją pakeitė Gudelių filialo darbuotoja D. Sudeikienė. Gudelių filiale pradėjo dirbti 
A. Urkienė, turinti aukštesnįjį medicininį išsilavinimą. Metų pabaigoje, Smilgių filialo bibliotekininkei išėjus į 
kitą darbą, ją pakeitė Narto filialo bibliotekininkė J. Asijevičienė. 
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 Lentelė Nr. 22. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 
  

 Viso 
bibliotekininkų 

Aukštasis % Aukštes- 
nysis 

% Kitas išsilavi-
nimas 

% 

SVB 48 16 33, 3 29 60, 4 3 6, 3 

Viešoji biblioteka 21 10 47, 6 11 52, 4 0 0 

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

Kaimo filialai 24 5 20, 8 16 66, 7 3 12, 5 

 
Ataskaitiniais metais nedirbo Kūlokų filialas, nes bibliotekos patalpos 2011 m. buvo perduotos 

Kūlokų kaimo  bendruomenei. 

Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas 
 

Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 500 Lt  
(2012 m. – 1000 Lt), išleista 532 Lt. Įvairiuose seminaruose ir mokymuose dalyvavo 29 Viešosios bibliotekos 
ir filialų darbuotojai,  iš jų Viešosios bibliotekos darbuotojų – 10, Draugystės filialo – 1, kaimų filialų – 18. 
Dažnai vienas darbuotojas dalyvauja keliuose seminaruose ir mokymuose, tačiau vidurinės ir žemiausios 
grandies specialistai dar per mažai įjungiami į kvalifikacijos kėlimo sistemą ir skiria nepakankamai dėmesio 
savo kompetencijų tobulinimui. 

Viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos (toliau –  
LNB) organizuotuose mokymuose „Kokybės vadyba bibliotekoje ir darbo teisė“ (1 darbuotojas), Kauno 
Viešosios bibliotekos organizuotoje konferencijoje „Skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaidos inovacijos“ (5 
darbuotojai). Po vieną darbuotoją dalyvavo Kauno apskrities Viešosios bibliotekos seminaruose 
„Bibliografinė informacinė paieška“, „Skaitmeninio turinio kūrimas bibliotekininkams“, „Vaikas – šeima, 
skaitymas – asmenybė“, 2 darbuotojai dalyvavo seminare „Rankraščiai: saugome, tiriame, skleidžiame 
žinią“. Bibliotekos direktorė dalyvavo seminare „Elgesys konfliktinėje situacijoje, situacijos valdymas“ ir 
tarptautinėje konferencijoje „Bibliotekos socialiniams pokyčiams: Baltijos regiono šalių patirtis“.   

Lapkričio mėn. Kauno apskrities Viešosios bibliotekos seminaras „LIBIS: elektroninio katalogo 
tvarkymas, vartotojų aptarnavimas“ buvo organizuotas Viešojoje bibliotekoje konferencijų salėje. Jame 
dalyvavo 12 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų. 10 Viešosios bibliotekos kaimo filialo darbuotojų  
dalyvavo mokymuose „Leidinių maketavimas ir diagramų ruošimas“, kuriuos organizavo ir pravedė 
Informacijos skyriaus vedėjas V. Baranauskas Mokymų centre. 

Marijampolės kolegijoje vykusioje Prano Mašioto 150–osioms gimimo metinėms skirtoje 
konferencijoje „Prano Mašioto nuopelnai tautai, pedagogikai, literatūrai“ dalyvavo 4 Viešosios bibliotekos ir 
filialų darbuotojai. Sasnavos filialo darbuotoja dalyvavo VšĮ „Robotikos mokykla“ vedamuos projekto 
„Bibliotekos jaunimui“ mentorių mokymuose, mokėsi dirbti su savanoriais. 

