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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“, 2014 metais siekė užtikrinti bibliotekos paslaugų kokybę ir prieinamumą 
kiekvienam savivaldybės gyventojui, diegti naujas bibliotekines paslaugas bendruomenei.  

Pagrindiniai Bibliotekos uždaviniai buvo formuoti ir tvarkyti dokumentų fondus, didinti 
kraštotyrinių leidinių ir informacijos prieinamumą ir vartojimą, teikti kokybiškas tradicines bibliotekines, 
plėtoti Lietuvos integralią informacijos sistemą (LIBIS), skatinti skaitymą ir vaikų veiklas bibliotekoje, 
organizuoti ir koordinuoti padalinių darbą. Bibliotekos darbuotojai konsultavo ir mokė įvairių socialinių 
grupių gyventojus kompiuterinio raštingumo pagrindų, dalyvavo projekte „Pasitikėk savimi“. Ataskaitiniais 
metais Biblioteka vykdė 6 projektus, iš kurių reikšmingiausias – „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką“. 

Gegužės mėn. po pastato rekonstrukcijos atidaryta Draugystės biblioteka, kuri rekonstruota 
įgyvendinus projektą „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“. Projektą rėmė ES pagal 2007-2013 m. 
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną 
programa (801, 3 tūkst. Lt) ir Marijampolės savivaldybė. Projekto partneris – Černiachovsko (Įsručio) 
municipalinė biudžetinė įstaiga „Centralizuota bibliotekų sistema“ (Rusija). Projekto tikslas – gerinti šeimų 
švietimo, informacijos ir kultūrinę aplinką, prisidėti prie socialinės ir ekonominės plėtros abipus sienos. Per 
7 darbo mėnesius bibliotekoje užsiregistravo daugiau kaip 1000 vartotojų (41, 6 % iš jų neskaitę 
bibliotekoje), renginiuose, edukaciniuose užsiėmimuose ir pasinaudoti dokumentų fondu apsilankė daugiau 
kaip 19 tūkst. lankytojų. Bibliotekos patalpų pritaikymas lankytojų reikmėms, nauji infrastruktūros 
sprendimai parodė, kokia svarbi ši Bibliotekos veiklos kryptis – pritaikyti bibliotekų patalpas šiandieninėms 
reikmėms, užtikrinti jų funkcionalumą ir jaukumą. 

Lapkričio mėnesį Marijampolės bendruomenei pristatytas unikalus interaktyvus elektroninis 
žinynas „Marijampolės gatvės“, kurio sukūrimą rėmė Kultūros rėmimo fondas ir rėmėjai. Žinynas - tai išsami 
kraštotyrinė informacija apie Marijampolės miesto gatvių kaitą, kraštotyros informacijos šaltinius. 
Pristatymo metu Parodų salėje veikė paroda „Miestas per laiko rūką“ pasiekiama ir mobiliaisiais įrenginiais. 
Projektinė veikla suteikia galimybę paįvairinti bibliotekos veiklą ir tobulinti bibliotekos darbą. 

Analizuojant bibliotekos darbą ir vertinant kaip pasiekti 2014 metų programos „Kultūros,  
informacijos paslaugų plėtra ir viešosios erdvės kūrimas bibliotekose bendruomenės tobulėjimui ir 
laisvalaikiui“ tikslai, buvo vertinama: 
Kriterijus Planas Faktas 
Gyventojų, besinaudojančių bibliotekų paslaugomis sutelkimas 17, 7 17, 6 
Vidutinis lankomumas savivaldybės viešosiose bibliotekose (toliau SVB) 20, 4 20, 6 
Vartotojų vaikų iki 14 metų vidutinis lankomumas 30, 1 33, 2 
Vidutinis skaitomumas savivaldybės viešosiose bibliotekose  28, 0 29, 8 
Vartotojų vaikų iki 14 metų vidutinis skaitomumas 25, 9 24, 8 

Ataskaitiniais metais Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyveno 58695 gyventojai. Gyventojų 
skaičius toliau mažėja (per metus – 1, 3 %), tačiau spartesni gyventojų vaikų mažėjimo tempai (2, 9 %).  
Vaikų skaičius mažėja ir bibliotekose, pastebimas vaikų žavėjimasis kompiuterinėmis technologijomis ir 
nenoras skaityti. Kinta ir vartotojų sudėtis, didžiausiomis bibliotekos tampa nebe vaikų, o moksleivių, 
studentų grupės. Kiekvienais metais mažėja bibliotekose aptarnaujamų gyventojų skaičius, vartotojų 
skaičius sumažėjo – 1, 2 %, o vaikų – net 11, 3 %. Todėl rūpestis vaikų telkimu bibliotekose, naujų paslaugų 
jiems kūrimu – svarbiausiais 2015 metų darbas. 

Vidutiniškai kaimo biblioteka aptarnavo 794 gyventojus. Mažėjant savivaldybės gyventojų skaičiui, 
ypač aktuali bibliotekų tinklo optimizavimo problema. Marijampolės savivaldybės administracija kreipėsi Į 
Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką ir gavo sutikimą 2015 m. stabdyti Narto ir Kūlokų kaimo 
bibliotekų veiklą. 

Bibliotekos veiklai vykdyti ypač svarbus yra Bibliotekos finansavimas. Pagrindiniams uždaviniams 
įgyvendinti buvo gauta 2466, 1 tūkst. Lt asignavimų, iš jų steigėjo lėšos sudarė 1889, 7 tūkst. Lt. 
Savivaldybės skiriamos lėšos padidėjo 7, 9 %. Į savivaldybės biudžetą Biblioteka grąžino 211, 8 tūkst. Lt., 
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kurie buvo skirti projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ koofinansavimui. Surinkta 15, 8 % 
daugiau pajamų už mokamas Bibliotekos paslaugas. Ataskaitiniais metais valstybės biudžetas skyrė 105, 2 
tūkst. Lt bibliotekininkų darbo užmokesčio kėlimui 2 BMA dydžiais. Vidutinis kultūros ir meno darbuotojo 
atlyginimas Bibliotekoje padidėjo 10, 7 %. Stabilios išliko ir valstybės skiriamos lėšos dokumentų įsigijimui – 
skirta 135, 9 tūkst. Lt. 

Lapkričio mėnesį parengtas Bibliotekos 2015 – 2017 metų strateginis veiklos planas, metų 
pabaigoje buvo rengiami Bibliotekos padalinių veiklos programos. Buvo analizuojamas Viešosios bibliotekos 
ir padalinių darbas, parengtos statistinės ir žodinės ataskaitos. Ataskaitiniais metais buvo tvarkomi ir 
peršifruojami Bibliotekos dokumentų fondai. 

SVB suaktyvėjo kultūrinė veikla, renginių skaičius padidėjo 10 %. Viešojoje bibliotekoje ir 
padaliniuose renginiais buvo paminėta Nacionalinė bibliotekų savaitė, Tarptautinė vaikų knygos diena, 
įžymių žmonių, rašytojų ir poetų jubiliejai, vyko edukaciniai, meno, muzikos renginiai, protų mūšiai. 
Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ iniciatyva, organizuotuose protų mūšiuose „Bibliomūšis“ Bibliotekos 
komanda „Slengai“, respublikoje užėmė penktąją vietą.  

 

Bibliotekų prieinamumas 
Bibliotekų skaičius ir struktūros pokyčiai 
 
Viešųjų bibliotekų tinklas savivaldybėje nekito nuo 2006 metų. Savivaldybės viešųjų bibliotekų 

tinklą sudarė Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka ir 26 jos padaliniai: Draugystės biblioteka mieste ir 25 
kaimo bibliotekos. 

Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos direktoriaus 2014-09-03 įsakymu Nr. P – 33 patikslinta 
SVB struktūra. Vadovaujantis šiuo įsakymu, Viešojoje bibliotekoje veikia 4 skyriai: Komplektavimo ir 
dokumentų tvarkymo, Skaitytojų aptarnavimo, Informacijos skyriai ir Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centras. 
Neliko metodikos skyriaus, jo darbuotojai priskirti administracijos darbuotojams. 

Ataskaitiniais metais 2 kaimo bibliotekos – Narto ir Kūlokų, nevykdė veiklos. Marijampolės 
savivaldybės administracija kreipėsi į Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, prašydama stabdyti šių 2 
kaimo bibliotekų veiklą. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 2014-12-17 raštu Nr. SD – 14 – 2017 „Dėl 
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos filialų“ leido išimti šiuos padalinius iš Lietuvos integralios bibliotekų 
informacijos sistemos (LIBIS) Statistikos modulio nuo 2015 metų sausio 1 d.  

Viešoji biblioteka, Draugystės ir kaimo bibliotekos aptarnauja visų socialinių ir amžiaus grupių 
gyventojus. Kaimo bibliotekos tolygiai išsidėstę šešių kaimiškųjų seniūnijų teritorijose, įvairiai nutolusiose 
nuo Marijampolės miesto. Toliausia nuo Marijampolės nutolusi Daugirdų biblioteka - 45 km., arčiausia – 
Mokolų biblioteka – 1, 5 km. Atstumai tarp kaimo bibliotekų nuo 2 iki 7 kilometrų. Bibliotekos aptarnauja 
labai įvairius mikrorajonus. Didžiausi Mokolų (1795), Igliaukos (1470) bibliotekų mikrorajonai, mažiausi - 
Daugirdų (239) ir  Šventragio (341) bibliotekų mikrorajonai.  

Viešojoje bibliotekoje sudaryta galimybė neįgaliesiems vartotojams patekti į bibliotekos priestato 
pirmąjį aukštą, įrengtas pandusas, keltuvas neįgaliesiems padeda pasiekti Vaikų edukacijos ir laisvalaikio 
centrą bei administracijos patalpas. Visa Draugystės bibliotekos infrastruktūra pritaikyta žmonėms su 
negalia, tačiau devyniasdešimt procentų kaimo bibliotekų nepasiekiami žmonėms, turintiems judėjimo 
negalią, o kai kurias jų, 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. 2014 m. tik Gudelių, 
Igliškėlių, Šunskų kaimuose buvo likusios pagrindinės mokyklos, pagrindinių mokyklų pradinio ugdymo 
skyriai veikė Daukšių, Gavaltuvos kaimuose, panaikintos mokyklos buvo Netičkampio ir Valavičių (2010 – 
2011 metais), Baraginės (2013 m.) kaimuose.  

 

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

biblioteką žmonės aptarnaujami knygnešių pagalba, neįgaliesiems leidinius pristato bibliotekininkai.  
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SVB  buvo pasitelkta 118 (2013 m. - 137) knygnešių. Viešoji biblioteka knygnešių neturėjo, 
Draugystės bibliotekoje buvo 9 knygnešiai (2013 m. - 6). Padalinių knygnešiai aptarnavo 147 vartotojus 
(2013 m. – 166).  

Daugiausiai knygnešių turėjo Padovinio (15), Igliaukos (10), Želsvos (8) filialai.  
 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių aptarnavimas 
 
2014 m. bibliotekų darbuotojai siekė užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, 

senyvo amžiaus ar dėl įvairių priežasčių negalintiems lankytis bibliotekoje. Šių grupių vartotojai domisi 
periodine spauda, literatūra sveikatos klausimais, grožine literatūra. 

Viešosios bibliotekos ir jos padalinių paslaugomis naudojosi 1378 pažeidžiamų bendruomenės 
grupių atstovai (13, 0 % visų vartotojų), iš jų  219 (2013 m. – 214) žmonių su negalia ir 1159 (2013 m. – 
940) senyvo amžiaus gyventojai. Namuose bibliotekų darbuotojai aptarnaujama 13, 1 % neįgaliųjų ir 
senyvo amžiaus žmonių.  

Viešosios bibliotekos paslaugomis naudojosi 83 vartotojų su negalia ir 538 senyvo amžiaus 
vartotojai. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkai 3 vartotojams, turintiems judėjimo negalią, 
parenka periodinę spaudą ir knygas, ieško informacijos internete. Senyvo amžiaus vartotojams knygas į 
namus neša artimieji, socialinio rūpybos centro darbuotojai. Per metus vartotojams su negalia išduota 2677 
dokumentai. Kai kurie neįgalieji, patys ateinantys į biblioteką, yra aktyvūs skaitytojai, per metus 
perskaitantys daugiau kai 300 – 400 dokumentų. 

Viešoji biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų ir 
socialinėmis institucijomis, kartu organizuoja renginius. 

2009 m. įdiegta JAWS ir MAGIC programine įranga nebuvo populiari, dauguma regos negalią 
turinčių žmonių yra senyvo amžiaus ir nesinaudoja kompiuteriais..  

Kultūrinėmis ir informacinėmis kaimo bibliotekų paslaugomis naudojasi 568 vartotojai, iš jų 120 – 
neįgalieji ir 448 senyvo amžiaus vartotojai. Kaimo bibliotekose apsilankė 128 arba 2, 8 % neįgalių vartotojų, 
iš jų 56 vartotojus bibliotekų darbuotojai aptarnavo namuose 

Draugystės filiale lankėsi 19 neįgaliųjų, 3 iš jų buvo aptarnauti namuose.  
 

Dokumentų fondų tvarkymas 
 
 Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos dokumentų apskaitą, dokumentų fondų gavimą, nurašymą 

ir tvarkymą organizavo Komplektavimo ir dokumentų tvarkymo skyrius, kuriame dirba 4 darbuotojai. 
Skyriaus vedėja organizavo naujų dokumentų pirkimą supaprastintu apklausos būdu, buvo atliktos 9 tiekėjų 
apklausos ir sudarytos 29 dokumentų pirkimo sutartys. Skyriaus darbuotojai paruošė 344 dokumentų 
siuntas: 77 siuntas viešajai bibliotekai ir 267 – kaimo bibliotekoms. Darbuotojai rūpinosi dokumentų fondų 
tvarkymu ir kokybe – buvo įsisavinamos LIBIS PĮ naujovės, peršifruoti UDK 9 skyriaus dokumentų 
bibliografiniai įrašai Bibliotekos elektroniniame kataloge, tikrinama, ar kaimo bibliotekų fondai sutvarkyti 
pagal UDK sistemos reikalavimus, atlikti fondų patikrinimai Skaitytojų aptarnavimo skyriaus abonemente, 
Tautkaičių, Šunskų, Narto filialuose. 

 

Fondo būklė 
 
Bibliotekos dokumentų fondą sudarė 7 VB skyrių, Draugystės bibliotekos 25 kaimo bibliotekų 

dokumentų fondai, tačiau Kūlokų ir Narto bibliotekoms dokumentai nebuvo komplektuojami ir naudojami. 
Vadovaujantis Viešosios bibliotekos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V – 36, Narto ir Kūlokų 
bibliotekų fondai iš SVB fondų apskaitos buvo nurašyti 2014 metų gruodžio mėn.  

SVB dokumentų fondai sumažėjo 6252 fiziniais  vienetais t. y. 3,1 %. 
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Lentelė Nr. 1. Dokumentų fondo judėjimas 

 Fondo dydis 
2014-01-01 

% Gauta per 
metus 

Nurašyta per 
metus 

Fondo dydis 
2015-01-01 

% 

Viešoji biblioteka 65463 32,7 4364 5403 64424 33,2 

Draugystės biblioteka 16903 8,5 2175 4712 14366 7,4 

Kaimo bibliotekos 117681 58,8 11491 14167 115005 59,3 

SVB 200047  18030 24282 193795  

 

 Lentelė Nr. 2. Dokumentų fondo judėjimas 

 Iš viso fonde Iš jų 

Fiziniai 
vienetai 

Pavadinimai Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiziniai vienetai % Fiziniai vienetai % 

Viešoji biblioteka 64424 33060 32496 50,44 31928 49,56 

Draugystės biblioteka 14366 3200 8960 62,37 5406 37,63 

Kaimo bibliotekos 115005 17421 59865 52,05 55140 47,94 

SVB 193795 38075 101321 52,28 92474 47,72 

Aprūpinimas dokumentais  
Marijampolės savivaldybėje 1 gyventojui tenka: 
Dokumentų – 3, 3, iš jų miesto bibliotekose – 2, 0, kaimo bibliotekose – 5, 79; 
Naujai gautų dokumentų – 0, 3, iš jų miesto bibliotekose – 0, 2, kaimo bibliotekose – 0, 6; 
Garsinių ir regimųjų dokumentų – 0, 04, iš jų miesto bibliotekose – 0, 05, kaimo bibliotekose – 

0,02; 
Elektroninių dokumentų – 0, 01, iš jų miesto bibliotekose – 0, 01, kaimo bibliotekose – 0, 01; 
Vartotojui tenka dokumentų – 18, 8, iš jų miesto bibliotekose – 13, 5, kaimo bibliotekose – 25, 6,; 
 

Periodinių leidinių fondas 
 
Ataskaitinių metų pabaigoje periodinių leidinių fondas sudarė 37705 fizinių vienetų: žurnalų – 

37011 (19, 1%); laikraščių – 694 (0, 4 %). Iš jų:  
Viešojoje bibliotekoje – 6342, iš jų žurnalų – 6039 (9,4  %), laikraščių – 303 (0, 5 %) fiziniai vienetai; 
Draugystės bibliotekoje – 1699, iš jų žurnalų – 1677 (11, 7 %), laikraščių – 22 (0, 2 %) fiziniai 

vienetai); 
Kaimo bibliotekose – 29664, iš jų žurnalų – 29295 (25, 5%), laikraščių –  369 (0, 32 %) fiziniai 

vienetai); 
 Per metus periodinių leidinių fondas padidėjo 2881 fiziniais vienetais, nes gauti 9135 periodiniai 

leidiniai, o nurašyti – 6254 periodiniai leidiniai.  
Per metus vidutiniškai gauta: 
Viešojoje bibliotekoje 519 fizinių vienetų, 56 pavadinimai periodinių leidinių; 
Draugystės bibliotekoje – 558 fiziniai vienetai, 61 pavadinimas; 
Kaimo bibliotekose – 327 fiziniai vienetai, 29 pavadinimai. 

 
Dokumentų įsigijimas 
 
Ataskaitiniais metais dokumentų gauta 2016 fiziniais vienetais (10, 5 %) mažiau negu 2013 metais. 
Per metus vidutiniškai gauta: 
Viešojoje bibliotekoje – 623 fiziniai vienetai (328 – grožinės,295 – įvairių mokslo šakų literatūros); 
Draugystės bibliotekoje – 2175 fizinius vienetus (1348 – grožinės, 827 – įvairių mokslo šakų 

literatūros); 
Kaimo bibliotekose – 499 fizinius vienetus (163 grožinės, 336 įvairių mokslo šakų literatūros).  
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                          Lentelė Nr. 3. Dokumentų įsigijimas 

 Iš viso įsigyta Iš viso 

Fiziniai 
vienetai 

Pava-
dinimai 

Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiziniai 
vienetai 

Pavadini
mai 

      % Fiziniai 
vienetai 

Pavadi-
nimai 

        % 

Viešoji biblioteka 4364 1592 2300 764 52,70 2064 828 47,29 

Draugystės 
biblioteka 

2175 1151 1348 901 61,98 827 250 38,02 

Kaimo bibliotekos 11491 1696 3765 854 32,76 7726 842 67,23 

SVB 18030 1970 7413 943 41,11 10617 1027 58,88 

 
Per metus Viešoji biblioteka ir padaliniai gavo 9135 fizinius vienetus ir 131 pavadinimo 

periodinius leidinius (2013 m. - 8022 fiz. vnt.). Tai sudarė 50 % visų gautų dokumentų (2013 m.- 40 %).  
Naujai gautų dokumentų procentas fonde: 
SVB – 9, 3 (2013 m. – 10,0) 
Viešojoje bibliotekoje – 6, 8 % (2013 m. – 6,3); 
Draugystės bibliotekoje – 15, 1 (2013 m. – 8, 2); 
Kaimo bibliotekose – 10, 0 (2013 m. – 12, 3) 
Kaimo bibliotekose lyginant su 2013 m. naujų dokumentų procentas sumažėjo, nes 2013 m. dėl 

fondų perskaičiavimo 4032 fiziniais vienetais buvo išaugęs dokumentų gavimas, nors faktiškai tiek 
dokumentų nebuvo gauta. Žymiai padidėjo naujų dokumentų Draugystės bibliotekoje, nes nurašyti 4712 
dokumentai, o gauti 2175 nauji dokumentai.   

        

 Lėšos dokumentams įsigyti 
 
Bibliotekos dokumentų fondų komplektavimui skirta 189541,82 Lt., už jas įsigyta 13360 

dokumentai. Valstybės lėšos (per Kultūros ministeriją) sudarė 135920 Lt, Marijampolės savivaldybės lėšos – 
36533, 62 Lt, lėšos iš kitų šaltinių – 17088, 20 Lt. 

Už Kultūros ministerijos lėšas įsigyti 5718 dokumentų (2013 m. – 5794 dokumentai). Viešoji 
biblioteka įsigijo 2060 dokumentų, Draugystės – 620, kaimo bibliotekos – 3038 dokumentus.  

Vidutinė 1 dokumento kaina buvo 23,77 Lt (2013 m. – 23,30 Lt).  
Savivaldybės biudžeto lėšos buvo naudojamos užsakant periodinius leidinius bibliotekoms ir 

vykdant projektus. Periodikos prenumeratai buvo panaudota 29997, 49 Lt savivaldybės asignavimų ir 4999, 
12 Lt bibliotekos specialių programų lėšų. Dalyvaujant savivaldybės projektuose įsigyta dokumentų už 1537, 
01 Lt. 

Iš kitų šaltinių gauta 17088, 20 Lt lėšų:  kitos organizacijos perdavė  Bibliotekai dokumentų už 
6131, 02 Lt, vykdant įvairius projektus įsigyta dokumentų už 12494, 19 Lt projektų  

Kitos organizacijos perdavė bibliotekai 174 dokumentus už 4693,90 Lt. valstybės biudžeto lėšų, 1 
dokumentą už 41,96 Lt užsienio valstybių lėšų ir 37 dokumentus už 1395,16 Lt ES lėšų.  

Projektų lėšų dokumentams įsigyti gauta 10957,18 Lt., iš jų ES lėšų – 10811,52 Lt, Savivaldybės 
biudžeto lėšų – 1537,01 Lt, Valstybės biudžeto lėšų –  145,66 Lt. Už projektų lėšas įsigyta 554 dokumentai.      
Iš kitų šaltinių gauta 4670 dokumentai. 

Paramos būdu iš įvairių šaltinių gauti 3807 dokumentas. 124 dokumentų gauti vietoje skaitytojų 
pamestų Abonemente, Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre, Baraginės, Daukšių, Trakiškių, Narto filialuose. 
739 dokumentai perduoti SVB sistemoje.  
                          Lentelė Nr. 4. Lėšos, tenkančios 1 gyventojui 

dokumentams įsigyti 

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

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

2014 m. 3,23 2,31 0,62 0,29 
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Dokumentų nurašymas 
 
Ataskaitiniais metais buvo tvarkomi SVB dokumentų fondai, nurašomi susidėvėję, neaktualūs 

dokumentai. Nurašyta dokumentų  4, 9 % mažiau negu 2013 m. Ši tendencija ryški Viešojoje bibliotekoje ir 
kaimo bibliotekose, tačiau Draugystės bibliotekoje buvo nurašyta žymiai daugiau susidėvėjusių dokumentų, 
siekiant atnaujinti ir optimizuoti fondus.  

 
 

                          Lentelė Nr. 5. Dokumentų nurašymas 
 

Dokumentų rūšys Viso SVB  Viešoji biblioteka Draugystės 
biblioteka 

Kaimo bibliotekos 

2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 

Viso dokumentų 25543 24282 6960 5403 1853 4712 16730 14167 

Knygos 13255 17783 5062 4001 973 4684 7220 9098 

Garsiniai 24 7 11 1 1  12 6 

Regimieji 25 2 25     2 

Mišrūs garsiniai 
regimieji 

8      8  

Vaizdiniai 47 16 14 10 1 5 32 1 

Kartografiniai 4 5 1 3 1  2 2 

Natos 581 62 551 43  15 30 4 

Rankraščiai 1  1      

Elektroniniai 3 1 2 1   1  

Tęstiniai 66 152 31 99 3 8 32 45 

Grupuojamieji 43    3  40  

Žurnalai 11318 6121 1227 1208 863  9228 4913 

Laikraščiai 168 133 35 37 8  125 96 
 

                          Lentelė Nr.6. Dokumentų nurašymo 
priežastys 

  

 Viso                                                        Iš jų 
Susidėvėję  Praradę 

aktualumą 
Skaitytojų 
negrąžinti 

Perduoti Kitos priežastys 

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

Viešoji 
biblioteka 

5403 1640 30,3 2028 37,5 20 0,4 122 2,3 1593 29,5 

Draugystės 
biblioteka 

4712 4712 100 0  0  0  0  

Kaimo 
bibliotekos 

14167 5528 39,7 5517 38,9 49 0,3 2967 20,9 106 0,7 

SVB 24282 11880 48,9 7545 31,1 69 0,3 3089 12,7 1699 7, 0 

 
Didžiausią dalį SVB nurašytų leidinių sudarė susidėvėję ir praradę aktualumą dokumentai – 80%. 

Nemažą  dalį – 12, 7 % sudarė perduoti kitoms bibliotekoms dokumentai. Tai sustabdžiusių veiklą Narto ir 
Kūlokų bibliotekų dokumentų fondai. 

 

Fondo panaudojimas 
 
Bendras fondo apyvartos rodiklis didėjo 0, 1. Dėl išduoties mažėjimo, šis rodiklis nežymiai mažėjo 

Viešoje bibliotekoje, o  didėjo Draugystės ir kaimo bibliotekose.  
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                          Lentelė Nr.7. Fondų apyvartos rodiklis ir 

fondo panaudojimo koeficientas 

 Fondo apyvartos 
rodiklis 2014 m. 

Fondo panaudojimo koeficientas 

Grožinė literatūra Įvairių mokslo šakų 

Viešojoje bibliotekoje 1,72 1,28 0,71 

Draugystės biblioteka 1,34 1,12 0,81 

Kaimo bibliotekos 1,54 0,80 1,21 

SVB 1,58 0,99 1,01 

 
Grožinės literatūros fondo panaudojimo koeficientas 2014 m. išaugo, šakinės literatūros fondo 

panaudojamas sumažėjo. 

Mainų fondas 
2015 m. sausio 1 d. Mainų fonde buvo 345 dokumentai už 1162,09 Lt.  Kadangi Mainų fondas 

nenaudojamas, dokumentai iš šio fondo į kitas bibliotekas neperduodami, Mainų fondą planuojama 
panaikinti. 

Atsarginis fondas 
 

 2015 m. sausio 1 d. Atsarginiame fonde buvo 4268 dokumentai už 25242,08 Lt. Sustabdžius Narto 
bibliotekos veiklą, Atsarginiam fondui perduota 800 fizinių vienetų dokumentų už 7216,57 Lt. Be to, gauta 
naujų dokumentų 77 fiziniai vienetai už 1124,25 Lt. Nurašyti 1493 dokumentai už 3746,95 Lt. 

 

Vartotojų aptarnavimas  
  
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, Marijampolės 

savivaldybės teritorijoje 2014 m. gyveno –  58695 gyventojai (2013 m. – 59483), arba 1, 3 procento mažiau. 
Iš jų: 

Marijampolės mieste – 38846 (2013 m.– 39542), kaimo vietovėse –19848 (2013 m. –  19941) 
gyventojai. 

Ataskaitiniais metais Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyveno 8688 (2013 m. – 8944) 
vaikai iki 14 metų (mieste – 5643, kaime - 3045), tai 256 vaikais mažiau negu 2013 metais. Gyventojų 
mažėjimo tempai savivaldybėje lėtėja, tačiau gyventojai vaikai vis dar mažėja sparčiau. 

 
 Lentelė Nr. 8. Gyventojų sutelkimo % 

 Gyventojų sutelkimo  % 

Gyventojų sutelkimo % Vaikų iki 14 m. sutelkimo % 

2013 m.  2014 m.  2013 m. 2014 m. 

Viešoji biblioteka 12, 7 12, 3 16, 4 14, 4 

Draugystės biblioteka 10, 8 14, 5 4, 6 12, 0 

Kaimo bibliotekos 23, 0 22, 6 42, 8 37, 7 

SVB 17, 6 17, 6 28, 6 26, 1 

 
Bendras gyventojų sutelkimas Marijampolės savivaldybės viešosiose bibliotekose išliko stabilus, o 

vaikų iki 14 metų sutelkimas sumažėjo 2, 5 %. Tik Draugystės bibliotekoje bendras ir vaikų iki 14 metų 
sutelkimo procentas didėjo, o Viešojoje bibliotekoje ir kaimo bibliotekose – mažėjo. Atskirose kaimo 
bibliotekose vartotojų sutelkimo procentas yra gana aukštas – Tautkaičių (48, 2 %), Daukšių (36, 1 %), 
Baraginės (39, 0 %), Daugirdų (36, 8 %), o mažiausias priemiestiniuose ar dideliuose mikrorajonuose – 
Balsupių (11, 4 %), Netičkampio (12, 6 %), Mokolų (12, 8 %) padaliniuose. 
 Visuose padaliniuose stebimas vartotojų vaikų skaičiaus iki 14 metų amžiaus spartesnis mažėjimas 
negu suaugusių skaitytojų. 

Vidutiniškai: 
1 biblioteka mieste (Viešoji ir miesto filialas) aptarnauja –  19423 (2013 m. – 19771) gyventojus. 
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1 kaimo biblioteka aptarnauja – 794 (2013 m. – 797, 6) gyventojus. 

Vartotojų skaičius 
 
2014 metais Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose buvo registruoti 10327 vartotojai. Bendras 

vartotojų skaičius savivaldybės Viešosiose bibliotekose sumažėjo 1, 2 %, o vartotojų vaikų iki 14 metų – 11, 
3 %. Vartotojų vaikų skaičiaus mažėjo sparčiau nei 2013 metais. 

Per metus bendras vartotojų skaičius sumažėjo 126 vartotojais. Draugystės biblioteka po 
rekonstrukcijos dirbo tik pusmetį, tačiau vartotojų telkimo rodikliai didėjo. Daugiausia vartotojų neteko 
viešoji biblioteka (-219), o kaimo bibliotekose labiausiai sumažėjo vaikų iki 14 metų telkimas (-180).  

Draugystė bibliotekai atvėrus duris po pastato rekonstrukcijos, akivaizdžiai padidėjo bibliotekos 
paslaugomis susidomėjusių vartotojų skaičius. Draugystės bibliotekoje išplėstos bibliotekinės paslaugos: 
sudarytos sąlygos skaityti elektronines knygas skaityklėse, klausytis garsinių knygų, muzikos įrašų, žiūrėti 
filmus, žaisti stalo žaidimus, vaikams žaisti Pasakų namelyje, improvizuoti su teatrinėmis lėlėmis. Vykdant 
projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ veiklas, aktyviai dirbo skaitančių šeimų klubas 
„Obuolys nuo obels“, vyko gyventojų mokymai, įvairūs renginiai suaugusiems, vaikams, šeimoms. Šių veiklų 
rezultatus atsispindi statistiniai rodikliai: vartotojų, lankytojų, renginių, išduoties rodikliai padidėjo. 
 Lentelė Nr.9. Vartotojų skaičius 
  

 Vartotojų skaičius Skirtumas Vartotojų vaikų skaičius Skirtumas 

 2013 m.  2014 m.  2013 m.  2014 m.  

Viešoji biblioteka 5004 4785 -219 959 811 -148 

Draugystės biblioteka 865 1050 185 271 309 38 

Kaimo bibliotekos  4584 4492 -92 1327 1147 -180 

SVB 10453 10327 -126 2557 2267 -290 

 
Kaimo bibliotekų paslaugomis naudojosi 43, 5 % visų SVB vartotojų. Vartotojų skaičius daugiausia 

didėjo priemiestinėse ir didesnėse bibliotekose – Igliaukoje (+23), Liudvinave (+12), Patašinėje (+13), 
Igliaukoje (+10), Puskelniuose (+14). Vartotojų skaičius didėjo dešimtyje kaimo bibliotekų, o mažėjo – 9, 
keturios bibliotekos išlaikė stabilų vartotojų skaičių. Daugiausia vartotojų sumažėjo Smilgių (-70) ir 
Šventragio (-22) bibliotekose, nes keitėsi ir sirgo darbuotojai. Vartotojai vaikai mažėjo 20 bibliotekų, didėjo 
2 ir vienoje bibliotekoje vartotojų vaikų skaičius nesikeitė. Daugiausia vartotojų vaikų sumažėjo Liudvinave 
(-48), Mokoluose (-16), Baraginėje (-13), Padovinyje (-12). Trakiškių bibliotekoje vartotojų skaičius nekito.  

Narto ir Kūlokų bibliotekos veiklos nevykdė ir vartotojų neaptarnavo.  
Per metus Petro Kriaučiūno savivaldybės viešojoje bibliotekoje (SVB) užsiregistravo 2375 (2013 

m. – 2363) nauji vartotojai. Iš jų Viešojoje bibliotekoje – 1373 (2013 m. - 2341), Draugystės bibliotekoje –
437 (2013 m. - 275), kaimo padaliniuose –565 (2013 m. – 520) vartotojai. 

Skolininkai ir laiku negrąžinamos knygos – visada buvo opi problema bibliotekose, ypač Viešojoje 
bibliotekoje. LIBIS programinė įranga leidžia informuoti skolininką apie pradelstą leidinių grąžinimo laiką, 
tvarkyti skolininko duomenis, efektyviau panaudoti dokumentų fondus, administruoti delspinigius.  

Viešosios bibliotekoje 2014 metais buvo 604 (2013 m. – 480) skolininkai. Iš jų Viešojoje 
bibliotekoje – 487 (daugiausia vėluojančių grąžinti knygas – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus abonemente - 
264), Draugystės bibliotekoje – 32, kaimo bibliotekose - 25. Daugiausia skolininkų –  67, 2 % yra vaikai, 
moksleiviai ir vartojai iki 24 m. amžiaus. 

 Vartotojų sudėtis 
 
 2013 metų pabaigoje visose kaimo bibliotekose buvo įdiegta LIBIS skaitytojų registracijos sistema 

ir patikslintos vartotojų grupės, todėl 2014 metais atsirado naujų grupių – studentai, nedirbantys, dirbantys 
privačiame sektoriuje ir pan. Didžiausia vartotojų grupė SVB – vaikai ir moksleiviai  iki 14 m.  Jie  sudaro 
22, 0 %. Antra pagal dydį - moksleivių nuo 14 metų amžiaus grupė – 19 %. Dirbantys vartojai sudaro 27 % 
visų vartotojų (valstybės ir savivaldybės įstaigų, kiti, privataus sektoriaus darbuotojai), nedirbantys – 12 %. 
Mažiausias bibliotekos vartotojų grupes sudaro pensijinio amžiaus skaitytojai – 10 %, studentai – 8 %, 
vartotojai su negalia – 2 %.  
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Lentelė Nr. 10. Gyventojų sutelkimo %.  

                                                                                                                                
Vartotojų sudėtis Viešojoje 
bibliotekoje, Draugystės ir kaimo 
padaliniuose – skirtinga. Vartotojų 
sudėtis Draugystės bibliotekoje 
rodo, kad ji tikrai tapo šeimos 
biblioteka – čia lankosi ir jauni ir 
seni. Didžiausia vartotojų grupė 
Draugystės bibliotekoje – vaikai ir 
moksleiviai – 30 %, o kaimo 
padaliniuose – 26 %, Viešojoje 
bibliotekoje – tik 17 %. Moksleivių 
nuo 14 metų skaičius visuose 
padaliniuose panašus: Viešojoje 
bibliotekoje – 18 %, Draugystės 
bibliotekoje – 14 %, kaimo 
bibliotekose – 16 %. Nedaug 
studentų naudojasi bibliotekų 

paslaugomis – Viešojoje bibliotekoje – 12 %, kaimo bibliotekose – 4 %, Draugystės filiale – 3 %. Dirbančiųjų 
skaičius didžiausias Viešojoje bibliotekoje – 33 %, Draugystės – 26 %, kaimo bibliotekose – 27 %. Daugiausia 
nedirbančių vartotojų registruota kaimo padaliniuose – 14 %, Draugystės bibliotekoje – 9 %, Viešojoje 
bibliotekoje – 11 %. Didžiausias vartotojų pensininkų skaičius užfiksuotas Draugystės bibliotekoje – 17 %, 
kaimo padaliniuose – 10 %Viešojoje bibliotekoje – 8 %. Vartotojų, turinčių negalią skaičius bibliotekose 
išliko stabilus – Viešojoje ir Draugystės bibliotekose – po 1 %, kaimo padaliniuose – 3 %. 

Lankytojai 
 
Lankytojai Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose apsilankė 212425 kartus. 

Lankytojų skaičius išliko stabilus (2013 m. sumažėjo 5, 5 %), tačiau apsilankymų skaičius didėjo tik 
Draugystės bibliotekoje, o Viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose – mažėjo. Ypač ryškus lankytojų iki 
14 m. amžiaus apsilankymų skaičius mažėjimas bibliotekose. 

Viešosios bibliotekos lankytojų skaičius sumažėjo apytiksliai tiek pat, kiek pernai padidėjo - 4545, 
(dėl Draugystės bibliotekos remonto Viešosios bibliotekos lankytojų skaičius padidėjo daugiau kaip 5 tūkst. 
apsilankymų). Ypač ženkliai lankytojų skaičius sumažėjo Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 6012 ir Vaikų 
edukacijos ir laisvalaikio centre (VELC) – 2322. Daugiau kaip 3, 8 tūkst. lankytojų daugiau apsilankė daugiau 
Informacijos skyriuje. Ataskaitiniais metais skyriaus darbuotojai ypač daug dėmesio skyrė krašto dokumentų 
skaitmeninimui, elektroninės informacijos sklaidai. 

Viešojoje bibliotekoje mažėjo ir vaikų iki 14 metų lankytojų skaičius: Multicentre jis kito mažai  
(-381), o Vaikų literatūros skyriuje mažėjo beveik 2 tūkst. lankytojų (– 1941). Nors vartotojų ir lankytojų 
telkimui buvo naudojamos įvairios priemonės (pvz. lėlių teatro spektakliai), jos davė mažesnius rezultatus. 
 Lentelė Nr. 11. Lankytojų skaičius, vidutinis lankomumas 

 Lankytojų  skaičius  Skirtu-
mas 

Vidutinis 
apsilan-
kymų 
skaičius 

Lankytojų vaikų 
skaičius 

Skirtu-
mas 

Vidutinis 
apsilan-
kymų 
skaičius 

2013 m. 2014 m. 2013 m.  2014 m.  

Viešoji biblioteka  97899 93354 -4545 19, 5 21097 19623 -1474 24, 2 

Draugystės 
biblioteka 

8515 16242 7727 15, 5 4270 6727 2457 21, 8 

Kaimo bibliotekos 105899 102829 -3070 23, 0 53999 48899 -5100 42, 6 

SVB 212313 212425 112 20, 6 79366 75249 -4117 35, 0 

  

Kiti vartotojai 
2% 

Moksleiviai 
nuo 14 metų 

19% 

Nedirbantys 
12% 

Pensijinio 
amžiaus 

vartotojai 
10% 

Privataus 
sektoriaus 

darbuotojai 
14% 

Vartotojai 
su negalia 

2% 

Studentai 
8% 

Vaikai ir 
moksleiviai 

22% 

Valstybės ir 
savivaldybės 

įstaigų 
darbuotojai 

11% 

SVB vartotojų sudėtis 



13 
 

Ypač daug lankytojų sulaukė Draugystės biblioteka – bendras lankytojų skaičius padidėjo 7, 7 
tūkst., o vaikų iki 14 m. - daugiau kaip 2, 4 tūkst. lankytojų. Po rekonstrukcijos atidaryta biblioteka patraukė 
lankytojus naujumu, paslaugų įvairove ir įvairioms vartotojų grupėms pritaikyta infrastruktūra.  