Viešosios bibliotekos darbuotoja K. Bilinskaitė dalyvavo tarptautiniuose renginiuose. Liepos mėn. 
dalyvavo konferencijos „Besimokančių bendruomenių kūrimas“ Bostone (JAV). Kelionę ir dalyvavimą 
seminare rėmė Bilo ir Melindos Gates fondas. Konferencijos metu lektoriai pristatė programėles „Bump“, 
„Voice Thread“ kurias galima pritaikyti mokymosi procese, bibliotekos veikloje. Kituose užsiėmimuose  buvo 
tobulinami rašymo įgūdžiai, pasitelkiant technologijas. Lektoriai kalbėjo apie besikeičiančios visuomenės 
sandarą ir kaip mokslas turi ruošti naujus darbuotojus bei darbdavius, ypač pabrėžiant kūrybiškumo svarbą. 
Gruodžio mėn. K. Bilinskaitė dalyvavo seminre Daugirdiškėse: „lntro-Stepping into Youth Information 
Course“ ir „Library Goes Literacy in Europe“.   

Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos organizuotuose seminaruose pagal vykdomą 
projektą „Socialinio dialogo skatinimas Lietuvos kultūros darbuotojų institucijose“ aktyviai dalyvavo 
Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai. Mokymuose „Darbo teisės pagrindai“ dalyvavo 7 darbuotojai, 
„Kolektyvinių sutarčių sudarymas, priežiūra ir konfliktų reguliavimas“ – 2 darbuotojai, „Darbo santykių 
samprata“ – 1 darbuotojas. 

Taip pat darbuotojai dalyvavo seminaruose „Dokumentų valdymo aktualijos ir problemos“, 
asociacijos „Langas į ateitį“ ir VšĮ „Kitokie projektai“ organizuotame seminare „IKT ir bendrųjų įgūdžių 
tobulinimas“, „Socialinė partnerystė ir konfliktų valdymas“, darbų saugos mokymuose. 
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2007-2013 EKPP Lietuvos, Lenkijos, Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos metinėje 
konferencijoje, kuri gruodžio 5 d. įvyko Ryn (Lenkija), dalyvavo 2 Viešosios bibliotekos darbuotojos: D. 
Kirtiklienė ir  A. Stočkuvienė.  Kaimynystės programos mokymuose Kaune žinias apie  paramos gavėjų 
įsipareigojimus pagal Paramos sutartį, Paramos sutarties pakeitimus, ataskaitų rengimą ir teikimą gilino 
įgyvendinamą projektą „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ administruojanti grupė (2 
darbuotojai). 

Siekdami susipažinti su skandinavišku bibliotekų modeliu ir pasisemti gerosios patirties, Petro 
Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai birželio 29 –  liepos 1 d. dalyvavo dalykinėje išvykoje 
Estijoje ir aplankė dvi didžiausias  bibliotekas – Estijos nacionalinę biblioteką ir Talino centrinę biblioteką. 
Bibliotekose ypač daug dėmesio skiriama elektroninėms paslaugoms, dokumentų skaitmeninimui. Estijos 
kolegos parodė kompiuterinį katalogą ESTER, skaitmeninį archyvą DIGAR, kuriame dokumentai kaupiami 
nuo 2004 m. ir kasmet papildomi apie 700 leidinių. Buvo pristatyta Estijos periodinių leidinių skaitmeniniu 
formatu duomenų bazė (DEA), kurią sudaro svarbiausių laikraščių, leistų 1821 - 1944 m. Estijoje, skenuoti 
vaizdai, o nuo 2006 metų įtraukiami ir pagrindiniai žurnalai. Talino centrinė biblioteka turi tris aptarnavimo 
punktus, 17 filialų, vieną knygų autobusą. Sistemoje daugiau kaip 1 mln. dokumentų, per metus išduodama 
apie 1,8 mln. dokumentų, joje apsilanko per 1,5 mln. lankytojų. Daug dėmesio skiriama vartotojų 
mokymams, rengiami kursai ieškantiems darbo, kompiuterinio raštingumo mokymai „ ± 50“, veikia klubai 
pagal pomėgius (Knygos mylėtojų, Rankdarbių, Jogos). Bibliotekoje organizuojami labai populiarūs 
skaitymai vaikams „Vasara su knyga“, kuriems 130 knygų sąrašus sudaro bibliotekininkai, o nuo 2012 m. 
vykdomi skaitymai suaugusiems „Pavasarį su knyga“ taip pat sulaukė didelio skaitytojų lankomumo.  
Išvykoje bibliotekininkai turėjo galimybę praplėsti ne tik profesinį, bet ir  kultūrinį akiratį – susipažinti su 
Talinu, Tartu bei Suomijos miestais – Helsinkiu ir Porvo 