Lankytojų skaičius didėjo 12 kaimo bibliotekų, daugiausia Puskelnių (+1970), Liudvinavo (+815, 
Daukšių (+ 308) bibliotekose. Lankytojų skaičius sumažėjo 11 filialų, ypač Gudelių (– 3018), Mokolų (–1148), 
Šventragio (–842) bibliotekose. Tokios pačios tendencijos matyti analizuojant vartotojų vaikų iki 14 m.  
lankomumą kaimo filialuose – 10 filialų lankytojų skaičius didėjo, 13 – mažėjo. Ypač daug lankytojų vaikų 
sumažėjo Gudelių (– 2681 ), Mokolų ( – 738 ), Šunskų  (– 836) bibliotekose. 

Bendro ir vaikų vidutinio lankomumo rodikliai didėjo. SVB vidutinis lankomumas per metus 
padidėjo 0, 6, o vaikų iki 14 m. – 4, 0. Daugiausia šie rodikliai didėjo Draugystės bibliotekoje: bendras 
vidutinis lankomumas  +5, 7 , vaikų iki 14 m. + 6, 2. 

Dokumentų išduotis 
 
Dokumentų išduotis Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose (SVB) padidėjo 

daugiau kaip 11 tūkst. fizinių vienetų arba 3, 8 %. Išduoties rodikliai ženkliai, daugiau kaip 15, 9 tūkst. 
fizinių vienetų didėjo padaliniuose ir daugiau kaip 4, 6 tūkst. fizinių vienetų sumažėjo viešojoje bibliotekoje. 

Viešojoje bibliotekoje dokumentų išduotis sumažėjo daugiau kaip 4, 5 tūkst. fizinių vienetų, iš jų 
Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 2944, vaikų edukacijos ir laisvalaikio cente – 2002. Išduotis nežymiai 
padidėjo tik Informacijos skyriuje +335 fiziniais vienetais, nes skyriaus dokumentų fondo leidinius galima 
skaityti ne tik vietoje, bet ir namuose.  

Išduoties rodikliai didėjo daugumoje padalinių: Draugystės ir 15 kaimo bibliotekų. Ypač išduotis 
didėjo Igliaukos (+2299), Sasnavos (+2002), Puskelnių (+1662) bibliotekose. Mažėjo 8 bibliotekose – Smilgių 
(- 1403), Šventragio (- 2009), Želsvos (- 826) bibliotekose. 

Vidutiniai skaitomumo rodikliai, palyginus su 2013 metais SVB sumažėjo 1, 4, Viešojoje 
bibliotekoje buvo stabilūs, Draugystės ir kaimo bibliotekose atitinkamai padidėjo 4, 5 ir 2, 6 vienetais.  
 Lentelė Nr. 12. Dokumentų išduotis ir vidutinis 

skaitomumas 

 Dokumentų išduotis  Skirtumas Skaito- 
mumas 

Dokumen-
tų išduotis 
į namus 

Dokumentų 
išduotis 
vietoje 

 2014 m. 2013 m.     

Viešoji biblioteka  110759 115394 -4635 23, 1 89749 21010 

Draugystės  biblioteka 19375 12068 7307 18, 5 15208 4167 

Kaimo bibliotekos 177672 169066 8606 39, 5 103034 74638 

SVB 307806 296528 11278 29, 8 207991 99815 

 
Išduotis vartotojams vaikams iki 14 metų amžiaus sumažėjo daugiau kaip 5, 1 tūkst. fizinių 

vienetų, tačiau mažiau negu 2013 m. (17784 dokumentais arba 22, 4 %). Išduotis vaikams didėjo Draugystės 
bibliotekoje, o mažėjo Viešosios bibliotekos vaikų ir laisvalaikio centre ir kaimo bibliotekose. 

. 
 Lentelė Nr. 13. Dokumentų išduotis vaikams ir vidutinis 

skaitomumas 

 Dokumentų išduotis  Skirtumas Skaito-
mumas 

Dokumentų 
išduotis į namus 

Dokumentų  
išduotis 
vietoje 

2014 m.  2013 m.  

Viešoji biblioteka  10838 13856 -3018 13, 4 10273 565 

Draugystės biblioteka 4669 3380 1289 15, 1 3407 1262 

Kaimo bibliotekos 40771 44214 -3443 35, 5 25982 14789 

SVB 56278 61450 -5172  24, 8 39662 16616 

Ypač kelia nerimą dokumentų išduoties mažėjimas vaikams kaimo filialuose, nes kai kuriuose  
filialuose, per metus vaikams iki 14 metų išduodama labai mažai dokumentų. Pvz. Smilgių bibliotekoje – 
438, Šventragio bibliotekoje – 341, Daugirdų bibliotekoje – 512, Valavičių bibliotekoje – 941 dokumentų. 
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Šiuose kaimuose nėra mokyklų, mažas gyventojų skaičius, tačiau nesiimant radikalių, skaitymą skatinančių 
priemonių, šiose bibliotekose neliks skaitančių vaikų.  

Skaitomumo rodikliai mažėjo SVB, Viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose, o didėjo 
Draugystės bibliotekoje.  

Įvairių mokslo šakų dokumentų išduotis 
  
 Ataskaitiniais metais įvairių mokslo šakų dokumentų panaudojimo tendencijos buvo panašios 
kaip ir 2013 metais. SVB stabiliai didėjo grožinės literatūros panaudojimas, o nežymiai mažėjo periodinių 
leidinių ir įvairių mokslo šakų literatūros panaudojimas (iki 0, 5 procento). Tik periodinių  leidinių išduotis 
vaikams sumažėjo 1, 3 %. Viešojoje bibliotekoje grožinės ir įvairių mokslo šakų literatūros išduotis – stabili,  
mažėja tik periodinių leidinių išduotis – 2 %, o išduotis vaikams – 4, 5 %. Kaimo bibliotekose populiariausi 
leidiniai – periodiniai, kai kuriose kaimo bibliotekose jų išduotis sudaro 60 -70 procentų bendros išduoties, o 
kiti išduoties rodikliai praktiškai nekito. Draugystės bibliotekoje gana ženkliai sumažėjo įvairių mokslo šakų 
leidinių išduotis – 2, 6 %, vaikams – 6, 4 %. Padidėjo grožinės literatūros išduotis vaikams - 14, 8 %, o kiti 
rodikliai išliko stabilūs.  
 Lentelė Nr. 14. Įvairių mokslo šakų išduotis  
 

 Grožinė literatūra  Įvairių mokslo šakų  
literatūra 

Periodiniai leidiniai 

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

Viešoji biblioteka. Iš jų: 71902 64, 9 18180 16, 4 20677 18, 7 

Vaikams iki 14 m. 9741 89, 9 557 5, 1 540 5, 0 

Draugystės biblioteka. Iš 
jų: 

13496 69, 7 1664 8, 6 4215 21, 7 

Vaikams iki 14 m. 3207 68, 7 327 7, 0 1135 24, 3 

Kaimo bibliotekos. Iš jų: 74589 42, 0 12619 7, 1 90464 50, 9 

Vaikams iki 14 m. 23794 58, 4 4189 10, 3 12788 31, 3 

SVB. Iš jų:  159987 52, 0 32463 10, 5 115356 37, 5 

Vaikams iki 14 m. 36742 65, 3 5073 9, 0 14463 25, 7 

 
Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose 99, 4 % naudojamų leidinių sudaro leidiniai lietuvių kalba. 

Viešosios bibliotekos skyriuose leidinių užsienio kalba naudojimas siekia 1, 6 %. 
Skaitomiausi dokumentai – periodiniai leidiniai ypač kaimo bibliotekose, nors Viešosios bibliotekos 

periodikos skaitykloje periodinių leidinių naudojimas mažėja. Vien per 2014 metus išduotis sumažėjo 2288 
fiziniais vienetais. 

2014 m. savivaldybės viešosiose bibliotekose išduota 188596 knygos, kurios sudarė 61, 3 % visų 
išduodamų dokumentų. Skaitomiausios knygos kaip ir pernai E.L. James „Penkiasdešimt pilkų atspalvių“ 
(skolinta 272 kartus), „Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių“ (261), „Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“(221). 
Ketvirtoje ir penktoje vietoje – I. Buivydaitės „Kitapus veidrodžio“ (221) ir R.S. Meyers „Patogus 
melas“(183). Populiariausių ir skaitomiausių kūrinių autoriai – I. Buivydaitė, R. Šepetys, E. Kalėda, S. O. Kelly,  
N. Roberts, S. Brown, J. McGuire, S. Jo, J. A. Redmerski, D. Chamberlen, T. Gerritsen, V. Šekspyras, G. 
Mussso, J. Moyes, D. Doncova, S. Montefiore. 

Viešojoje bibliotekoje populiariausia buvo T. Webber knyga „Lengvai“ (96), pirmąkart per penkis 
metus išstūmusi iš skaitomiausių knygų sąrašo viršūnės I. Buivydaitės knygas. Draugystės bibliotekoje 
dažniausia skaityta – E. de Strozzi „Laiko upės slenksčiai“ (19), kaimo bibliotekose – E.L. James 
„Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių“. 

Vaikams iki 14 m. amžiaus savivaldybės viešosiose bibliotekose buvo išduota 40399 fiziniai 
vienetai knygų, kurios sudarė 71, 8 % visų dokumentų. Skaitomiausios vaikų knygos – naujausios 
R.R.Russell „Prietrankos dienoraštis“ (5 ir 4 dalys, atitinkamai skolinta 97 ir 95 kartus), J. Kinney „Nevykėlio 
dienoraštis“ (6 ir 4 dalys, atitinkamai skolintos 75 ir 74 kartus) ir H. Webb „Elė ilgisi namų“(74).  

Viešosios bibliotekos vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre dažniausiai skaitomos J. Kinney 
„Nevykėlio dienosraštis“(4, 6, 3 dalys skolintos atitinkamai 44, 41 ir 38 kartus), R.R. Russell „Prietrankos 
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dienoraštis“ (5 ir 4 dalys atitinkamai skolintos 41 ir 40 kartų). Atliekant skaitomiausių knygų paiešką LIBIS PĮ 
pagal amžiaus grupes, ikimokyklinio amžiaus ir ketvirtų klasių moksleivių tarpe populiariausia buvo V. 
Račicko knyga „Gyveno kartą Lukošiukas“ (skolinta 29 kartus), penktų – dešimtų klasių mokinių tarpe – F. 
Gungui „Man patinki toks, koks esi“ (skolinta 57 kartus). 

Draugystės bibliotekoje populiariausia knyga vaikams – J. Kinney „Nevykėlio dienoraštis“ ( 7 dalis 
skolinta 14 kartų), kaimo bibliotekose – Z. Miler, H. Doskočilova „Kurmis ir vasara“ (skolinta 60 kartų). 

Populiariausi vaikų knygų rašytojai – užsienio rašytojai: H. Webb, J. Kinney, R.R. Russell, J. Ir T. 
Wieslander, A. Lindgren, S. Collins, L.J Smith, L. Oliver, J. Green, K. Cass. Populiariausi lietuvių autoriai –  V. 
Račickas, L. Žutautė, J. Marcinkevičius,  G.  Morkūnas, K. Kasparavičius, K. Gudonytė, K. Saja, K. Boruta. 

Populiariausias periodinis leidinys savivaldybės viešosiose bibliotekose – „Lietuvos ryto“ 
dienraštis. Jis skaitytas beveik 23 tūkst. kartų. Toliau pagal populiarumą rikiuojasi leidiniai „Suvalkietis“ 
(118432), „Žmonės“ (6682), „Stilius“ (6819), „Ji“ (4081). Pirmieji 3 periodiniai leidiniai populiariausi jau 3 
metai iš eilės, populiariausių periodinių leidinių naudojimas didėja. 

Viešosios bibliotekos periodinių leidinių skaitykloje vieni iš skaitomiausių leidinių – „Lietuvos 
rytas“, „Lietuvos žinios“, „Suvalkietis“, „Burda moden“,  „Šeimininkė“, „Ji“, „Veidas“, „Iliustruotoji istorija“. 
Periodiniai leidinių populiarumas viešojoje bibliotekoje mažėja ir sudaro 31, 6 % visos išduoties Skaitytojų 
aptarnavimo skyriuje, o leidiniai, išduoti Meno ir muzikos skaitykloje – 2, 0 %.  

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

Panašūs ir Viešosios bibliotekos padaliniuose populiariausi ir skaitomiausi periodiniai leidiniai. 
Kaimo bibliotekos gauna 283 pavadinimų periodinius leidinius, iš jų 50 laikraščių. Kai kuriuose kaimo 
bibliotekose periodinių leidinių išduotis sudaro 60 - 70 % visos išduoties. 

 

Darbo vietų skaičius vartotojams 
 
Savivaldybės viešosiose bibliotekose 2014 m. vartotojams buvo skirta 336 darbo vietos. Darbo 

vietų skaičius sumažėjo 19 darbo vietų.  
Vartotojams buvo skirta darbo vietų: 
Viešojoje bibliotekoje – 127  (2013 m. - 148); 
Draugystės bibliotekoje – 30 (2013m. – 24); 
Kaimo bibliotekose – 179 (2013 m. – 183). 

 Lentelė Nr. 15. Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius,  iš jų : 

 Iš viso Vartotojams Darbuotojams 

Iš viso  
vartotojams 

Prijungtos prie  
tinklo 

Prijungtos 
prie 
interneto 

Iš viso  Prijungtų 
prie interneto 

Viešoji biblioteka 94 44 44 44 50 29 

Draugystės biblioteka 12 8 8 7 4 4 

Kaimo bibliotekos 107 83 80 82 24 24 

SVB 213 135 132 133 78 57 

Vartotojų orientavimas ir mokymas 
 
2014 metais Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai gyventojams organizavo vartotojų 

kompiuterinio raštingumo mokymus, teikė informaciją apie bibliotekos paslaugas ir konsultavo gyventojus. 
Kompiuterinio raštingumo mokymuose (grupiniuose, individualiuose ir konsultacijose) dalyvavo 

5564 (2013 m. – 5848) vartotojai. Gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus organizavo Viešoji 
biblioteka ir 24 filialai.  

Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų bendra pravestų mokymų trukmė–2532 val. (2013 
m. – 2526 val.) Iš jų: 
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o Viešojoje bibliotekoje –  1100 (2013 m. – 1359) val. 
o Draugystės bibliotekoje – 96 (2013 m. – 14) val.  
o Kaimo bibliotekose –  1336 (2013 m. – 1153) val. 

Vartotojai Viešosios bibliotekos informacijos skyriuje, Mokymų klasėje ir padaliniuose buvo 
mokomi grupėse, individualiai ir teikiamos konsultacijos kompiuterinio raštingumo klausiamais. Viešosios 
bibliotekos ir padalinių darbuotojai teikė konsultacijas ir mokė naudotis LIBIS elektroniniu katalogu, 
užsisakyti ir rezervuoti leidinius.  

Viešojoje bibliotekoje kompiuterinio raštingumo mokymuose dalyvavo 143 asmenys, jie buvo 
mokomi pagal 20 val. ir 40 val. programas. 

Bibliotekų darbuotojai teikė konsultacijas pradinio kompiuterinio raštingumo klausimais ir mokė 
individualiai. Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai vartotojus mokė 
individualiai 728 kartus (2013 m. – 629). Individualių mokymų trukmė – nuo trumpos konsultacijos (20 min.) 
iki 10 valandų mokymų per mėnesį. Šį vartotojų mokymą būdą dažniau naudoja kaimo bibliotekų 
darbuotojai (pvz. Puskelnių, Igliškėlių, Patašinės, Valavičių bibliotekos), kuriems sudėtinga mokyti žmonių 
grupę, kai turi tik 2-4 vartotojams skirtus kompiuterius. Vartotojams SVB suteikta 8256 (2013 m. – 8842) 
konsultacijos, konsultuota 4693 (2012 m. – 4968) vartotojai.  

Draugystės bibliotekoje vykdant projektą „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ 17 
dalyvių išklausė mokomąjį kursą „Inovatyvių informacinių ir kompiuterinių technologijų pagrindai“. 

Viešojoje bibliotekoje kartu su asociacija „Langas į ateitį“ buvo vykdomos projekto „Pasitikėk 
savimi“ veiklos, kuriose dalyvavo 101 jaunuolis. Tai dažniausiai ieškantis darbo ir nemotyvuotas jaunimas. 
Jie buvo mokomi kompiuterinio raštingumo temomis: atsargus internete, darbo paieška, informacijos 
paieškos sistemos, CV rašymas. Taip pat buvo supažindinami su Bibliotekos struktūra, funkcijomis, 
dalyvaudavo viktorinoje apie biblioteką. 

Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro padalinyje –  Multicentre per metus apsilankė 12252 
lankytojai. 

Ataskaitiniais metais Multicentre buvo organizuota 298 mokymų, užsiėmimams skirta 464 
valandos. Lankytojų grupėms pravesta 144 edukacinis užsiėmimas (216 val.) ir surengti 154 individualūs 
užsiėmimai (231 val.). Dėl darbuotojų kaitos mokymų pravesta mažiau, tačiau užsiėmimai vyko įvairesnėmis 
tematikomis, bei buvo papildyti viktorinomis, žaidimais ir vaizdine medžiaga. Ypač populiarūs užsiėmimai 
buvo sporto, ekologijos, teatro tematika.  

Grupinių ir individualių užsiėmimų metu stengiamasi papildyti mokykloje dėstomus dalykus. 
Konsultuojantis su mokytojais parenkamos temos ir veikla, kuri būtų naudinga vaikams. Pavyzdžiui 
moksleiviams iš Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus buvo vedami užsiėmimai Mokslo ir 
Technikos laboratorijose. Kalba LT dienos stovyklos lankytojai, dirbo Kalbos laboratorijoje. Pavieniams 
lankytojams edukaciniai užsiėmimai buvo papildyti įvairiomis papildomomis priemonėmis: žaidimais, 
viktorinomis, mankšta. Į užsiėmimus kviečiami kitų sričių specialistai. Edukacinį užsiėmimą „Žaidžiame 
teatrą“ vedė Marijampolės dramos teatro jaunimo studijos vadovė-aktorė Justina Širvelytė. Berniukų tarpe 
didelio susidomėjimo sulaukė edukacinė pamoka apie nardymą ir povandeninę žūklę, kurį vedė Tomas 
Miežlaiškis. Mergaitės mielai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kur mokėsi verti karoliukus. 

Visą rugsėjo mėnesį užsiėmimai buvo papildomi piešimu. Tuo metu bibliotekoje buvo 
eksponuojama Sigutės Ach piešinių paroda „Sparnuotai ir nerimtai“, todėl vaikai pabandydavo piešti būtent 
dailininkės stiliumi. 

Bendradarbiaujant su Vilkaviškio Sūduvos vidurine mokykla vyko edukaciniai užsiėmimai, kurių 
metu Dailės laboratorijoje Corel Painter programa buvo piešiami margučiai. Piešiniai dalyvavo konkurse 
„Dovanoju tau margutį dar niekur nematytą“.  

Edukacinių užsiėmimų metu sukurti darbai ar jų nuotraukos buvo talpinamos į Multicentro 
svetainę ir Multicentro Facebook paskyrą. 

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo Marijampolės savivaldybės ugdymo ir socializacijos įstaigų 
moksleiviai ir globotiniai. Dažni užsiėmimų lankytojai – Petro Armino, Šaltinio, Rimanto Stankevičiaus 
pagrindinių mokyklų, mokyklos darželio „Želmenėliai“, „Saulės“ pradinės mokyklos moksleiviai. Reguliariai 
atvyksta mokinių grupės iš Kauno. Su Multicentro darbu atvyko susipažinti Lenkijos Suvalkų kolegijos 
kultūros vadybos studentai. 

Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose pravesta 173 (2013 m. – 101) ekskursijų: 
o Viešojoje bibliotekoje – 161  (2013 m. – 95). Iš jų Multicentre - 155; 
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o Draugystės bibliotekoje – 12 (2013 m. –0); 
o Kaimo bibliotekose – 0  (2013 m. – 6). 
Ekskursijose dalyvavo 3900 (2013 m. – 2241) lankytojai. Didžiausią ekskursijų dalyvių skaičių 

priėmė Viešosios bibliotekos Multicentro darbuotojai –3578.  
 

Prieiga ir sąlygos 
 
2014 metais vadovaujantis Centralizuoto savivaldybės vidaus audito tarnybos rekomendacijomis 

buvo patikslintas ir suderintas su Marijampolės savivaldybės taryba Bibliotekos ir padalinių darbo laikas. 
Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 1-343 „Dėl Marijampolės Petro 
Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir jos padalinių darbo laiko trukmės derinimo“ savivaldybės viešųjų 
bibliotekų darbo laiko pradžia ir pabaiga suderinta su savivaldybės administracija, tačiau iš esmės nepakito.  

Viešosios bibliotekos vartotojus aptarnaujantys skyriai dirba 6 darbo dienas per savaitę 
(pirmadienį – šeštadienį, 52 val., poilsio diena - sekmadienis): pirmadieniais – penktadieniais 9:00 val. ir 
baigia 18:00 val., šeštadieniais 9:00 val. – 16:00 val. Vasaros metu, kai dauguma darbuotojų atostogauja 
(liepos – rugpjūčio mėnesiais) Viešoji biblioteka dirba 9:30 val. – 18 val., Informacijos, Meno ir muzikos, 
Periodikos skaityklos nedirba šeštadieniais, sekmadieniais. 

Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centras vasaros metu dirba 9:00 val. – 17:00 val. Multicentras 
nedirba liepos mėn. 

Bibliotekos administracijos darbuotojų, Komplektavimo ir dokumentų tvarkymo skyrių darbo 
laikas nesikeitė. Darbuotojai dirba 5 darbo dienas per savaitę: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00 val. – 
16:45 val., penktadieniais 8:00 val. – 15:30 val. su pusvalandžio pietų pertrauka nuo 12 val. Poilsio dienos – 
šeštadienis, sekmadienis. 

Draugystės biblioteka vartotojams atvira 6 dienas per savaitę: pirmadieniais – penktadienis  9:00 
val. – 18:00 val., šeštadieniais 9:00 val. – 16:00 val. Vasaros metu darbą pirmadieniais – penktadieniais  
pradeda pusvalandžiu vėliau. Poilsio diena – sekmadienis. 

Padalinių darbuotojai dirba 5 dienas per savaitę antradieniais – šeštadieniais, priklausomai nuo 
darbo krūvio 40, 30 arba 20 val. per savaitę. Remiantis tarybos sprendimu antradieniais - penktadieniais 
darbą pradeda 9:00 val. baigia 18:00, šeštadieniais 9:00 – 15:00 val. Poilsio dienos – sekmadienis, 
pirmadienis. 

2014 metais Viešoji biblioteka ir Draugystės biblioteka aptarnavo vartotojus 303 (2013 m. – 301) 
darbo dienų per metus, iš jų 17, 2 % (2013 m. –17, 2 %) darbo laiko dienomis, kai nedirba savivaldybės 
įstaigos.  

Kaimo bibliotekos, dirbančios visu etatu, vartotojus aptarnavo 252 dienas per metus.  
 

TBA 
 

TBA paslaugomis naudojosi tik Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojai.  
Buvo išsiųsta 13 užsakymų kitoms bibliotekoms, gauta 12 dokumentų (4 kopijos). Gautas 1 

neigiamas atsakymas. TBA paslaugomis naudojosi 13 abonentų (2013 m. – 11). Tai įvairių vartotojų grupių 
atstovai: tarnautojai (8), studentai, (3) bedarbiai (1), turintys negalią(1). Daugiausia užsakyta 6 ir 3 UDK 
skyrių leidinių.  

 

Kultūriniai renginiai 
 

Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos ir padaliniuose buvo surengta 707 renginiai, iš jų 
vaikams 316 (2013 m. atitinkamai 643 ir 358). Bibliotekų organizuojamuose renginiuose apsilankė 13904 
(2013 m. – 11103) lankytojų arba 23, 7 % savivaldybės gyventojų. Bendras renginių skaičius padidėjo 10, 0 
%. 

2014 metais SVB daugiausia buvo surengta vaizdinių renginių – 47, 8 % (2013 m. – 49, 5 %), o 
vaikams, kaip ir praeitais metais, dažniausiai organizuojami žodiniai renginiai – 46, 2 % (2013 m. –52, 5 %). 
Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose vyko literatūriniai ir muzikiniai vakarai, diskusijos, paskaitos, 
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viktorinos, susitikimai, lėlių teatro spektakliai, rytmečiai, pasakų popietės, valandėlės,  knygų, meno 
parodos ir knygų sutiktuvės, 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 pasaulio, Lietuvos ir krašto kūrėjų jubiliejai, daug ir įvairių renginių buvo skirta Kristijono 
Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, Teatrų ir Šeimos metams paminėti, Nacionalinei bibliotekų 
savaitei, Šiaurės šalių bibliotekų savaitei, tarptautinei vaikų knygos dienai ir t.t.. Tradiciškai pagerbiami 
žymūs kraštiečiai ir Sūduvos krašto kūrėjai. Renginiai vyksta bendradarbiaujant su savivaldybės švietimo ir 
ugdymo, kultūros įstaigomis, vaiko dienos centrais, seniūnijomis, neįgaliųjų organizacijomis ir 
bendruomenėmis. 

 
  Lentelė Nr.16. Renginiai 

 

 
 

 SVB Viešoji biblioteka Draugystės  filialas  Kaimo filialai 

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

Iš viso renginių 707 316 136 52 47 15 524 249 

Kompleksiniai 87 45 21 14 32 9 34 22 

Žodiniai 282 146 56 23 4 2 222 121 

Vaizdiniai 338 125 59 15 11 4 268 106 

Renginių 
lankytojai  

13904 4356 6210 989  1187 235 6382 3132 

 

Renginiai Viešojoje bibliotekoje 
 
Viešojoje bibliotekoje 2014 metais buvo 

surengta 136 renginiai (2013 m. - 116), iš jų 
kompleksiniai – 21, žodiniai – 56, vaizdiniai 59.  
Dokumentų ir meno parodos sudarė 43, 4 % Bibliotekos 
renginių.  

Antri metai iš eilės Petro Kriaučiūno viešoji 
biblioteka įsijungia į Miesto dienas, pristato savo 
paslaugas. Gegužės 31 d. į miesto dienų šurmulį įsiliejo 
Informacijos skyriaus ir Vaikų edukacijos ir laisvalaikio 
centro darbuotojai. Jie dalijo reklaminę medžiagą apie 
biblioteką, demonstravo Multicentro dizaino ir 
technikos laboratorijų konstruktorius ir įrangą, lėlių 
teatro „Trivainėlis“ lėles, kvietė apsilankyti bibliotekoje.  

Kovo mėnesį buvo minimas Marijampolės vardo grąžinimo 25 – metis. Renginiai vyko visose 
miesto įstaigose, Bibliotekos parodų salėje pristatyta Sūduvos foto klubo narių fotografijos paroda „Laisvės 
vardas – Marijampolė“. Labai populiarias parodas krašto istorijos tematika Bibliotekos galerijoje eksponavo 
Informacijos skyriaus darbuotojai „Suvalkijos krašto dvarai“ (birželio – spalio mėn.). ir „Nežinomos istorijos 
pėdsakais: grafų Butlerių valdose“ (kovo – gegužės mėn. ). 

Balandžio mėn. Nacionalinė bibliotekų savaitė „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“ 
prasidėjo literatūrine – muzikine valandėle „Skaitome Donelaitį“. Bibliotekoje „Metų“ ištraukas skaitė 
Marijampolės savivaldybės vicemeras, tarybos nariai, evangelikų liuteronų parapijos kunigas ir kiti 
marijampoliečiai. Ištraukos buvo skaitomos lietuvių, esperanto, rusų, anglų kalbomis. Rašytojo sukakčiai 
paminėti parengta spaudinių parodos „Tikroji mūsų literatūra prasideda Donelaičiu“, kilnojamoji paroda iš 
LMA Vrublevskių bibliotekos „Kristijono Donelaičio metų ir raštų ratas“.  

 
Miesto dienos, 2014-05-31 



19 
 

Šeimos metams paminėti surengtas 
literatūrinis – muzikinis vakaras „Saulėtos ir 
ūkanotos dienos“ bei dvi spaudinių parodos „Šeima, 
turbūt, svarbiausia, ką mes turime“ ir „2014-ieji 
sveikos šeimos metai“). Teatrų metams ir V. 
Šekspyro 450-osioms gimimo metinėms buvo 
paruošta (kartu su Jaunimo teatro studija) 
literatūrinė – muzikinė kompozicija „Žinau, juoda lyg 
pragaras esi, bet man atrodai tu žvaigždė šviesi“. V. 
Šekspyro „Sonetus“ skaitė „gyvosios skulptūros“ – 
jaunimo studijos nariai. 

 
Marijampolės bendruomenei interaktyvus 

elektroninis žinynas www.gatves.marvb.lt buvo 
pristatytas lapkričio 4 d. Apie žinyną ir jo pristatymą 
reportažus parengė respublikinė ir regioninė 
žiniasklaida, gausiai susirinko Marijampolės valdžios, 
menininkų atstovai ir rėmėjai. Žinyno kūrėjai – 
Informacijos skyriaus vedėjas V. Baranauskas ir vyr. 
bibliografė L. Skinkienė pristatė žinyną ir jo sudarymo 
principus, paieškos sistemą. Pristatymo metu Parodų 
salėje veikė paroda „Miestas per laiko rūką“ 
pasiekiama ir mobiliaisiais įrenginiais.  

Agentūra „Factum“, pasinaudojusi žinyno 
informacija, užfiksavo Lietuvos rekordą – trumpiausią 
gatvę – Seinų, kurios ilgis tik 30 metrų.  

Bibliotekoje buvo minima Pasaulinė Poezijos diena. Įvyko literatūrinis – muzikinis vakaras „Poezija 
– tai amžinybės kelias“. Buvo prisimintos poezijos ištakos ir jos tradicijos, klausytasi geriausių Lietuvos 
poetų – „Poezijos pavasario“ festivalio laureatų kūrybos įrašų. Naujausia kūryba pasidalijo Marijampolės 
literatų klubo „Sietynas“ nariai, Lietuvos rašytojų sąjungos narė Česlova Jakštytė, literatūros kritikas 
Lionginas Šepkus. Kristijono Donelaičio „Metų“ ištraukas skaitė aktorė Alvyda Sipienė. Veikė spaudinių 
paroda. 

Gegužės mėn. Marijampolės literatų klubas „Sietynas“ paminėjo savo veiklos 15 metų jubiliejų. 
Tylos minute buvo pagerbti jau išėję klubo nariai, padėkota labiausiai nusipelniusiems. Liaudies kapela 
„Giriniai obuoliukai“ atliko klubo himną, kuriam žodžius parašė dabartinis klubo pirmininkas Ričardas 
Jurgelevičius. Renginio metu veikė spaudinių paroda „Susirinkome į „Sietyną“. Į didelį žvaigždyną“, 
pasakojanti apie šio klubo nueitą kelią ir pasiekimus. 

2014 metais įvyko kraštiečių knygų pristatymai ir sutiktuvės: Juozo Rimgaudo Černiaus „Sportinis 
kulkinis šaudymas ir Marijampolės kraštas“, Romo Gudaičio autorinis vakaras, Onos Jasionienės – 
Bartuškienės „Praeities gūsiai“, Vytauto Viliūno „Marijampolės šv. Vincento Pasauliečio bažnyčia ir 
parapija“, Rimanto Dovydaičio „Burės Sūduvos krašte“, Justino Sajausko „Neužmirštami Suvalkijos vardai“ ir 
kt. 

Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre 2014 metais įvyko 52 renginiai, iš jų 44, 2 % žodinių, 27, 0 
% kompleksiniai ir 28, 8 % dokumentų ir vaikų darbų ar meno parodos. Buvo organizuojami teatralizuoti 
knygų skaitymai, lėlių teatro spektakliai, viktorinos, popietės, garsiniai skaitymai, protų mūšiai ir pan. 
Bibliotekos vaikų edukacijos ir laisvalaikio centras organizuodamas renginius atsižvelgia į lankytojų poreikius 
ir metų aktualijas. 2014 – ieji - teatro metai, todėl šio žanro populiarinimui buvo skiriamas ypatingas 
dėmesys: organizuojami lėlių teatro „Trivainėlis“ spektakliai mažiesiems, surengtas edukacinis užsiėmimas 
vaikams „Žaidžiame teatrą“, kur apie teatrą pasakojo ir vaidinti mokė Marijampolės teatro Jaunimo studijos 
vadovė Justina Širvelytė.  

Jaunimo teatro studijos pasirodymas, 2014-05-22 

Elektroninio žinyno pristatymas, 2014-11-04 

http://www.gatves.marvb.lt/
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Informuoti vaikus ir jaunimą apie Lietuvai 
svarbias ir istorines datas ir šventes ypač svarbu. 
Valstybinėms šventėms paminėti buvo paruoštos 
spaudinių parodos „Sausio 13- oji“, „Mano šalis“ 
(Vasario 16- oji, valstybės atkūrimo diena), „Kai knygas 
draudė“ (Knygnešio dienai). Pravesta muzikinė 
literatūrinė popietė „Laisvos eilės“ skirta kovo 11-ąjai ir 
bendradarbiaujant su pedagogais iš Kauno mokyklų 
įgyvendintas projektas „Laimingas draugų būryje“, 
skirtas tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti. 

Kovo mėn. Multicentre vyko popietė „Laisvos 
eilės“, kuri skirta Kovo 11-ajai. Renginyje buvo skaitoma 
jaunųjų literatų, dalyvavusių konkurse „Auksinis 
rudenėlis“, poezija. Marijampolės dramos teatro 
jaunimo studijos aktoriai šventę pradėjo ir pabaigė 
etiudais „Liūdesėlio paguodimas“ ir „Cirkas“. Muzikinį 
foną grojo MMKC „Jaunųjų gitaristų būrelio“ vadovas ir 
moksleiviai. 

Kasmet Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centras 
aktyviai dalyvauja Nacionalinės bibliotekų savaitės ir 
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiuose. 2014 
metais buvo Nacionalinės bibliotekų savaitės „Vienas pasaulis –  daug istorijų“ metu buvo surengtas protų 
mūšis. Tema - nuo rašto atsiradimo iki šiuolaikinės populiariosios literatūros. Renginyje dalyvavo komandos 
iš aktyvių jaunimo organizacijų: Marijampolės moksleivių parlamentinės grupės, Marijampolės Marijonų 
gimnazijos tarybos, „Sniego gniūžtės“. Multicentro lankytojų komandos. Po atkaklios 6 turų kovos nugalėjo 
Marijampolės Marijonų gimnazijos tarybos komanda. Nugalėtojams įteikti rėmėjų prizai. 

Bibliotekų savaitės metu veikė ir kompiuterinių piešinių parodos pristatymas „Dovanoju tau 
margutį dar niekur nematytą“.  

Multicentre buvo organizuoti renginiai Saugaus interneto savaitei paminėti, Šiaurės šalių 
bibliotekų savaitei „Troliai šiaurėje“ pravesta žodžio ir šviesos šventė. 

Rugsėjo mėn. Bibliotekos parodų salėje buvo atidaryta Sigutės Ach iliustracijų paroda „Sparnuotai 
ir nerimtai“. Dramos teatro jaunimo studijos vadovė Justina Širvelytė pakvietė vaikus pasiklausyti ištraukos 
iš Sigutės Ach parašytos ir iliustruotos knygelės „Šuo Ambrozijus, katinėlis Purkius ir angelo kelionė namo“. 
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro vedėja Raminta Liubelionienė pristatė parodą, jos idėją, pakvietė 
vaikus paklausyti Sigutės Ach sveikinimo. Antroji atidarymo dalis – kūrybinės dirbtuvės. Čia vaikai galėjo 
prisiliesti prie Sigutės Ach piešinių kūrimo technikos.  

Tradiciškai dokumentų parodomis buvo pažymėti žymių žmonių jubiliejai („Žemės ir gamtos 
žmogus“ (K. Donelaičiui- 300), „Melvinui Burgesui- 60 metų“, „Sigutės Ach iliustruotos knygos“). Kalėdų 
švenčių metu Multicentre buvo eksponuojama Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių įstaigų ugdytinių 
darbelių paroda - „Stebuklingų laikrodžių šalyje“ . 

Viešosios bibliotekos Parodų salėje per metus įvyko 16 meno parodų. Savo kūrybos parodas 
organizavo kuriantys marijampoliečiai, vaikų ugdymo įstaigos, jaunimo organizacijos, neįgaliųjų draugijos. 
Populiariausios buvo fotografijų parodos – jų surengta net septynios: A. Virbickienės „Perlai dulkėse“, R. 
Augūno „Sapnuoju Lietuvą“, V. Juraičio „Nadruva. K. Donelaičio takais“, „Metai“, „O tėviške, laukų drugeli 
margas“ ir kitos. Surengtos 2 tapybos parodos: J. Dulinsko, R. Karpavičiaus ir R. Zubrio „Trys draugai“, V. 
Liaudenskienės „Kasdienybės erdvės“ ir 5 įvairių darbų parodos: L. Skinkienės margučių paroda „Rieda 
margutis...“, grupės „Sėjinis“ karpinių paroda „Metskaitis“, lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogų, tėvelių ir 
ugdytinių „Pažadinkime pavasarį“, respublikinė paroda-akcija „Kalėdinis stebuklas iš vaiko rankų“ ir kitos. 
Minint K. Donelaičio jubiliejų surengta kilnojamoji LMA Vrublevskių bibliotekos paroda „Kristijonas 
Donelaitis metų ir raštų ratas“. 
 

Popietė „Laisvos eilės“, 2014-03-10 

Viktorina “Vienas pasaulis – daug 

istorijų“, 2014-04-26 
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Renginiai padaliniuose 
 

Bibliotekos padaliniuose (Draugystės ir kaimo bibliotekose) per metus įvyko 571 renginys, iš jų 
279 vaizdiniai. Renginiuose apsilankė daugiau kaip 6, 3 tūkst. lankytojų. 

Po rekonstrukcijos atidarius Draugystės biblioteką, ji tapo bendruomenės ir šeimų susibūrimo 
vieta mieste. Daug neįprastų ir įdomių renginių įvyko bibliotekoje nuo jos atidarymo gegužės mėnesį. Ši 
šventė įvyko sėkmingai įgyvendinus projektą „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“. Šventėje 
dalyvavo Marijampolės meras Vidmantas Brazys bei Marijampolės savivaldybės administracijos atstovai, 
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio techninio sekretoriato 
Vilniaus biuro projektų ekspertės Sigita Baronaitė ir Ilma Bėliakaitė, Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos vyriausioji specialistė Julija Mažuolienė ir Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Sigita 

Kasparaitė. Bibliotekos darbuotojus pasveikino 
ištikimi draugai, įvairių bibliotekos renginių, akcijų 
dalyviai – Marijampolės vaikų lopšelio darželio 
„Rūta“ auklėtiniai ir direktorė Virginija Gusčiuvienė, 
Janulevičių šeima – mama Jolanta su dukra Emilija, 
programos „Bibliotekos jaunimui“ savanoriai. 
Patalpas pašventino Marijampolės bazilikos 
klebonas kunigas Andrius Šidlauskas. Šventėje 
dalyvavo Marijampolės muzikos mokyklos 
skudutininkai bibliotekos lėlių teatro „Trivainėlis“ 
aktoriai. 

Lapkričio mėnesį Marijampolėje vyko 
Prancūzų kultūros dienos, kuriose aktyviai dalyvavo 
Draugystės biblioteka. Buvo parengtos Prancūzų 
instituto mediatekos komiksų ir kilnojamųjų leidinių 
fondo parodos. Paskaitą „Tarp J.M.G. Le Clezio ir P. 

Modiano: kur link eina prancūzų romanas?“ skaitė VU Prof. Dr. Vytautas Bikulčius. Prancūziško knygynėlio 
kilnojamąjį leidinių fondą pristatė R. Žandarienė.  Prancūzų kultūros dienų metu Draugystės bibliotekoje 
veikė prancūzų autorių knygų paroda, vaikų piešinių paroda „Sveika, Prancūzija“. 

2014 m. Viešosios bibliotekos padaliniuose dokumentų parodomis buvo paminėti lietuvių 
rašytojų klasikų Juozo Paukštelio, Petro Cvirkos, Eduardo Mieželaičio, Vytauto Misevičiaus, Liudo Giros ir 
kitų jubiliejai.  