 
 Lentelė Nr. 22. Darbuotojų veiklos efektyvumas 

 

 Vartotojų skaičius 1 
bibliotekininkui 

Lankytojų  skaičius 1 
bibliotekininkui 

Išduotis 1 bibliotekininkui 
(fiz. vnt.) 

 2013 m. 2012 m. 2013 m.  2012 m. 2013 m.  2012 m. 

SVB 217, 8 215, 7 4423, 2 4583, 2 6177, 7 6541, 8 

Viešoji biblioteka 238, 3 242, 9 4661, 9 4619, 6 5495, 0 5527, 2 

Miesto filialas 288, 3 375, 3 2838, 3 6819, 0 4022, 7 9002, 7 

Kaimo filialai 191, 0 176, 3 4412, 5 4297, 2 7044, 4 7038, 3 

 
Materialinė bazė  

 
Viešosios bibliotekos ir filialų materialinė bazė gera. Didžioji Viešosios bibliotekos patalpų dalis 

remontuota 2006 ir 2007 metais, vidaus patalpos atrodo jaukiai ir estetiškai, tačiau pastato išorė 
pakankamai susidėvėjusi ir neapšiltinta. Neremontuota ir pastato centrinė dalis – 278 m2 patalpos, kuriose 
įsikūrę Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centras, Metodikos ir Dokumentų tvarkymo komplektavimo skyriai. 
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro dalis patalpų, skirtų Vaikų literatūros skyriui, neremontuotos nuo 
pastato pastatymo, aptriušę ir nepritaikytos vaikų poreikiams. Dalis vaikų literatūros fondo saugoma  
pusrūsyje. 

Ataskaitiniais metais Viešojoje bibliotekoje buvo atlikti smulkūs einamieji remontai: koridorius 
išklotas plytelėmis, paremontuotas Informacijos skyriaus kabinetas. 

Po daugelio metų išsisprendė Draugystės filialo pastato problemos. Vykdant projektą 
„Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ baigiama Draugystės filialo pastato rekonstrukcija: 
sumontuotas šlaitinis stogas, atliktas laikančiųjų konstrukcijų kapitalinis remontas, išorės sienų apšiltinimas, 
vidaus patalpų perplanavimas, įrengta apsaugos sistema. Baigiami ir vidaus remonto darbai. Vidaus 
patalpose atverta bendra erdvė, kuri bus suskaidyta funkcinėmis zonomis – mediateka, žaidimų kampas, 
technologijų, susitikimų ir užsiėmimų zonos.  

Bendra Viešosios bibliotekos filialų patalpų būklė – patenkinama. Avarinėse patalpose dirba tik 
Igliškėlių biblioteka, tačiau iškelti biblioteką į kitas patalpas nėra galimybės. Ataskaitiniais metais atlikti  
Daukšių ir Sasnavos filialų vidaus remonto darbai, atnaujintas šių filialų interjeras, nupirkti nauji, spalvingi ir 
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funkcionalūs baldai. Meškučių ir Valavičių filialuose įrengta kieto kuro krosnelės, atsisakius centralizuotai 
tiekiamos šilumos ir per daug brangaus šildymo elektra. Smulkūs remonto darbai atlikti Balsupių, Smilgių, 
Padovinio, Želsvos filialuose.  