Keletas renginių vyko rašytojos Salomėjos Nėries 110-osioms gimimo metinėms paminėti. 
Literatūros vakaras „Lakštingala negali nečiulbėti” surengtas Puskelnių bibliotekoje, literatūrinė-muzikinė 
popietė „Diemedžiu žydėsiu...“ vyko Liudvinavo bibliotekoje: buvo skaitomi poetės eilėraščiai, prisiminimai 
iš jos dienoraščio. Renginyje skambėjo lyriški M. K. Čiurlionio preliudai smuikui, kuriuos atliko smuikininkas 
A. Jančas. 

Tačiau daugiausia renginių Viešosios bibliotekos padaliniuose buvo surengta Kristijono Donelaičio 
metams paminėti – eksponuojamos ne tik dokumentų parodomos, bet ir surengti gražūs renginiai. 

Sasnavos seniūnijos bibliotekos (Gavaltuvos, Tautkaičių, Puskelnių) – bibliotekų darbuotojai ir 
skaitytojai, K. Donelaičio metus paminėjo literatūros popiete, kurioje buvo pristatyta rašytojo biografija, 
skaitomos ištraukas iš poemos „Metai“, menamos mįslės ir vykdomos kitos užduotys, kurios buvo 
sudėliotos į žakus (K. Donelaičio „Metuose“ taip vadinamas maišas). Susirinkusiuosius pasiklausyti ištraukos 
iš „Pavasario linksmybių“ pakvietė Truncų šeima, o mokytoja R. Karčiauskienė surengusi žaidimą „Taip. Ne“ 
atskleidė daug įdomių faktų apie K. Donelaičio kūrybą.  

Igliaukos bibliotekoje K. Donelaičio metai paminėti literatūriniu-muzikiniu vakaru ,,Dievaičiai 
žemės, jei kurs turi gerą širdį – tai mano balsą lai jo ausys girdi“, kurio metu Donelaitį skaitė Igliaukos 
miestelio gyventojai: Igliaukos klebonas, seniūnas, laisvalaikio salės vedėja, mokyklos mokytojai. Renginio 
organizatoriai – Igliaukos biblioteka, Anzelmo Matučio gimnazija, Laisvalaikio salė ir Moterų klubas.  

Daukšių bibliotekoje surengtoje literatūros popietėje apie rašytoją kalbėjo bei ištraukas iš poemos 
„Metai“ skaitė bibliotekininkė, mokytojos Laimutė Babinskienė ir Zita Freitakienė. Dalyvavusieji galėjo 
pasižiūrėti trumpametražinį filmą apie K. Donelaitį, bei išgirsti, kaip poemą skaito aktorius Rolandas Kazlas. 

VU prof. V. Bikulčiaus paskaita Draugystės 

bibliotekoje, 2014-11-12 
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K. Donelaičio metams visuose padaliniuose surengtos dokumentų parodos: Patašinės bibliotekoje 
– „Jis visada liks didžiuoju ir pirmuoju“, Igliškėlių bibliotekoje – ,,Atveriame vartus Donelaičio metams“, 
Želsvos bibliotekoje – „Didysis lietuvių tautos dainius”. Netičkampio bibliotekoje surengta netradicinė K. 
Donelaičio poemos „Metai“ paroda – knyga buvo gaminama ne iš popieriaus: medžiaginę knygą pagamino 
ir išsiuvinėjo Netičkampio vaikų dienos centro ugdytiniai, Monika Petkevičiūtė  knygą sukūrė dekupažo 
technika, Viktorija Revinienė – iš plastikinio butelio. Parodoje eksponuotos 8 knygos pagamintos įvairia 
technika. 

Teatrų metams paminėti Viešosios bibliotekos padaliniuose surengtos dokumentų parodos, 
teminės lentynos. Išsami ir nuolat papildoma teminė lentyna ,,Jei žemėje yra stebuklų, tai jie vyksta teatre“ 
buvo parengta Igliaukos bibliotekoje. Valavičių biblioteka su Sūduvos kaimo bendruomene gražiai paminėjo  
dramaturgų kraštiečių brolių Juozo ir Antano Vilkutaičių-Keturakių, sukūrusių dramą „Amerika pirtyje“, 
gimimo metines.  

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitės renginys pasakojimų žodžiu diena „Likimai ir medžiai“ 
sudomino Igliaukos bendruomenę. Renginyje dalyvavę Igliaukos seniūnijos bibliotekų (Daukšių, Šventragio) 
darbuotojai ir skaitytojai, Anzelmo Matučio gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviai, mokytojai kalbėjo apie 
paraleles žmonių ir medžių likimuose. Renginio svečias – kraštietis rašytojas Romas Gudaitis pasidalino 
pastebėjimais apie dabartinę lietuvių literatūrą, skaitė ištraukas iš būsimos savo knygos, atsakė į 
susirinkusiųjų klausimus.  

Knygų Kalėdų renginiai sukvietė skaitytojus pasikalbėti, padiskutuoti ir pasibūti bibliotekose. 
Literatūros popietės „Tegul knyga praskaidrina Jūsų kasdienybę“ vyko Padovinio, „Skaitiniai prie arbatos“ – 
Gudelių, „Knygos skleidžia šilumą“ – Daukšių bibliotekose. Igliaukos bibliotekoje Kalėdinių skaitymų ciklo 
pirmoji atvira pamoka buvo skirta lietuvių egzodo rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybai. Renginyje dalyvavo 
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos dvyliktokai su lietuvių literatūros mokytoja Petrute Stroliene, anglų 
kalbos mokytoja Rima Brusokaitė, bibliotekos lankytojai senjorai.  

Draugystės bibliotekoje skaitančių šeimų klubo „Obuolys nuo obels“ nariai renginyje „Kalėdos su 
knyga“ skaitė Advento ir Kalėdinės eilės, diskutavo apie Kalėdinius papročius ir šventimo būdus.  

Literatūros popietės, skirtos Knygų Kalėdoms vyko Daukšių, Želsvos, Gudelių, Padovinio 
bibliotekose.  

Susitikimai su vietos kūrėjais vyko Igliaukos, Patašinės ir Želsvos bibliotekose.  
Su Igliaukos bibliotekos skaitytojais susitiko ir knygą „Spalvota laimės formulė“ pristatė Luana 

Masienė. Patašinėje buvo pristatyta rašytojos Onos Mačiulienės knyga „Gyvenimas rimtai ir nerimtai“ bei 
Ritos Volteraitienės poezijos knyga „Penktas metų laikas“.  Želsvos bibliotekoje susitikimo su kraštietė 
Aldona Žiugždiene pasidalino mintimis apie savo kūrybą, paskaitė naujus eilėraščius, padainavo savo 
kūrybos dainą. 

Daukšių bibliotekai bendradarbiaujant su pradine mokykla surengta Veiksmo savaitė be patyčių. 
Savaitė prasidėjo ryto pasisveikinimo akcija „Paspausk draugui ranką“. Bibliotekoje buvo parengta teminė 
lentyna „Visur ir visada būkime atsakingi už savo poelgius“, veikė vaikų piešinių paroda  „Mokiniai 
patyčioms taria – ne“. Trečią savaitės dieną vyko popietė, kurios metu buvo diskutuojama apie tai, kas yra 
patyčios, kaip jaučiasi vaikai, kai prie jų priekabiaujama, kaip elgtis, kai iš tavęs tyčiojamasi, kur kreiptis 
pagalbos. Buvo rodomi filmai šia tematika ir kartu aptariami. Savaitė buvo vainikuota perskaitytų knygų G. 
Morkūno „Grįžimo istorija“, bei L. Sachar „Berniukas mergaičių tualete“ aptarimu. 

Bibliotekos padaliniuose vaikams iki 14 metų surengta 264 renginiai, iš jų 110 vaizdinių. 
Vaizdiniai ir kompleksiniai renginiai sudarė 58, 3 % visų renginių. Renginiuose dalyvavo daugiau kai 3, 1 
tūkst. vaikų iki 14 m.  

Draugystės bibliotekos darbuotojai palaiko ypač glaudžius ryšius su mikrorajono ugdymo 

įstaigomis. Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ priešmokyklinės grupės „Smalsučiai“ ugdytinių piešinių parodos: 

„Sveika Prancūzija“, „Mano šeima ir biblioteka“, „Troliai Šiaurėje“ ir „Žiemos pasaka“ buvo eksponuojami 

panaudojant naujus bibliotekos kilnojamuosius stendus. Biblioteką aplankė, su naujovėmis susipažino 116 

vaikų iš įvairių ugdymo ir mokymo įstaigų. Garsiniai skaitymai ir  rytmečiai buvo organizuojamai vaikų  

darželių ugdytiniams ir pradinių klasių moksleiviams. Skaitymai vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu ir 

advento laikotarpiu, kai bibliotekoje vyko renginių ciklas „Kalėdos su knyga“. 
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 Draugystės biblioteką po atidarymo užplūdus lankytojams, darbuotojams renginius 
organizuoti, tvarkyti fondus padėjo savanoriai. Gegužės mėnesį Marijampolėje startavo naujas projektas 
„Bibliotekos jaunimui“. Aštuonios savanorės dirbo Draugystės bibliotekoje. Birželio mėn. Draugystės 
bibliotekoje jos surengė renginį „Neatsipalaiduojam – skaitom ir sportuojam“. Dažnai vaikai vasarą 
praleidžia žaisdami gamtoje, o savanorės siekė parodyti, kad laisvalaikį galima leisti ne tik žaidžiant su 
draugais, bet ir skaitant įdomias knygas. Renginio idėja buvo skatinti pradinių klasių mokinių tarpusavio ryšį 
bei lavinti mokinių skaitymo įgūdžius. Renginio pradžioje kiekvienas dalyvis trumpai papasakojo apie save, 
pristatė labiausiai patikusią perskaitytą knygą. Kad renginio dalyviai nepavargtų, buvo žaidžiamas žaidimas 
„Knygų salotos“. Mokiniai dalyvavo savanorių surengtoje viktorinoje, kurioje galima buvo laimėti prizų: 
knygų, bibliotekos skaitytojų pažymėjimų.  

Didžioje dalis Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginių Viešosios bibliotekos 
padaliniuose buvo skirta vaikams. Tai – įvairios viktorinos, garsiniai skaitymai, literatūros rytmečiai, 
edukacinės popietės. 

Prasmingai K. Donelaičio metus paminėjo Marijampolės seniūnijos bibliotekininkės. Jos 
įgyvendino bendrą projektą „Marijampolės seniūnijos vaikai iliustruoja K. Donelaičio „Metus“. Metų 
pradžioje seniūnijos bibliotekose buvo paskelbti vaikų piešinių konkursai. Mažieji bibliotekų lankytojai kūrė 
šiuolaikiškas iliustracijas kiekvienai K. Donelaičio poemos „Metai“ daliai. Patašinės, Meškučių, Baraginės, 
Balsupių Igliškėlų, Trakiškių ir Valavičių bibliotekose buvo surengtos piešinių parodos ir išrinkti įdomiausi 
piešiniai, sudarytas, įrištas ir 7 egz. atspausdintas albumas „K. Donelaičio „Metai“ Marijampolės seniūnijos 
vaikų piešiniuose“. Šis albumas – donelaitiškųjų ,,Metų“ perkėlimo į mūsų laikus vaizdinė versija. Tai mažųjų 
skaitytojų supratimo ir pagarbos didžiajam Donelaičiui išraiška. 

Pasakų rytmetis „Pakeliaukim pasakų takias“ vyko Balsupių bibliotekoje, garsinis pasakų skaitymas 
„Į vaikystės sodus su knyga“ – Daukšių bibliotekoje, viktorina moksleiviams „Skaitai knygas – kaupi žinias“ – 
Sasnavos bibliotekoje, edukacinė popietė „Tiesk rankutę į knygą“ – Mokolų bibliotekoje. Igliaukos 
bibliotekoje su Igliaukos vaikų darželiu pravestas skaitymų ciklas ,,...su raganom, troliais ir Mike 
pūkuotuku“. 

Dalis Nacionalinės bibliotekų savaitės renginių taip pat buvo skirta K. Donelaičio jubiliejui 
paminėti. Garsiniai skaitymai „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“ vyko Padovinio bibliotekoje, 
literatūriniai skaitymai „Eilės skirtos Donelaičiui“ – Mokolų bibliotekoje, valanda su Donelaičiu – garsiniai 
poemos „Matai“ skaitymai – Šunskų ir Netičkampio bibliotekose, literatūros popietė „Donelaitis! Klausykit, 
skamba kaip varpas“ – Daukšių bibliotekoje, viktorina „Ką aš žinau apie Kristijoną Donelaitį“ – Padovinio 
bibliotekoje.  

Savaitės metu diskusijos apie biblioteką ir knygą šiandienos vaiko gyvenime vyko Daukšių („Ar 
šiandien knyga – vertybė?“), Gudelių („Ateities biblioteka“), Tautkaičių („Dalinkis skaitymo džiaugsmu“), 
Meškučių („Biblioteka, knyga ir aš – esame draugai“) bibliotekose. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės „Troliai Šiaurėje“ renginiai – literatūros parodos, skaitymai balsu 
vyko Gudelių, Igliaukos, Netičkampio, Padovinio ir Draugystės filialuose.  

Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti Igliaukos bibliotekoje literatūros rytmečio „Knygos 
jungia pasaulį ir mus“ metu buvo padėkota aktyviausiems mažiesiems bibliotekos skaitytojams ir 
suaugusiems, kurie patys mylėdami knygas, skatina jas skaityti ir vaikus. Puskelnių bibliotekoje vyko garsinis 
skaitymas „Vaikystė su knyga“. Išradingai skirtukus gamino ir parodą „Skirtukas tavo mėgstamiausiai 

Renginių vaikams akimirkos Draugystės bibliotekoje, 2014 m. 
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knygai“ surengė Baraginės bibliotekos skaitytojai. Balsupių bibliotekoje veikė piešinių paroda „Mano 
mėgstamiausios knygos herojus“. 

Tradiciniai Knygų Kalėdų renginiai džiugino mažuosius bibliotekų lankytojus. Igliaukos bibliotekoje 
jų laukė Aldonos Mazolevskienės knyga „Vaikystės skaitiniai“, skaitymo džiaugsmas ir malonūs siurprizai.  

Gudelių bibliotekoje vyko viktorina „Kas skaito rašo – duonos neprašo“, knygų skaitymo konkursas 
„Gilių pasaka“ – Mokolų bibliotekoje, garsiniai skaitymai mažiausiems skaitytojams buvo surengti Šunskų, 
Pusklenių ir Tautkaičių bibliotekose. Literatūros rytmetis „Atverkim Kalėdinių eilių ir pasakų skrynią“ – įvyko 
Sasnavos bibliotekoje, literatūros popietė su Kęstučio Kasparavičiaus knygomis – Mokolų bibliotekoje.   

 

Netradiciniai renginiai 
 
Klubai 
Viena iš pagrindinių veiklų Draugystės bibliotekoje vykdant projektą „Bendradarbiavimas kuriant 

biblioteką šeimai“, įkurti skaitančių šeimų klubą ir organizuoti susitikimus, rengti renginius, knygų 
pristatymus. Skaitančių šeimų klubas „Obuolys nuo obels“, savo veiklą pradėjęs 2014 metų sausio mėnesį, 
sėkmingai dirbo visus metus. Skaitančių šeimų klubui priklauso 44 nariai, įvyko 12 susitikimų. Temos buvo 
labai įvairios: „Šeimos diena bibliotekoje“, „Vasaros skaitymai“, „Terapinio poveikio knygos“, 
„Skaitomiausios lietuvių autorių knygos“, „Pažintis su skandinavų literatūra“, „Kalėdos su knyga“.  

Pamokos bibliotekoje 
Draugystės bibliotekoje 2014 metais pirmą kartą vyko lietuvių kalbos pamoka. Dalyvavo 

„Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro trečios klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Jolantos 
Mikulienės. Pamokos tema: Nijolės Kepenienės knygos. Pamokos uždavinys buvo bibliotekoje surasti ir 
aptarti Nijolės Kepenienės knygas, skirtas vaikams. Prieš atliekant užduotį, mokiniai buvo suskirstyti 
grupelėmis. Mokiniams pavyko įgyvendinti pamokos uždavinį. Jie gebėjo orientuotis bibliotekos knygų 
lentynose. Mokiniai dalijosi įspūdžiais. Daugelis džiaugėsi, kad, kai ateis vieni į biblioteką, be vargo susiras 
pageidaujamą knygą. Visi vieningai nusprendė, kad pamokos natūralioje aplinkoje žymiai vertingesnės, nes 
ką pats išmėgini, pabandai – išlieka ilgam. 

Lėlių teatrai 
Daugiau kaip 20 metų Bibliotekoje veikia lėlių teatras „Trivainėlis“. Didžiulės lėlės, judančios 

dekoracijos sutraukia daug žiūrovų. Vienuolikoje spektaklių „Kiškis gudruolis“ apsilankė daugiau kaip 600 
lankytojų, iš jų vaikų iki 14 metų 478. 

Vykdant projektą „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ režisierė ir menininkė Birutė 
Labutytė Draugystės bibliotekai sukūrė 12 teatrinių lėlių ir dekoracijų. Ataskaitiniais metais vyko pirmieji 
knygų vaikams pristatymai mažiesiems lankytojams, improvizacijos su teatrinėmis lėlėmis. 

Lėlių teatrai gyvuoja ir keliose kaimo bibliotekose. Igliaukos bibliotekoje įgyvendinant projektą 
„Teatro lėlės vaikiškų knygų pasaulyje“, pagal kraštiečio rašytojo Anzelmo Matučio knygų herojus, 
pagaminti personažai Varna Visažinė ir Drevinukas, kurie buvo pristatyti Igliaukos bendruomenei renginyje 
„Kalėdų šventė Igliaukos vaikams“. 

Liudvinavo bibliotekoje lėlių teatras į spektaklį „Zuikio margučiai“ sukvietė ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų vaikus, vaikus iš socialinės rizikos šeimų, Liudvinavo Kazio Borutos vidurinės mokyklos pradinių klasių 
moksleivius ir mokytojus. Po spektaklio visi klausėsi teatralizuotų pasakų iš Kosto Kubilinsko knygos „Varlė 
karalienė“ ir knygos Emily Horn, Pawel Pawlak „Atsiprašau . Ar jūs ragana?“. 

Sasnavos bibliotekoje „gyvenančios“ teatro lėlės Laumė ir Elenytė padeda pristatyti naujas knygas, 
pravesti garsinius knygų skaitymus. 

Patašinės bibliotekoje teatro lėlės dalyvauja vaikų žaidimuose ir padeda surengti teatralizuotus 
knygų skaitymus. Šioje bibliotekoje nuo 2014 m. pradžios vaikams skirtame bibliotekos kampelyje veikė 
viktorina „Knygų pasaulio labirintuose: atsakyk į savaitės klausimą“. Kiekvienos savaitės pradžioje 
mažiesiems bibliotekos lankytojams buvo užduodamas literatūrinis klausimas į kurį atsakyti reikėjo 
naudojantis bibliotekos dokumentų fondu. Per metus buvo užduoti 47 klausimai ir sėkmingai surasti 
atsakymai.  

Multicentro aplinka, kompiuterija ir žaidimai naudojami organizuojant vaikų gimtadienius. Ši 
paslauga mokama, tačiau ataskaitiniais metai buvo organizuoti 6 vaikų gimtadienių šventės, kuriuose 
dalyvavo 93 asmenys, iš jų 68 vaikai. 
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Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ iniciatyvos 
 

Spalio mėn. startavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto 
„Bibliotekos pažangai 2“ protų mūšio „Bibliomūšis“, kuris bibliotekas ir bendruomenę suvienijo bendram 
tikslui – parodyti savo komandų žinias ir tapti pačiais geriausiais. Dalyvauti žaidime užsiregistravo 2 
Viešosios bibliotekos „Slengai“ (užėmė 5 vietą respublikoje), „Multimix“ ir Puskelnių (Puskelniečiai), Gudelių 
(„Vėjo gūsis“) Sasnavos („neŽiniukai“), Igliaukos (YLOS) bibliotekų komandos.  