Kitų kaimo filialų patalpų būklė įvairi: šiltose ir erdviose patalpose dirba Liudvinavo, Igliaukos 
filialai. Pakankamai geros ir pritaikytos lankytojų poreikiams Želsvos, Valavičių, Šunskų, Sasnavos, Puskelnių, 
Daukšių, Gavaltuvos, Baraginės filialų patalpos, tačiau kai kuriose iš jų šaltuoju metų laiku, nepalaikoma 
komfortiška patalpų temperatūra. Igliškėlių, Daugirdų, Trakiškių, Valavičių, Meškučių bibliotekos  
apšildomos krosnelėmis – židiniais, Narto biblioteka – elektros prietaisais. Dar kelių bibliotekų patalpos 
apšildomos naudojant vietinių kietojo kuro katilinių teikiamą šilumą. Viešoji biblioteka perka kurą Smilgių, 
Tautkaičių, Puskelnių bibliotekų patalpų apšildymui, kur pastatus valdo bendruomenės. 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. Patikėjo teise Viešoji biblioteka valdo ir dalį kaimo filialų patalpų: Želsvos, Meškučių, Sasnavos, 
Liudvinavo, Baraginės, Narto, Gudelių, Daugirdų, Patašinės, Tautkaičių, Puskelnių, Netičkampio, Šunskų ir 
Daukšių. 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 šildomi nepakankamai, 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 
 
2013 m. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai ir vartotojai naudojosi 202 kompiuteriais, 

(2012 m. – 207) 19 spausdintuvu, 29 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 buvo atnaujinta Viešojoje bibliotekoje. Buvo įsigyti 4 kompiuteriai viešajai prieigai informacijos 
skyriuje ir kompiuterinė technika iš projekto „Bibliotekos pažangai“, dalyvaujant konkurse „Gyventojų 
skaitmeninio raštingumo mokymo stiprinimas bibliotekose“. Gauti 5 nešiojamieji  kompiuteriai ir 2 
projektoriai ir lentos. 

Savivaldybės viešosiose bibliotekose 2013 metų pabaigoje buvo 202 kompiuteriai, 147 
vartotojams, 55 darbuotojams. 

Viešojoje bibliotekoje buvo 81 kompiuteris, iš jų 43 kompiuteriai skirti vartotojams ir 27 – 
bibliotekininkams. 69 kompiuteriai prijungti prie interneto. 

Miesto filiale yra 10 kompiuterių (visi prijungti prie interneto), iš jų 6 vartotojams ir 4 
darbuotojams. Filiale naudojami 1 multifunkcinis aparatas, 2 spausdintuvai, 2 grąžinimo lapelių 
spausdintuvai. 

Kaimo filialuose yra 111 kompiuterių, iš jų 87 skirti vartotojams, 24 darbuotojams. 109 
kompiuteriai prijungti prie interneto. Kiekviename kaimo filiale (išskyrus nekompiuterizuotą Narto filialą) 
yra multifunkciniai aparatai, spausdintuvai, grąžinimo lapelių spausdintuvai,  skeneriai. 

Prieš keletą metų projektas „Bibliotekos pažangai“ atnaujino Viešosios bibliotekos darbuotojų, 
dirbančių su viešąja prieiga ir filialų kompiuterinę ir programinę įrangą. Šiuo metu tokia situacija, kai 
vartotojai filialuose naudojasi geresne kompiuterine technika nei bibliotekininkai Viešojoje bibliotekoje. 
Būtina atnaujinti Skaitytojų aptarnavimo, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrių darbuotojų 
kompiuterinę įrangą, nes visi bibliotekos darbo procesai yra kompiuterizuoti ir pasenusi, dažnai stringanti 
kompiuterinė įranga, kelia grėsmę LIBIS sistemos funkcionavimui. Ataskaitiniais metais nurašyti 29 
susidėvėję ir pasenę kompiuteriai, 5 spausdintuvai ir multifunkciniai aparatai. 
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 Bibliotekų patalpų plotas 
 

Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų plotas kito nežymiai. Sumažėjo 
Sasnavos bibliotekos patalpos, Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio  25 sprendimu Nr. 1 – 
392, „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1 – 371 „Dėl turto, 
esančio Sasnavos  miestelyje, Sūduvos g. 27, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ 
pakeitimo, dalis nenaudojamų Sasnavos filialo patalpų buvo perduota savivaldybei. 

Bendras Marijampolės savivaldybės viešųjų bibliotekų patalpų plotas – 4392 m2 (2012 m. – 4420 
m2)), iš jų naudingas – 3165 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 57, 2 m2 (2012 m. – 60, 8 m2 ) patalpų plotą, iš jų naudingo – 
48, 6 m2.  

Bendras kaimo filialų bendras plotas – 1430 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  fondas (181 lentynų metrai).  

Viso fondai SVB užima 3405 (2012 m. – 3463 ) lentynų metrus, iš jų atviri – 3224; 
Viešojoje bibliotekoje – 1143 (2012 m. – 1188) lentynų metrus, iš  jų  atviri – 962; 
Miesto filiale dokumentų fondai užima – 318 (2012 m. – 324) lentynų metrus, iš  jų  atviri –318. 
Kaimo filialuose dokumentų fondai užima – 1944 (2012 m. – 1951) lentynų metrus, iš jų atviri – 

1944.  
 

Finansavimas 
 

2013 m. Viešosios bibliotekos ir filialų išlaikymui gauta 2017, 3 tūkst.  Lt, (2012 m. – 2536, 
9tūkst. Lt). Iš jų steigėjo ir valstybės lėšos sudarė 1925, 2tūkst. Lt (2012 m. – 1821, 7 tūkst. Lt). 2013 metais 
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka lėšų gavo 20, 5 % mažiau (2012 m. bibliotekos asignavimai didėjo dėl 
projekto vykdymui pravestų ES lėšų – 184627, 67 Lt ir paramos būdu gautos  kompiuterinės įrangos ir 
knygų), o iš savivaldybės biudžeto asignavimai padidėjo 4, 8 %. 209, 4 tūkst. Lt savivaldybės lėšų skirta 
projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ veikloms finansuoti.  

Viešosios bibliotekos ir filialų išlaidos sudarė – 2213, 3  tūkst. Lt (2012 m. – 2297, 5tūkst. Lt). 
Bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčiui iš jų buvo skirta 1034, 9 tūkst. Lt (2012 m. – 985, 1  

tūkst. Lt) arba 46, 8 % (2012 m. – 42, 9 %) visų išlaidų. 
Vidutinis priskaičiuotas mėnesinis bibliotekininko darbo užmokestis – 1307, 90 Lt (2012 m. – 

1284, 96 Lt / 1 mėn.) ir 30, 8 % viršija minimalų Republikos darbo užmokestį. 
Dokumentams įsigyti buvo skirta 230, 7 tūkst. Lt (2012 m. – 173, 5 tūkst. Lt.) arba 10, 4 % visų 

išlaidų. Išlaidos knygų įsigijimui sudarė 170, 7 tūkst. Lt, iš jų valstybės skirtos lėšos – 135, 6 tūkst. Lt. Beveik 
3 kartus padidėjo savivaldybės lėšos, skirtos periodinių leidinių prenumeratai ir pasiekė 2011 metų lygį – 39, 
6 tūkst. Lt. Už 7, 9 tūkst. lt išsigyta elektroninių ir 12, 5 Lt kitų dokumentų. 

2013 metais buvo vykdomos pagrindinės projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ 
projekto veiklos: Draugystės filialo pastato rekonstrukcijos, vidaus remonto ir aplinkos tvarkymo darbai. 
Šioms veikloms finansuoti panaudota 209, 3 tūkst. Lt savivaldybės ir 139, 6 tūkst. Lt ES lėšų. 