Ruošiantis euro įvedimui LR finansų ministerija kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo 
biblioteka inicijavo transliacijų ciklą bibliotekose. Spalio mėn. parsidėjo Europanoramos transliacijos 
bibliotekose. Keturiose 1 val. trukmės internetinėse transliacijose, skirtose plačiajai auditorijai ir ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms, socialinės atskirties ir rizikos grupių atstovams, Marijampolės savivaldybės 
bibliotekose dalyvavo 453 lankytojai, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 75. 

Mažiau lankytojų dėmesį patraukė kitos LNB transliacijos (apie prieskoninių ir retųjų daržovių 
auginimą, klimato kaitą, XIX a. madą ir vaizduojamąją dailę, pirmosios pagalbos teikimą) organizuotos 
balandžio –  gegužės mėn. Jose dalyvavo 281 lankytojas. 

 

Savanoriai bibliotekoje 
 
2014 metais suaktyvėjo Viešosios bibliotekos darbas su jaunimu, ypač didelis dėmesys skiriamas 

savanorystei. Biblioteka aktyviai įsitraukė į vykdomus projektus ir skatino jaunimo užimtumo politikos 
įgyvendinimą. Viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo 2 savanorystės projektuose: „Bibliotekos jaunimui 
ir „Jaunimo savanoriškos tarnyba“. Bibliotekoje savanoriavo 12 asmenų, kurie priklauso niekur nedirbančių 
ir nesimokančių jaunimo tikslinei grupei, nuo 18 iki 29 metų amžiaus. Net 50 procentų iš jų – jaunos mamos, 
kurioms suteikiamos sąlygos socializuotis, įsitraukti į visuomeninę veiklą, bei įgyti naujų kompetencijų. Jie 
susipažino su bibliotekos veikla, padėjo rengti renginius Informacijos skyriuje, Multicentre ir Draugystės 
bibliotekoje. 

Taip pat buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis LiJOT (Lietuvos jaunimo organizacijų taryba) 
dėl pirmo Eurodesk informacinio taško atidarymo Marijampolėje. Bibliotekoje įrengtas stendas, 
pateikiantis jaunimui aktualiausią informaciją, sudaroma galimybė pasikonsultuoti su darbuotoju.  

Sėkmės istorija: 2 jauni savanoriai, pasibaigus projektui buvo priimti dirbti nuolatiniais 
darbuotojais Viešojoje ir Draugystės bibliotekose.  

 

Mokamos paslaugos 
 
2014 metais buvo patikslintas Bibliotekos mokamų paslaugų sąrašas, įtrauktos naujos ir 

išbrauktos jau neaktualios bibliotekinės paslaugos. Mokamas paslaugas Biblioteka pradėjo teikti 2002 
metais. Paskutinį kartą mokamų paslaugų sąrašas svarstytas ir patikslintas Marijampolės savivaldybės 
tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 1 – 342 „Dėl Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“. 

 Lentelė Nr. 17. Mokamų paslaugų sąrašas 
 

Eil. 
Nr. 

Paslaugos pavadinimas Kaina 
litais (Lt) 

Kaina 
eurais (€) 

Pastabos 

1. Vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas :     

  1.1. suaugusiems 6 1, 74   

  1.2. ikimokyklinio amžiaus ir vaikams iki 14 
metų 

5 1, 45   

  1.3. neįgaliesiems ir pensininkams (pateikus 
pažymėjimą) 

5 1, 45   

2. Vartotojo pažymėjimo dublikato išdavimas 3 0, 87   

3. Dokumentų spausdinimas nespalvotu 
spausdintuvu: 

    

  3.1. A4 formato dokumento spausdinimas 1 0,20 0, 06   
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puslapis 

  3.2. A4 formato dokumento spausdinimas iš 
abiejų lapo pusių 

0,30 0, 09   

4. Dokumento spausdinimas spalvotu 
spausdintuvu:  

    

  4.1. dokumento spausdinimas spalvotu 
spausdintuvu A4 formato - 1 psl. 

1, 0 0, 29   

  4.2. dokumento spausdinimas spalvotu 
spausdintuvu A3 formato - 1 puslapis 

2, 0 0, 58   

5. Dokumentų kopijavimas:    

 5.1. A4 formato 1 puslapis 0,20 0, 06  

 5.2. A4 formato 1 lapas iš abiejų pusių 0,30 0, 09  

 5.3. A3 formato 1 puslapis 0,40 0, 12  

6.  Dokumentų laminavimas    

 6. 1. A4 formato 5, 0 1, 45  

 6. 2. A5 formato 4, 0 1, 16  

 6. 3. A6 / A7 formatų 3, 0 0, 87  

7.  Dokumentų įrišimas    

 7. 1. Iki 50 lapų be viršelio 4, 0 1, 16  

 Iki 50 lapų su viršeliu 5, 0 1, 45  

 7. 2. 51 – 100 lapų be viršelio 5, 0 1, 45  

 51 – 100 lapų su viršeliu 6, 0 1, 74  

 7. 3. 101 – 200 lapų be viršelio 7, 0 2, 09  

 101 – 200 lapų su viršeliu 8, 0 2, 32  

 7. 4. 201 – 300 ir daugiau lapų be viršelio 9, 0 2, 61  

 201 – 300  ir daugiau lapų su viršeliu 10, 0 2, 90  

8.  Teksto surinkimas kompiuteriu (1 lapas) 3, 50 1, 01  

9. Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per 
tarpbibliotekinį ir tarptautinį abonementą. 

  Vartotojas apmoka realias 
dokumentų persiuntimo 
paštu išlaidas 

10. Ilgalaikio ir trumpalaikio viešosios bibliotekos 
turto nuoma (1 val.): 

   Paslaugos nemokamai 
teikiamos labdaros ir 
paramos, kūrybinėms 
organizacijoms 

 10. 1. bibliotekos patalpų  nuoma  35, 0 10, 14  

 10.2. patalpų nuoma su kompiuterine technika 
ir aptarnavimu 

45, 0 13, 03  

11.  Bibliotekos patalpų nuoma, kai sudaromos 
ilgalaikės patalpų nuomos sutartys 

Sutar- 
tinė 

 Ne mažiau kaip 6 Lt/m2 (1, 74 
Eur/ m2) 

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

Sutar- 
tinė 

  

 
2014 m. gauta 41801, 95 Lt (2013 m. – 36124, 91 Lt) pajamų, specialiųjų lėšų programų 

finansavimui. 
Daugiausia pajamų surinkta už bibliotekos patalpų nuomą – 27388, 60 Lt (2013 m. – 26216, 10 Lt) 

arba 65, 5 %. 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 – 4977, 0 Lt , arba 11, 9 % (2013 m. – 3808, 10 Lt) pajamų. 
Už kopijavimo ir spausdinimo paslaugas –  2749, 0 Lt arba 6, 6 % (2013 m. –2183, 06 Lt  Lt). 
Delspinigiai už laiku negrąžintas knygas sudarė – 6317, 2` arba 15, 1 % (2013 m. – 3472, 85  Lt). 
Kitos pajamos –370, 15  Lt (TBA, makulatūra ir pan.) 
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Bibliotekos vartotojams padarytos 13363 kopijos, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 9471,  
padaliniuose –3892 kopijos. 

 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas 
 
 Informacija apie Bibliotekos struktūrą, paslaugas, dokumentų fondus, renginius ir paslaugas 

publikuojama ir reguliariai atnaujinama bibliotekos tinklapyje www.marvb.lt ir Bibliotekos Facebook 
profiliuose. Tinklapyje ir internetiniuose portaluose www.marijampolietis.lt, www.suduvosgidas.lt, 
www.delfi.lt, www.15min.lt,  www.delfi.lt buvo skelbta 119 informacijų apie bibliotekos veiklą. Bibliotekos 
Facebook profilyje įdėta 119 žinučių apie įvykius bibliotekoje ir veiklą. Pastebima, kad Bibliotekos tinklapio 
lankomumas (pvz. kraštotyros, naujų knygų apžvalgų) padidėja po žinučių ir atsiliepimų pasirodymo 
Facebook. Facebook paskyras turi Netičkampio, Valavičių, Patašinės bibliotekos ir Viešosios bibliotekos 
Multicentras ir Informacijos skyrius. 

Žiniasklaidoje („Suvalkietis“, „Miesto laikraštis“, „Savaitė“, „Respublika“, „Savivaldybių žinios“) 
paskelbti 106 straipsniai apie biblioteką. Respublikinėje spaudoje publikuotas 1 straipsnis apie Viešąją 
biblioteką, 44 straipsnius parengė bibliotekininkai. 

Vykdant projektą “Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ daug dėmesio buvo skiriama 
Draugystės bibliotekos paslaugų viešinimui ir reklamai. Sukurta interneto svetainė (http://seimai.marvb.lt/), 
skatinanti pažinimą, partnerystę ir bendradarbiavimą. Svetainėje skelbiama informacija apie projektą, 
Draugystės bibliotekoje vykstančius renginius. Projekto lėšomis bibliotekoje buvo įrengta reklaminė 
švieslentė, parengtas reklaminis videoklipas apie Draugystės biblioteką. Taip pat parengtas ir 500 
egzempliorių tiražu išleistas 96 psl. straipsnių rinkinys „Biblioteka šeimai: siekiai ir galimybės“. 

Marijampolės televizija ir respublikiniai transliuotojai parengė 21 reportažą apie bibliotekos veiklą 
ir paslaugas. Marijampolės televizija parengė 17 reportažų, o 4 reportažus apie Draugystės bibliotekos 
atidarymą ir projekto „Marijampolės miesto gatvių kaita“ pristatymą bendruomenei rengė LRT žurnalistai 
(„Panorama“, „Šiandien“, „Laba diena, Lietuva“), video reportažą apie Euro panoramos transliacijas 
parengė „Lietuvos ryto“ televizija.  

Biblioteka rengia lankstinukus, plakatus ir kitą informacinę reklaminę medžiagą apie bibliotekos 
veiklą, paslaugas ir renginius. Buvo parengta  daugiau kaip 2300 vienetų reklaminės medžiagos, 44 
reklaminiai lankstinukai, vizitinės kortelės bibliotekos darbuotojams. 

 

Informacinė ir kraštotyros veikla 
LIBIS PĮ diegimas 
 
LIBIS PĮ Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje diegiama nuo 2001 m. Birželio mėnesį Viešojoje 

bibliotekoje ir padaliniuose įdiegta LIBIS PĮ v.4.26.1 versija. LIBIS PĮ įdiegta Viešojoje bibliotekoje, 
Draugystės ir 23 kaimo bibliotekose.  

2003 m. Viešojoje bibliotekoje buvo įdiegtas LIBIS Analizinės bibliografijos posistemis. NBDB 
2014 m. pateikti 702 (2013 m.– 964) 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 
padaliniuose gaunami periodiniai leidiniai registruojami ir apskaitomi naudojant LIBIS PĮ. 

2008 m. buvo įdiegtas TBA posistemis. 
Nuo 2005 m. Viešojoje bibliotekoje veikia Skaitytojų aptarnavimo posistemis (SAP). 2014 m. 

pabaigoje LIBIS PĮ Skaitytojų aptarnavimo posistemio (SAP) programine įranga dirbo Viešoji biblioteka, 
Draugystės ir visi kaimo padaliniai. Visi padaliniai (išskyrus nekompiuterizuotą Narto filialą ir neveikiantį 
Kūlokų filialą) registruoja vartotojus LIBIS duomenų bazėje.  

LIBIS PĮ diegimo klausimai buvo reguliariai aptariami darbuotojų pasitarimuose (vasario ir gruodžio 
mėn.), organizuojami darbuotojų mokymai ir konsultacijos. Balandžio mėn. buvo organizuoti mokymai 7 
kaimo bibliotekų darbuotojams. Pasitarimų metu gilinamos darbuotojų žinios LIBIS PĮ, analizuojamos  
klaidos. Ataskaitiniais metais suteiktos 64 individualios konsultacijos, iš jų 54 – kaimo bibliotekų 
darbuotojams 

http://www.marvb.lt/
http://www.marijampolietis.lt/
http://www.suduvosgidas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.15min.lt/
http://seimai.marvb.lt/
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2014 metais vykdytas analizinių įrašų importas į suvestinį katalogą bei reikšminių žodžių importas 
(1030 reikšminių žodžių). Ataskaitiniais metais eksportuota 733 kraštotyrinių periodinių leidinių įrašai.  

Vartotojai vis drąsiau naudoja elektronines paslaugas: automatinio informavimo paslauga 
naudojosi 2536 (2013 m. –1457) vartotojai, kurie prasitęsė 31792 (2013 m. – 12038) dokumentų naudojimo 
laiką.  

Internetu vartotojai užsakė 1011 ir rezervavo 1815 dokumentus (2013 m. atitinkamai 869 ir 959). 
Dažniausia dokumentų užsakymo paslauga naudojosi Viešosios bibliotekos vartotojai – 791 kartus, 
Draugystės bibliotekos – 81, kaimo bibliotekose – 139 kartus.  

Elektroninio pašto adresais buvo pasiekiami 2885 vartotojai (27, 8 %), todėl ne visi vartotojai gali 
naudotis LIBIS PĮ teikiamomis paslaugomis. 

Nemažai vartotojų (ir skolininkų) pasinaudojo Dokumentų grąžinimo įrenginiu (DGĮ) – 1795 (2013 
m. – 1860) vartotojų.  

Ataskaitiniais metais per portalo www.ibiblioteka.lt sistemą „Klausk bibliotekininko“ gauta 30 
užklausų (2013 m. – 30). Vartotojų tikslai įvairūs: 1 užklausa pateikta darbui, 9 – mokslams, 20 –  
laisvalaikiui. 

Susiduriama ir su LIBIS PĮ diegimo problemomis. Dėl pasenusios uždaro tinklo įrangos, ir 
netinkamos vietinio tinklo struktūros išvedžiojimo, PĮ dirba lėtai, ypač kai reikia suformuoti ataskaitas už 
metus, stringa vartotojų aptarnavimas. Be to, serverio techniniai parametrai neatitinka šiuolaikinių 
duomenų bazių apdorojimo reikalavimų, jis yra pasenęs. Dėl lėšų stokos vis dar 2 kaimo bibliotekos – 
Trakiškiai ir Šventragis neturi grąžinimo lapelių spausdintuvų. 

 
Elektroninis katalogas 
 
Bibliotekos elektroniniame kataloge 2014 m. pabaigoje buvo 40129 (2013 m. – 39160) 

bibliografinių įrašų, iš jų ataskaitiniais metais buvo sukurti 969 nauji bibliografiniai įrašai. 
Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose korteliniai katalogai ir kartotekos nenaudojami, pildoma tik 

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

Informacinis fondas 
 
Ataskaitiniais metais informacinis Viešosios bibliotekos fondas sudarė 4029 fizinių vienetų.  
2014 m. toliau buvo tvarkomas elektroninis katalogas, vykdomas dokumentų peršifravimas. Dėl 

UDK indeksų tikslinimo didėjo informacinių dokumentų skaičius.  
Bibliotekos padaliniuose informacijų leidinių fondas sudaro 2074 fizinius vienetus. Vidutiniškai 

vienoje kaimo bibliotekoje buvo 74 fiziniai vienetai dokumentų, Draugystės bibliotekoje – 294 fiziniai  
vienetai dokumentų. 

CBS gauta 157 informaciniai leidiniai, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 81, Draugystės – 13, kaimo 
bibliotekose – 63 egzemplioriai. 

Viešosios bibliotekos informacinių leidinių fondą sudaro 1955 egzempliorius. Didžiausias skaičius 
informacinių dokumentų saugoma Informacijos skyriuje – 1140, Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 476, 
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre – 319, Metodikos skyriuje - 20.  

Informacinio fondo būklė Bibliotekos skyriuose nepasikeitus. Leidinių fondas atnaujinamas mažai, 
leidiniai brangūs, Informacijos skyriuje ribojamas jų naudojimo laikas namuose (skolinama 2 savaitėm). 
Dalis vertingiausių dokumentų į namus neišduodama. Dalį Informacijos skyriaus fondo padarius atviru, 
padidėjo  lankytojų skaičius  skyriaus skaitykloje (+ 461) ir išduotis (+ 781). 

Viešojoje bibliotekoje komplektuojami universalaus pobūdžio informaciniai leidiniai ir leidiniai, 
atitinkantys vartotojų poreikius bei Bibliotekos finansines galimybes. Informacijos skyriuje paklausiausi – 
visuomenės mokslų leidiniai. Brangiausias gautas leidinys – enciklopedija „Consice encyclopaedia of 
Lithuania minor“. Taip pat gauta „Didysis rusų – lietuvių kalbų žodynas“(1-2 t.), sporto ir palyginimų 
žodynai, leidiniai istorijos, literatūros, namų ūkio, kosmetikos ir kitomis temomis. Skyriuje trūksta naujausių 
leidinių teisės, ekonomikos, buhalterijos, marketingo, turizmo klausimais.  

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, 

http://www.ibiblioteka.lt/
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gamtos, etnografijos, geografijos temomis bei enciklopedinės knygos, žinynai, žodynai. Didelio 
susidomėjimo sulaukia knygos, kuriuose išdėstomi piešimo pagrindai, mokoma pasidaryti darbelius. Ypač 
mėgstamos knygos skirtos mergaitėms: „Mergaičių vadovas“, „Mergaitės knyga“ ir kt. Trūksta naujausių 
informacinių leidinių chemijos, biologijos, fizikos, technikos tematika. 

Informacinių dokumentų fondas Viešosios bibliotekos kaimo padaliniuose yra pasenęs, jo 
paklausa menka. Vidutiniškai per metus kaimo bibliotekos ataskaitiniais metais gavo 2, 5 informacinio 
leidinio, todėl informaciniai fondai praktiškai neatsinaujina. Ataskaitiniais metais 15 kaimo bibliotekų gavo 
po 2 tomus „Visuotinės  lietuvių enciklopedijos“, kelių bibliotekų fondai pasipildė „Mokinio žinynu“, 
„Mergaitės žinynu“, „Berniuko žinynu“, leidiniais „Būkime gražios“, “Rinkis vardą lietuvišką“, „365 dienos 
sode, darže, gėlyne“, „Viskas apie valgomuosius grybus“, „Technika: komunikacija, judėjimas, energija“. 
Pastaraisiais metais didžiausią paklausą turėjo įvairūs kalbiniai žodynai, tačiau naujų leidinių, ypač rusų ir 
anglų kalbų žodynų, trūksta.  

 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 
 
2014 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojams vartotojai pateikė 13331 (2013 m. – 

13779) užklausas. Kiekvienais metais užklausų skaičius mažėja, ataskaitiniais metais jų sumažėjo 3, 3 %. 
Įvykdyta – 11191 užklausa. 

Registruoti 2140 neigiami atsakymai, tai sudaro 16, 1 % visų gautų užklausų. 
Elektroninėmis priemonėmis gauta 498 užklausos (2013 -222), atsakytos -326.  
Viešojoje bibliotekoje vartotojai pateikė 8393 (2013 m. - 8879) užklausą, iš jų atsakytos –6698.  
Elektroninėmis priemonėmis gauta 327 užklausos, atsakytos -203.   
Toliau mažėja užklausų skaičius Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre, neatsakyta į 86, 3 % 

užklausas. VELC dažnai atsakoma neigiamai į vartotojų užklausas, nes per mažas programinės ir naujausios 
populiariosios literatūros egzemplioringumas. 

Bendras užklausų skaičius Viešosios bibliotekos padaliniuose sumažėjo. Gauta – 4938 užklausos, 
atsakyta – 4493.  

Vidutiniškai vienam padaliniui buvo pateiktos 197, 5 užklausos (2013 m. – 196): 1 kaimo 
bibliotekai  – 144, 1.  

Didžiąją atsakytų užklausų dalį Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose sudarė teminės užklausos – 
6289 arba 47, 2 %. Populiariausios temos – literatūra grožinės, visuomenės ir gamtos mokslų ir filosofijos 
klausimais. 

               Lentelė Nr. 18. Užklausos 

 Gauta 
užklausų  

Atsakyta 
užklausų  

Neigiami 
atsakymai 

Gautos elektroninėmis 
priemonėmis 

Viešoji biblioteka 8393 6698 1695 327 

Draugystės biblioteka 1335 1161 174 121 

Kaimo bibliotekos 3603 3332 271 50 

 SVB 13331 11191 2140 498 

 
Neatsakytos užklausos analizuojamos, siekiant ištaisyti dokumentų komplektavimo ir informacijos 

pateikimo spragas, vartotojams siūloma naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis, interneto 
paieškos sistemomis, sudarinėjama dezideratų kartoteka. 