Kitoms išlaidoms buvo skirta 571, 5 tūkst. Lt (2012 m. – 631, 1 tūkst. Lt). Įmokos socialiniam 
draudimui sudarė 277, 9 (2012 m. – 326, 6) tūkst. Lt. Didelę dalį kitų išlaidų sudarė išlaidos pastatų 
išlaikymui ir bibliotekos funkcijoms vykdyti: 113, 3 tūkst. Lt – Viešosios bibliotekos ir filialų komunalinėms 
paslaugoms, 43, 6 tūkst. Lt – ryšių paslaugomas, 5, 9 tūkst. Lt ilgalaikio turto remontui, 5, 2 tūkst. Lt 
transporto išlaidoms. 10 tūkst. Lt skirta ilgalaikio turto įsigijimui, pirkta kompiuterinė technika. Nemaža kitų 
išlaidų dalis teko būtinoms paslaugoms: kanceliarinių ir švaros prekių įsigijimui, grąžinimo lapelių 
spausdintuvų įsigijimui, sutarčių palaikymui, signalizacijos sistemų priežiūrai ir apsaugai ir t.t. 
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Išlaidos bibliotekų automatizacijai, kompiuterinei ir programinei įrangai įsigyti išlaidos sudarė 17, 
5 tūkst. Lt (2012 m. – 375, 4 tūkst. Lt. Lėšos buvo skirtos LIBIS ir buhalterinių programų palaikymui ir 
kompiuterių įsigijimui. 

Bendras biudžeto lėšų kreditorinis įsiskolinimas 2014 m. pradžioje buvo 134055, 67 (2013 m. pr. – 
45930, 82) Lt. Iš tos sumos SoDrai (30, 98 %) – 32050, 52 Lt, AB „Lesto“ – 3461, 58 Lt, AB „Litesko“ – 23562, 
43, AB TEO LT – 2355, 87 Lt, UAB „Vilungė“ – 64907, 78, UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ – 1666, 42, AB 
„Radijo ir televizijos centras “ – 842, 0 Lt bei kitoms paslaugas teikiančioms organizacijoms. 

Kapitalinių  išlaidų nebuvo. 
 

Pajamos ir finansavimas 
 
2013 m. iš savivaldybės biudžeto Viešoji biblioteka gavo 1925, 2 tūkst. Lt (2012 m. – 1821, 7) 

tūkst. Lt lėšų. Steigėjo lėšos dokumentams įsigyti sudarė 2, 6 tūkst. lt, periodikai – 39, 6 tūkst. Lt. Iš kitų 
šaltinių gavo: už mokamas paslaugas (specialiųjų programų lėšos) – 36, 1 tūkst. Lt (2012 m. – 49, 2 tūkst. Lt), 
programų ir projektų lėšos – 5, 0 (2012 m. – 263, 5) tūkst. Lt, fizinių ir juridinių asmenų parama –51, 0  
(2012 m.  – 402, 6) tūkst. Lt. 

Viešosios bibliotekos specialiųjų programų lėšos – 36, 1  (2012 m. – 49, 2) tūkst. Lt ir sudarė 1, 8 
% visų pajamų. Šios lėšos buvo naudojamos periodinių leidinių įsigijimui (9979, 24 Lt), komunalinėms 
paslaugoms apmokėti (14272, 90Lt), įvairioms prekėms – (10019, 82 Lt)  ir kitoms prekėms (1852, 95 Lt) 
įsigyti. 
 

Išvados  
 

Sėkmės: 
o Sėkmingai rengiami ir įgyvendinami projektai plečia  Viešosios bibliotekos veiklos galimybes, 

gerina bibliotekų infrastruktūrą ir paslaugas bendruomenei.  
o Didėja vartotojų sutelkimo, vartotojų skaičiaus, lankomumo ir išduoties rodikliai Viešojoje 

bibliotekoje.  
o Vykdoma sėkminga krašto paveldo sklaida, organizuojamos kraštotyros fizinių ir virtualių 

dokumentų parodos skatina bendruomenės susidomėjimą informacija apie kraštą ir miestą.  
o Skaitmeninio raštingumo mokymai bendruomenei, bibliotekos matomumas socialiniuose 

tinkluose, plečia bibliotekos paslaugų spektrą ir gerina jos įvaizdį. 
o Viešojoje bibliotekoje sėkmingai rekataloguoti dokumentų fondai, nuosekliai įdiegta LIBIS PĮ 

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose, skaitytojų aptarnavimo posistemis veikia  88, 5 % filialų. 
o Vykdant projektą „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“, sėkmingai išspręsta daugelį  

metų neremontuoto Draugystės filialo rekonstrukcijos problema, atliekami infrastruktūros gerinimo darbai.  
 
Trūkumai: 
o Būtina stiprinti informacijos apie bibliotekines paslaugas sklaidą, nuosekliai vystyti ryšius su 

bendruomenėmis ir socialinėmis institucijomis, siekiant pritraukti į bibliotekas nesilankančius bibliotekose 
gyventojus. 

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

o Didėja profesiniai reikalavimais bibliotekininkams, tačiau darbo užmokestis išlieka stabiliai 
mažas. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų vidutinis atlyginimas siekė 1307, 9 Lt ir buvo 30, 1 % 
didesnis už minimalų darbo užmokestį respublikoje. 

 
Problemos: 
o Neatnaujinama Viešosios bibliotekos kompiuterinė technika kelia grėsmę LIBIS PĮ 

funkcionavimui, skiriama nepakankamai  lėšų kompiuterių ūkiui atnaujinti. 
o Mažėja Viešosios bibliotekos vartotojų vaikų iki 14 metų skaičius bibliotekose (ypač kaimo 

filialuose), lankomumo ir skaitomumo rodikliai.  
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o Bibliotekos vartotojų sudėties poslinkiai skatina atkreipti ypatingą dėmesį vaikų ir paauglių  
telkimui bibliotekose. Būtina organizuoti šioms vartotojų grupėms patrauklius renginius, skatinti 
susidomėjimą skaitymu,  knygomis ir bibliotekos paslaugomis. 

o Bibliotekos pastato išorė (aptrupėjęs tinkas, yrančios plytos) nedera su rekonstruota Vytauto 
gatvės ir Vytauto Didžiojo parko atnaujinta infrastruktūra. Trūksta lėšų Viešosios bibliotekos pastato 
tvarkymui ir šiltinimo darbams atlikti, dalies pastato (278 m2) vidaus patalpų rekonstrukcijai ir remontui, 
baldų atnaujinimui.  

o Kai kurių kaimo filialų infrastruktūros neatitikimas bendruomenės poreikiams: nepakankamai 
atnaujinami kaimo filialų baldai, inventorius, nepalaikoma komfortiška patalpų temperatūra šaltuoju metų 
laiku. 

 
Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą: 
o Ugdyti bibliotekos personalo profesinę kompetenciją, stiprinti motyvaciją ir diegti bibliotekų 

darbo naujoves praktikoje. 
o Organizuoti kryptingą teminės ir atrankinės informacijos teikimą gyventojams, stiprinti 

bibliotekos paslaugų sklaidą ir skleisti informaciją apie biblioteką socialiniuose tinkluose. 
o Plėsti edukacinį, informacinį vaikų ir jaunimo lavinimą, skatinti skaityti, organizuojant jiems  

įdomius ir patrauklius  renginius. 
o Dalyvauti bibliotekų veiklą skatinančiuose ir bibliotekų infrastruktūrą gerinančiuose 

projektuose. 
o Plėtoti partnerystę su švietimo ir socializacijos  įstaigomis ir organizacijomis. 
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