Per metus suteikta daugiau kaip 1100 individualių konsultacijų informacijos paieškos klausimais.   

Atrankinės informacijos apimtis ir temos 
 
2014 m. atrankinę informaciją vartotojams teikė Viešosios bibliotekos, Draugystės ir 3 kaimo 

bibliotekos. Draugystės bibliotekos darbuotojai atrankinę informaciją teikė keturiems vartotojams. Temos: 
„Vaikų sveikatingumas“, „Vaikų patyčios ugdymo ir mokymo įstaigose“, „Pjesės vaikų spektakliams“, 
„Žaidimai vaikų laisvalaikiui“.  

Igliaukos biblioteka atrankiniu būdu aptarnavo 9 vartotojus. Jiems teikta informacija ekologijos, 
etninės kultūros, psichologijos, ikimokyklinio ugdymo ir bitininkystės klausiamais. Igliškėlių biblioteka 



30 
 
informaciją teikė 1 abonentui – Lietuvos istorijos tema, Valavičių biblioteka –1 vartotoją informavo 
temomis apie  M.K. Čiurlionį ir Lietuvos meną. 
 

Internetas  
 
2014 metų pabaigoje viešoji interneto prieiga veikė Viešojoje bibliotekoje, 1 miesto ir 23 kaimo 

bibliotekų. Interneto ryšį turi 92, 6 % bibliotekų. Per metus situacija nepakito. 
Interneto skaityklų paslaugomis ataskaitiniais metais naudojosi – 4650 (2013 m. – 4345), arba 

45 % Viešosios bibliotekos bei padalinių vartotojų. Dauguma jų (Informacijos skyriuje - visi) neturintys 
LIBIS skaitytojų pažymėjimų. Internetu naudojosi 1752 (2013 m. – 1758) vartotojai vaikai iki 14 m.  

Viešojoje bibliotekoje viešosios interneto prieigos kompiuteriais naudojosi 1258 (2013 m. – 
1299) vartotojai, iš jų vaikai iki 14 m. – 229. Informacijos skyriuje lankėsi 956 interneto paslaugų vartotojai, 
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre (VELC) - 302. Interneto vartotojų skaičius sumažėjo Informacijos 
skyriaus interneto skaitykloje ( - 68), o Multicentre padidėjo. 

Draugystės bibliotekoje internetu naudojosi 308 (2013 m. – 379) vartotojai, iš jų 229  – vaikai iki 
14 metų. 

Kaimo padaliniuose interneto paslaugomis naudojosi 3084 (2013 m. – 2667) vartotojai, iš jų 
1523 vaikai iki 14 m. amžiaus. 

Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose veikia Interneto skaityklų:  
Viešojoje bibliotekoje – 12 kompiuterizuotų darbų vietų vartotojams. Iš jų: Informacijos sk. – 11 

darbo vietos, Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 1 darbo vietos, aprūpinta specialia programine įranga 
neįgaliesiems ir silpnaregiams (JAWS ir MAGIC programinė įranga).  

Draugystės bibliotekoje – 8 darbo vietos vartotojams, 6 iš jų kompiuteriai gauti 2010 metais, 
projekto „Bibliotekos pažangai“ parama, kiti iš projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“. 

23 kaimo bibliotekose įrengtos 83 kompiuterizuotos darbo vietos (2013 m. - 87) vartotojams. 
Kaimo bibliotekose vartotojams skirta nuo 5 iki 2 kompiuterizuotų darbo vietų, priklausomai nuo 
bibliotekos dydžio. Interneto skaityklos įrengtos gavus projektų „Bibliotekos pažangai“ ir VIPT, VIPT 2 
parama. 

Bibliotekoms interneto ryšį tiekia LRTC, AB TEO, UAB „Infostruktūra“.  
2014 metais Viešosios bibliotekos ir padalinių vartotojai nemokamai naudojosi 3 

prenumeruojamomis duomenų bazėmis: EBSCO, Oxford Reference on-line ir INFOLEX Praktika su 
integruota teisės aktų paieška duomenų bazė. Dažniausia naudojama duomenų bazė – INFOLEX, šioje 
bazėje atlikta 503 paieškos. Ataskaitiniais metais INFOLEX buvo gauta 11 darbo vietos (Viešojoje biblioteka 
– 2 darbo vietos, Draugystės, Sasnavos, Igliaukos, Mokolų, Daukšių, Gudelių, Netičkampio, Liudvinavo, 
Patašinės bibliotekos – po 1 darbo vietą).  
 

Duomenys apie elektronines paslaugas 
 Lentelė Nr. 19. Elektroninės paslaugos 

Elektroninės paslaugos SVB Viešoji 
biblioteka 

Draugystės 
biblioteka 

Kaimo bibliotekos 

Seansų skaičius 83043 52725 2297 28021 

Seansų laikas 49873 22851:27:32 3484 23538 

Atmestų seansų skaičius 301 0 54 247 

Parsisiųsdintų dokumentų skaičius 13426 324 0 13102 

Parsisiųsdintų įrašų skaičius 19570 18481 0 1089 

Paieškų (užklausų) skaičius 113274 113274 0 0 

Virtualių apsilankymų skaičius 42702 42702 0 0 

Seansų internete skaičius 29981 10785 0 19196 

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

skiriamas dokumentų ir informacijos apie kraštą saugojimui, kaupimui ir sklaidai elektroninėje erdvėje. 
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Kraštotyros dokumentų fondą Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose sudaro – 9692 fiziniai 
vienetai, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 4965, Draugystės bibliotekoje – 447, kaimo bibliotekose – 4280 fizinių 
vienetų dokumentų.  

SVB buvo gauti 554 kraštotyros dokumentai, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 150, Draugystės – 29, 
kaimo bibliotekose – 375 fiziniai vienetai dokumentų. Dėl elektroniniame kataloge tikslinamų bibliografinių 
įrašų ir dokumentų peršifravimo didėjo kraštotyros dokumentų skaičius fonduose didėjo.  

Vidutiniškai viename filiale yra po 171 fizinius vienetus kraštotyrinio pobūdžio dokumentų.  
Visuose Viešosios bibliotekos padaliniuose organizuojamos kraštotyros kartotekos. Ataskaitiniais 

metais jos papildytos 143 bibliografiniais įrašais (2013 m. – 147). 
Viešosios bibliotekos padaliniuose nerengiami kraštotyros darbai: nerašomos bibliotekų istorijos 

kronikos ar metraščiai. 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“.  

Teminės lentynos, skirtos knygnešiams, žymiems kraštiečiams papildomos naujais kraštotyros 
dokumentais. Igliaukos padalinyje parengta teminė lentyna ,,Žmogaus buvimo žemėje prasmė“, skirta 
kraštiečio poeto, mokytojo, gamtos puoselėtojo Petro Klebario atminimui. Parengtas renginio scenarijus 
pagal jo atkurtas legendas apie Iglės ežerą Vasaros parko atidarymui. Bibliotekoje veikė fotografijų paroda 
,,Kelias“. Nuotraukose lankytojai atpažino savo kaimelių kelelius, takus ir vieškelius. 

Pagrindinė Viešosios bibliotekos informacijos skyriaus krašto fondo veiklos kryptis 2014 m. buvo 
skaitmeninti krašto fondo dokumentus, kurti virtualius kraštotyros produktus ir pateikti juos vartotojams 
elektroninėje erdvėje, siekiant padidinti jų prieinamumą ir vartojimą. Spartus skaitmeninių technologijų 
tobulėjimas, skatina ieškoti naujų kraštotyros veiklos formų ir metodų. Keičiasi ir kraštotyros informacijos 
vartotojai, jų poreikiai, jaučiama skaitmeninių kraštotyrinių produktų paklausa. Vartotojas ieško kokybiškos, 
patikimos ir dokumentais pagrįstos informacijos.  

Virtualūs kraštotyros produktai 
 
Informacijos skyriaus darbuotojai 2014 įgyvendino vieną didžiausių ir inovatyviausių projektų 

Bibliotekoje  „Marijampolės miesto gatvių kaita: iliustruotas interaktyvus žinynas“ 
(http://gatves.marvb.lt/). Projekto vadovas – informacijos skyriaus vedėjas Vaidas Baranauskas (žr. 
„Projektų rengimas“). Žinynas startavo lapkričio 4 d., šiuo metu vykdomi jo tobulinimo darbai, žinynas 
papildomas nauja informacija ir tikslinamas, planuojama jį pritaikyti turistų poreikiams. 

Informacijos skyriaus darbuotojai 2014 metais parengė 2 virtualios parodas: „Praeitis. Dabartis. 
Ateitis“, kuri apjungė parodų ciklą, skirtą Marijampolės miestui ir „Marijampolės atgimimo fotografija“, 
kuri bus paskelbta 2015 metų pradžioje.  

Informacijos skyriaus darbuotojai reguliariai papildo Bibliotekos interneto svetainės skiltį 
„Kraštotyra“ dviem rubrikomis: „Graži tu mano. Gyvoji krašto enciklopedija“ ir „Etnokultūros žurnalas 
„Suvalkija“. Rubrikose skelbiamos Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbuotojų publikacijos, parengtos 
dalyvaujant projekte „Bibliotekos pažangai“ ir platinama Etnokultūros žurnalo „Suvalkija“ elektroninė 
versija (PDF formatu). 

Tradiciškai parengtas 2015 metų kalendorius „Marijampolei reikšmingos datos“. Gruodžio 
mėnesį pristatytas iliustruotas datų kalendorius „Marijampolei reikšmingų datų kalendorius: 2015 m.“ 
išplėstas ir maketuotas pasitelkus Publisher programą. Apimtis 40 psl.  

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos svetainėje Kraštotyros rubrikoje 2014 m. fiksuoti 3220 
virtualūs apsilankymai ir 23791 puslapių peržiūros. Populiariausias buvo interaktyvus žinynas „Marijampolės 
gatvės“ (17822 peržiūros), virtualios parodos – 4639 peržiūros. 

Bibliografinės užklausos sudaro nemažą kraštotyrinio darbo dalį. Ataskaitiniais metais vartotojai 
pateikė – 1542 bibliografines užklausas kraštotyros tema. Didžiausią užklausų dalį sudarė faktografinės 605 
ir tikslinamosios užklausos – 650. Užklausų tematika išliko tradicinė: krašto ir miesto istorija, kultūrinis 
paveldas, žymūs žmonės ir pan. Įdomesnių užklausų pateikia universitetų studentai, savivaldos įstaigų 
darbuotojai renkantys informaciją apie istorinius paveldo objektus.  

Įdomesnės užklausos:  
1. Sovietinio teroro aukų palaidojimo vietų įamžinimas Marijampolės regione. 
2. Marijampolės senosios kapinės: istorija, žymių kraštiečių laidojimo vietos. 

http://gatves.marvb.lt/
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3. Katalikiška periodinė spauda Marijampolėje 1918-1940 m. 
4. Žąsiniai paukščiai įtraukti į Raudonąją knygą ir jų populiacijos Marijampolės apylinkėse 

(savivaldybėje). 
 

Metodinė veikla 
 

Ataskaitiniais metais keičiant Bibliotekos struktūrą, neliko Metodikos skyriaus, tačiau skyriaus 
panaikinimas nepakeitė metodininkų funkcijų. Pagrindinė metodininkų veiklos sritis – projektų rengimas ir 
įgyvendinimas, bibliotekininkų profesionalumo ugdymas, statistinių ir kokybinių darbo rodiklių analizė ir 
apdorojimas, gerosios patirties sklaida, padalinių darbo organizavimas. 

Du metodininkai kuruoja beveik visų Viešosios bibliotekos projektų vykdymą. Vyriausioji 
metodininkė Alma Stočkuvienė koordinavo projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ 
administravimą ir jo įgyvendinimą, bendradarbiavo su Černiachovsko (Įsruties) municipaline įstaiga 
„Centralizuota bibliotekų sistema“, komunikavo su Programos Jungtiniu techniniu sekretoriatu. Metų eigoje 
parengtos 2 ketvirčio ataskaitos, rengtos ir auditui pateiktos tarpinė ir galutinė ataskaitos. Įgyvendintas 
komunikacijos ir viešinimo planas – rengti anonsiniai straipsniai į bibliotekos tinklalapį ir regiono interneto 
portalus, parengtas ir regiono TV rodytas 1 min. reklaminis filmas, spausdinta reklaminė informacinė 
medžiaga: skrajutė, plakatas, skirtukas, atvirutė ir kt.  Organizuoti projekto viešieji pirkimai ir renginiai – 
bibliotekos atidarymo šventė (52 dalyviai), edukaciniai užsiėmimai (96 val.), organizuota tarptautinė 
konferencija (82 dalyviai). Draugystės biblioteka paruošta koncepcijos „Biblioteka šeimai“ įgyvendinimui – 
įrengtos funkcinės zonos, sukurtas projekto tinklalapis. Metodininkė V. Ruseckienė sudarė ir spaudai 
pateikė leidinį „Biblioteka šeimai: siekiai ir galimybės“ (96 psl., iliustruot.).  

Metų eigoje V. Ruseckienė įgyvendino 3 kultūrinės veiklos projektus. Lietuvos kultūros tarybos iš 
dalies finansuojamas projektas „Knygų herojai atgimsta komiksuose“ buvo įgyvendintas Viešosios 
bibliotekos Multicentre: organizuotos komiksų piešimo dirbtuvės ir komiksų paroda. Marijampolės 
savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tęstinis projektas „Sveikatos 
informacija – kiekvienam žmogui“ buvo įgyvendintas su Netičkampio biblioteka: įsigyti sveiką gyvenseną 
skatinantys leidiniai, organizuotas švietėjiškas renginys bendruomenei. Marijampolės savivaldybės 
nevyriausybinių organizacijų programos projektas „Teatro lėlės vaikiškų knygų pasaulyje“ buvo įgyvendintas 
Igliaukos bibliotekoje: sukurtos teatrinės lėlės ir parengtas spektaklis bendruomenei.  

Vykdant metodinės veiklos funkcijas, metodininkai siekė plėsti bibliotekų paslaugas, skleisti 
informaciją apie naujoves, ugdyti bibliotekininkų profesionalumą. Šiems tikslams pasiekti vyresn. 
metodininkė Violeta Ruseckienė organizavo kiekvieną mėnesį vykstančius Viešosios bibliotekos ir padalinių 
darbuotojų pasitarimus. 2014 m. buvo surengta 10 pasitarimų. Juose buvo nagrinėjami aktualūs profesiniai 
klausimai: veiklos planai ir ataskaitos, aptariami praėjusių metų statistiniai veiklos rodikliai, apžvelgiami 
išvykų į Viešosios bibliotekos kaimo padalinius rezultatai, pristatoma naujausia bibliotekininkystės 
literatūra. V. Ruseckienė skatino bibliotekininkus dalyvauti akcijose ir skelbiamose iniciatyvose – Metų 
knygos rinkimuose, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiuose, apžvelgė Nacionalinės Lietuvos bibliotekų 
savaitės renginius, pristatė naujas technologijas ir naujus skaitymo būdus. Vyriausioji metodininkė Alma 
Stočkuvienė aptarė elektronines knygas ir jų naudojimo galimybes online, taip pat apžvelgė situaciją el. 
knygų rinkoje ir galimybes naudoti jas  bibliotekose.  

Pastaraisiais metais teikiant statistines veiklos ataskaitas buvo identifikuota problema – bibliotekų 
statistiniai veiklos dokumentai. Todėl buvo inicijuoti pranešimai apie LIBIS skaitytojų aptarnavimo 
ataskaitas, buvo aptarta vartotojų registravimo klaidos, išduoties ir užsakymų apskaita ir dokumentų 
paskirstymas. Viešosios bibliotekos Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro vedėja Raminta Liubelionienė, 
dalyvavusi mokymuose, kuriuos organizavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, pasidalino informacija apie naujas darbo formas su jaunimu. Viešosios bibliotekos 
direktoriaus pavaduotojai Jūratei Dudkienei inicijavus, pasitarimų metu vyko Viešosios bibliotekos skyrių ir 
jos padalinių veiklos ir paslaugų pristatymai (PowerPoint). Birželio mėnesio pasitarimas vyko 
modernizuotoje Draugystės bibliotekoje..   

Bibliotekininkų profesionalumo ugdymui komplektuojamas metodinės literatūros fondas. Šį 
fondą sudaro grožinė fondo „Knyga laisvalaikiui“ ir profesinė literatūra –  1318 fiziniai vienetai, iš jų 20 proc. 
– profesinė literatūra ir 80 proc. – grožinė literatūra. Fondo „Knyga laisvalaikiui“  leidinius skolinasi kaimo 
bibliotekų darbuotojai veža  skaitytojams, papildydamos  savo bibliotekų fondus. Ataskaitiniais metais buvo 



33 
 
gauta 98, nurašyta – 164 fiziniai vienetai leidinių. Dokumentų fondu naudojasi 42 vartotojai, jiems išduota 
655 dokumentai, iš kurių 93,1 % - grožinė literatūra, 6,3% – profesiniai leidiniai. Metodininkų kabinete 
nuolat veikia bibliotekininkystės naujienų paroda, parengta parodos „Įgyvendinti projektai nuotraukose“ ir 
„Bibliotekos: projektai, akcijos, iniciatyvos“.  

Metų pabaigoje tradiciškai parengtas „Įžymių datų kalendorius“ 2015 metams. 
2014 metais į kaimo padalinius išvykta 24 kartus. Vidutiniškai viena biblioteka aplankyta 1 kartą. 

Pagrindinis lankymosi tikslas – susipažinti su padalinių veikla, tikrinti duotų įpareigojimų vykdymą, 
konsultuoti bibliotekininkus.  

Metodininkai koordinavo akcijos „Knygų Kalėdos“ veiklas Viešosios bibliotekos kaimo 
padaliniuose, koordinavo „Metų knygos rinkimai“ akciją. Šioje iniciatyvoje dalyvavo Patašinės ir Igliaukos 
bibliotekos. 

Projektai 
 
Ataskaitiniais metais Bibliotekoje buvo vykdomi 6 projektai, rengiamas Kultūros objektų 

infrastruktūros investicinio projekto aprašymas. 
Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai. 
2014 metų rugpjūčio 15 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka kartu su Įsruties 

(Černiachovsko) municipaline biudžetine įstaiga „Centralizuota bibliotekų sistema“ baigė įgyvendinti 
projektą „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. Įsisavinta 257 881,64 eurų (890 413,73 litų) lėšų, iš jų - ES lėšos sudaro 232 093,47 eurų 
(801 372,33 litų). 

Projekto partnerių įgyvendintu projektu pasiektas pagrindinis projekto tikslas – gerinti šeimos 
edukacinę, informacinę ir kultūrinę aplinką, prisidedant prie pasienio regionų socialinės ir ekonominės 
plėtros. Siekdami šio tikslo partneriai įgyvendino keletą uždavinių. Pirmajame etape buvo sustiprinta  
viešųjų bibliotekų materialinė ir techninė bazė. Marijampolėje rekonstruota 289 m2 ploto Draugystės 
biblioteka. Šiose patalpose įrengtos funkcinės zonos, pritaikytos lankytojų reikmėms su technine įranga ir 
knygų, muzikos, žaidimų bei filmų CD ir DVD formate rinkiniais. Gegužės 27 d. įvyko iškilminga atnaujintos 
bibliotekos atidarymo šventė. Atidarymo šventėje dalyvavo daugiau nei 52 dalyviai iš įvairių institucijų – LR 
kultūros ministerijos, projektą administruojančio Jungtinio techninio sekretoriato, Marijampolės 
savivaldybės, bendradarbiaujančių ugdymo įstaigų atstovai, savanoriai, šeimos, bibliotekos lankytojai.  

Projekte buvo numatyta parengti informacinę, edukacinę, kultūrinę bazę ir sukurti naujas 
paslaugas vartotojams. Projekto įgyvendinimo eigoje buvo sukurta edukacinė programa 96-ių valandų kursų 
organizavimui. Liepos – rugpjūčio mėn. buvo organizuoti 4 modulių mokymai 56-iems dalyviams. Šių 
mokymų temos – bendravimo įgūdžių ugdymas, inovatyvių informacinių ir kompiuterinių technologijų 
pagrindai, literatūrinės – meninės kompetencijos ugdymas, meninė, kūrybinė saviraiška. Projekto 
įgyvendinimo eigoje suorganizuota 11 “Skaitančių šeimų klubo” susitikimų, kūrybinė Vaido Baranausko 
fotonuotraukų paroda „Šeimos laisvalaikio akimirkos“. Sukurta interneto svetainė (http://seimai.marvb.lt/), 
skatinanti pažinimą, partnerystę ir bendradarbiavimą. Tinklalapyje skelbiama informacija apie projektą, 
Draugystės bibliotekoje vykstančius renginius.  

Besibaigiant projekto įgyvendinimo laikotarpiui įgyvendinta ir trečioji užduotis – plečiant viešųjų 
bibliotekų partnerystę ir bendradarbiavimą darbo su šeimomis srityje inicijuoti patirties ir idėjų sklaidą. 
Marijampolėje š. m. rugpjūčio 7 d. buvo organizuota baigiamoji projekto „Bendradarbiavimas kuriant 
biblioteką šeimai“ tarptautinė konferencija, skirta apžvelgti projekto partnerių bendradarbiavimo rezultatus 
įgyvendinant “Biblioteka šeimai” koncepciją. Taip pat parengtas ir 500 egz. tiražu išleistas 96 psl. straipsnių 
rinkinys „Biblioteka šeimai: siekiai ir galimybės“. 

„Marijampolės miesto gatvių kaita: iliustruotas interaktyvus žinynas“ 
Idėja sukurti žinyną apie Marijampolės gatvių pavadinimų kaitą, kilo susidūrus su skaitytojų 

poreikiais. Ne visada informacijos ieškančiam moksleiviui, studentui, kraštotyrininkui ar savo giminės 
istoriją tyrinėjančiam turistui, Bibliotekos darbuotojai galėjo pateikti išsamią ir maksimaliai tikslią 
informaciją. Surinkus faktinę informaciją ir atlikus parengiamuosius darbus, parengta paraiška Lietuvos 
kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondui, kuris parėmė projektą „Marijampolės miesto gatvių kaita: 

http://seimai.marvb.lt/
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iliustruotas interaktyvus žinynas“. Projekto biudžetas – 7, 2 tūkst. Lt, iš jų Kultūros rėmino fondo lėšos – 6, 
0 tūkst. Lt,  rėmėjų – 1,2 tūkst. Lt.  

Projekto tikslas - integruoti suskaitmeninto kultūros paveldo objektus į skaitmeninio turinio 
žinyną, užtikrinti kultūros paveldo sklaidą Sūduvos krašte ir pasaulyje. Projektas apima informaciją apie 
Marijampolės gatvių pavadinimų kaitą. Parengti 382 gatvių aprašymai, interaktyviame žemėlapyje 
pažymėta jų vieta miete, priklausomybė seniūnijai ir seniūnaitijai. Nurodoma gatvės padėtis kitų gatvių 
atžvilgiu ir ilgis. Pagrindinę tekstinės informacijos dalį sudaro gatvės istorija: datos ir faktai apie gatvės 
atsiradimą ir pavadinimų kaitą. Dalis informacijos skiriama gatvės vardo kilmei ir įdomioms, liūdnoms ar 
linksmoms istorijoms susijusioms su vardo kilme. Prie kiekvienos gatvės pateikiamas miesto žemėlapio 
fragmentas su aprašoma gatve (visos matomos gatvės aktyvios).  

Žinyne pateikiami įvadiniai straipsniai, gatvių sąrašai (15), fotografijų (422), šaltinių aprašai. 
Pateikti  136 skanuoti dokumentai (365 skaitmeninės kopijos). 

Svarbi interaktyvaus žinyno dalis – šaltiniai. Šiame bloke informacija pateikiama naudotos 
literatūros sąrašas, skaitmeniniai dokumentų vaizdai. Nurodoma originalų (knygų, žemėlapių, straipsnių) 
saugojimo vieta.  

Tekstus recenzavo istorikai Benjaminas Mašalaitis ir Rimvydas Urbonavičius. 
Marijampolės bendruomenei žinynas pristatyta 2014 m. lapkričio 4 d. Per tris mėnesius žinynas 

sulaukė 1370 naudotojų, įvyko 2877 seansai, peržiūrėta 17822 puslapiai. Žinyną gerai įvertino kolegos, 
Marijampolės savivaldybės atstovai pažadėjo finansinę paramą testiniam projektui. Aktyviai į žinyno kūrimą 
įsijungė miesto fotografai: profesionalai ir mėgėjai 

„Knygų herojai atgyja komiksuose“. 
Šį projektą finansavo Lietuvos kultūros rėmimo fondas. Pagrindinis tikslas – skatinti vaikų ir 

jaunimo skaitymą derinant tradicinius metodus ir šiuolaikines technologijas. Projekto biudžetas - 2000 Lt. 
Vykdant Projektą Bibliotekos Multicentre buvo įkurtos komiksų piešimo dirbtuvės „Komiksas – pieštas 
pasakojimas“. Projekte dalyvavo i Marijampolės moksleivių kūrybos centro Vizualinio meno pažinimo 
(dailės) būrelio moksleiviai. Komiksai buvo piešiami pagal Danguolės Kandrotienės knygą „Spintos istorijos“. 
Užsiėmimus vedė dailininkė Anna Pavlova. Rezultatas – komiksų paroda „Iš spintos istorijų“ Viešosios 
bibliotekos Multicentre.  

Marijampolės savivaldybės programos rėmė 3 projektus: 

„Sveikatos informaciją – kiekvienam žmogui“ 
Pagrindinis projekto tikslas – skatinti bendruomenės sveiką gyvenseną, sveikatos išsaugojimą ir 

stiprinimą, vykdant informacijos kaupimą ir sklaidą bibliotekose. Projekto biudžetas – 1000 Lt. 
Projektas buvo vykdomas Netičkampio bibliotekoje. Bibliotekoje buvo organizuota dokumentų 

paroda „Džiaukimės gyvenimu sveiki“, paskaita „Sėkmės ir laimės formulė – sveika gyvensena”. Renginyje 
dalyvavo Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Aušra Ralytė. 

Tęstinis projektas "Reikia išmokti sveikam išlikti" (Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji 
programa). Projekto tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad sveikata – didžiausias turtas ir paskatinti 
labiau ja rūpintis. Projekto biudžetas - 1000 Lt. Parengti 2 dokumentų parodų ciklai Viešosios bibliotekos 
skaitytojų aptarnavimo skyriuje ir įsigyti 28 dokumentais  sveikatos tema. 

„Teatro lėlės vaikiškų knygų pasaulyje“ (Nevyriausybinių organizacijų veiklos programa).  
Pagrindinis projekto tikslas – vykdyti literatūros sklaidą, pristatant lietuvių autorių literatūrą 

vaikams, sukuriant palankias sąlygas vaikų kūrybinei raiškai. Projekto biudžetas - 1000 Lt. 
Projekto veiklos buvo vykdomos Igliaukos bibliotekoje. Buvo organizuojami garsiniai skaitymai 

„Atrasti knygą iš naujo", surengta vaikų piešinių paroda "Piešiu mėgstamą knygos herojų", literatūros 
popietė "Skaitau ir vaidinu su lėle" ( improvizacija  su sukurtomis lėlėmis Girinuku ir Varna). 

 

Personalas 
 
Ataskaitiniais metais Marijampolės savivaldybės viešosiose bibliotekose dirbo 64 žmonės, buvo 

užimti 62, 5 etatai. Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose dirbo 48 profesionalūs bibliotekininkai, jie užėmė 
45, 75 etato.  
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Nepilną darbo dieną dirba 8 darbuotojai (2013 m. - 8), iš jų 5 bibliotekininkai. Viešojoje ir 
Draugystės bibliotekose nėra nė vieno bibliotekininko, dirbančio nepilną darbo dieną, o kaimo bibliotekose  
puse etato dirba 5 profesionalūs bibliotekininkai. 

Darbuotojų kaitos Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose nėra.  
 
 Lentelė Nr. 20. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 
  

 Viso 
bibliotekininkų 

Aukštasis % Aukštes- 
nysis 

% Kitas išsilavi-
nimas 

% 

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

Viešoji biblioteka 22 11 50, 0 11 50, 0 0 0 

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

Kaimo filialai 23 4 17, 4 16 69, 6 3 13, 0 
 
Ataskaitiniais metais buvo sustabdyta Narto ir Kūlokų bibliotekų veikla, ten nebuvo ir darbuotojų.  

 
Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas 
 
Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 700 Lt  

(2013 m. – 500 Lt), išleista 640 Lt. Įvairiuose seminaruose ir mokymuose dalyvavo 41 Viešosios bibliotekos 
ir padalinių darbuotojas, iš jų 36 bibliotekininkai. Dažniausia mokymuose dalyvavo Viešosios bibliotekos 
darbuotojai – 17, Draugystės bibliotekos – 1, kaimo bibliotekų – 18. Dažnai vienas darbuotojas dalyvavo 
keliuose seminaruose ir mokymuose, tačiau vidurinės ir žemiausios grandies specialistai dar per mažai 
įjungiami į kvalifikacijos kėlimo sistemą. Kaimo bibliotekų darbuotojai dalyvavo Kauno apskrities 
seminaruose, kurie buvo organizuojami Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir Lietuvos bibliotekininkų 
draugijos ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos organizuotuose mokymuose. 

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ mokymuose dalyvavo 7 Viešosios bibliotekos darbuotojai, kurie 
dalyvavo visuose mokymuose ir tobulinimo savo žinias projektų rengimo srityje. Seminarus išklausė 
„Projektų inicijavimo“ išklausė D. Kirtiklienė ir „Projektų valdymas“ –  J. Dudkienė, „Poveikio vertinimas“ – 
V.Ruseckienė, „Projektų inicijavimas“ ir „Atstovavimas ir fondoieška“ – V. Baranauskas. Mokymuose 
„Viešinimas“ dalyvavo V.Ruseckienė ir A. Rutkauskienė. Viešųjų pirkimų klausimais kursus išklausė 
direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams R. Akelis.  

2014 m. Lietuvos bibliotekininkų draugija kartu su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija 
įgyvendino projektą „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos 
bendradarbiavimo didinimas įgyvendinant asmens duomenų  apsaugos politiką“. 40 val. mokymų programą 
„Klientų konsultavimas teikiant pirminę konsultaciją asmens duomenų apsaugos klausimais“ išklausė ir gavo 
sertifikatus 21 Viešosios bibliotekos ir padalinių bibliotekininkas. 

Viešosios bibliotekos direktorė D. Kirtiklienė dalyvavo 2 tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose – "Inovacijos bibliotekose: iššūkiai ir naujos galimybės": patirties sklaidos mugėje ir 
konferencijoje „Lietuvos –Lenkijos – Ukrainos bibliotekininkų patirtis naudojant technologijas ir medijas“ 
bei spalio mėn. kartu su kitų rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų direktoriais dalyvavo tarptautiniame 
gerosios patirties sklaidos seminare-stažuotėje „Inovacijos bibliotekose: Lietuvos, Pietų Prancūzijos ir 
Vokietijos bibliotekų patirtis“ ir susipažino su Nicos, Marselio, Liono, Avinjono (Prancūzija), Berlyno 
(Vokietija) bibliotekų darbu bei patobulino įgūdžius ir gebėjimus inovacijų diegimo srityje. Šiuose 
kvalifikacijos  kėlimo renginiuose direktorė D. Kirtiklienė parengė ir pristatė pranešimus apie 2014 metais 
atidarytą Šeimos biblioteką Marijampolėje.  

Kauno apskrities viešoji biblioteka surengė bibliotekininkams daug naudingų ir įdomių seminarų. 
Trijuose seminaruose: "Lyginamosios bibliotekų veiklos analizės standarto BIX skaičiavimo metodika ir 
taikymas", "Bibliotekos dienoraščio kompiuterinės rinkmenos sukūrimas, pildymas ir spausdinimas", 
"Dokumentų dalykinimas ir sisteminimas LIBIS PĮ", dalyvavo 4 Viešosios bibliotekos darbuotojai. Dar 3 
darbuotojai gilino žinias seminaruose, skirtuose tobulinti elektronines bibliotekos paslaugas: "Biblioteka: 
Komunikuojame elektroninėje erdvėje", "Skaitmeninės fotografijos pagrindai", "Internetinių dienoraščių 
kūrimo įrankis WordPress", "Elektroninės paslaugos bibliotekoje". 
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Kauno apskrities viešosios bibliotekos specialistai Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje 
organizavo 2 seminarus, kuriuose dalyvavo regiono bibliotekininkai, o Bibliotekos specialistams buvo 
sudaryta galimybė gausiau dalyvauti. Rugsėjo mėn. Kauno apskrities viešosios bibliotekos specialistai 
organizavo seminarą „Kūrybiškumas bibliotekininko darbe“, kuriame dalyvavo 7 Vaikų edukacijos ir 
laisvalaikio centro ir padalinių darbuotojai. Spalio mėn. organizuotame seminare „Parodos ir renginiai“ 
dalyvavo 14 Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų.  

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotoja dalyvavo Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
ir UAB "Asseco Lietuva" organizuotuose mokymuose "E. klasikos kūrinių užsakymas ir išdavimas 
elektroninių knygų skaityklėse - LIBIS ir VEPS sistemų galimybės".  

Gruodžio mėnesį 16 Bibliotekos darbuotojų (iš jų – 7 kaimo padalinių darbuotojai) dalyvavo 
seminare “Komandinis darbas. Komunikacija”, kurį vedė lektorė, Kauno regioninės inovacijų centro 
direktorė Birutė Velykienė.  

Keturi Viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo įvairių organizacijų rengtuose mokymuose ir 
seminaruose, kuriuose tobulino žinias darbo su jaunimu ir sunkiais paaugliais srityse: "Jaunųjų bedarbių 
koordinatorių/konsultantų mokymai", "Nuotolinis jaunimo informavimas ir konsultavimas", "Kokybės 
standartų vystymas darbe su jaunimu", "Atviro darbo metodas darbe su vaikais ir jaunimu". Direktoriau 
pavaduotoja J. Dudkienė dalyvavo Asociacijos „Langas į ateitį“ organizuotame seminare „Komunikacijos 
svarba bibliotekos sėkmei“. Keli darbuotojai dalyvavo Lietuvos Kultūros tarybos mokymuose „Kultūros 
rėmimo fondo lėšų paskirstymo modelis“ (3 darbuotojai), lankė kompiuterinio raštingumo pradmenų (1) ir 
psichologijos užsiėmimus (1). 

2007-2013 EKPP Lietuvos, Lenkijos, Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos Vilniuje 
organizuotuose mokymuose apie išlaidų patikrą projektuose dalyvavo įgyvendinamą projektą 
„Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ administruojanti grupė – projekto koordinatorė A. 
Stočkuvienė ir finansininkė E. Vaičaitienė.   
 
 Lentelė Nr. 21. Bibliotekininkų darbo efektyvumas 

 

 Vartotojų skaičius 1 
bibliotekininkui 

Lankytojų  skaičius 1 
bibliotekininkui 

Išduotis 1 bibliotekininkui 
(fiz. vnt.) 

 2013 m. 2014 m. 2013 m.  2014 m.  2013 m.  2014 m.  

SVB 217, 8 215, 1 4423, 2 4425, 5 6177, 7 6412, 6 

Viešoji biblioteka 238, 3 217, 5 4661, 9 4243, 4 5495, 0 5034, 4 

Draugystės biblioteka 288, 3 350, 0 2838, 3 5414, 0 4022, 7 6458, 3 

Kaimo bibliotekos 191, 0 195, 3 4412, 5 4470, 8 7044, 4 7724, 9 

 
Materialinė bazė 

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

remontuota 2006 ir 2007 metais, vidaus patalpos pakankamai jaukios, tačiau pastato išorė neestetiška ir 
nedera su rekonstruota Vytauto gatve ir atnaujinta Vytauto Didžiojo parko infrastruktūra. Bibliotekos 
patalpų energetinis efektyvumas žemas, kai kuriuose skyriuose žiemą šalta, vasarą – per karšta. Likusi nuo 
Bibliotekos pastatymo neremontuota pastato centrinė dalis – 278 m2 patalpos, kuriose įsikūrę Vaikų 
edukacijos ir laisvalaikio centras, Dokumentų tvarkymo komplektavimo skyrius ir administracijos 
darbuotojai. Vaikų literatūros patalpos skurdžios, nėra galimybių įrengti vaikams skaityklą ar žaidimų 
kambarį. Dalis vaikų literatūros fondo saugoma pusrūsyje, knygoms nepritaikytose sąlygose. Nors 
Bibliotekos patalpų plotas pakankamai didelis, tačiau patalpos nefunkcionalios, trūksta atvirų erdvių, 
nepatogiai išdėstyti dokumentų fondai. 2014 metais buvo rengiamas Kultūros objektų aktualizavimo 
projektas, kuriuo siekiama modernizuoti Bibliotekos infrastruktūrą, atnaujinti viešąsias erdves.  

Gegužės mėnesį po rekonstrukcijos duris atvėrė Draugystės biblioteka. Projektas 
„Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ baigėsi rugpjūčio 15 d., tačiau rekonstruota Draugystės 
biblioteka, dalyvaujant gausiam svečių būriui, atidaryta gegužės 27 d. Buvo rekonstruotos 289 m2 ploto 
vidaus patalpos, sumontuotas šlaitinis stogas, atliktas laikančiųjų konstrukcijų kapitalinis remontas, išorės 
sienų apšiltinimas, vidaus patalpų perplanavimas, įrengta apsaugos sistema. Atnaujinta kompiuterinė įranga 
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ir baldai, įrengtos funkcinės zonos vartotojams, pritaikytos  įvairiems didelių ir mažų bibliotekos lankytojų  
poreikiams. Atlikti Draugystės pastato aplinkos tvarkymo darbai. Visa bibliotekos infrastruktūra pritaikyta 
šeimoms (garbaus amžiaus ir mažiems lankytojams), neįgaliesiems. 

Viešosios bibliotekos padalinių būklė patenkinama. Smulkūs remonto darbai ataskaitiniais metais 
atlikti Netičkampio, Smilgių, Balsupių bibliotekose. Igliškėlių bibliotekoje atnaujinta elektros instaliacija, 
Valavičių, Meškučių, Trakiškių bibliotekose remontuoti krosnelių kaminai. 

Avarinėse patalpose dirba tik Igliškėlių biblioteka, tačiau iškelti biblioteką į kitas patalpas nėra 
galimybės, nes kaime nėra patalpų, tinkančių bibliotekai arba joms įrengti reikia didelių investicijų. 

Kitų kaimo filialų patalpų būklė įvairi: šiltose ir erdviose patalpose dirba Liudvinavo, Igliaukos, 
Sasnavos bibliotekos. Pakankamai geros ir pritaikytos lankytojų poreikiams Želsvos, Valavičių, Šunskų,  
Daukšių, Gavaltuvos, Puskelnių, Baraginės filialų patalpos, tačiau kai kuriose iš jų šaltuoju metų laiku, 
nepalaikoma komfortiška patalpų temperatūra. Igliškėlių, Daugirdų, Trakiškių, Valavičių, Meškučių 
bibliotekos apšildomos krosnelėmis – židiniais. Dar kelių bibliotekų patalpos apšildomos naudojant vietinių 
kietojo kuro katilinių teikiamą šilumą. Viešoji biblioteka perka kurą Smilgių, Tautkaičių, Puskelnių bibliotekų 
patalpų apšildymui, nes pastatus valdo bendruomenės.  

Viešoji biblioteka patikėjimo teise valdo Viešosios bibliotekos (2 pastatai) ir Draugystės filialo 
bibliotekos pastatus. Patikėjimo 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 bibliotekos, valdytojams, keičiasi ir pastatų priežiūra 
bei būklė. Geriausiai prižiūrimi ir apšildomi pastatai, tvarkoma aplinka, kuriuose įsikūrę seniūnijos ir 
mokyklos. 7 kaimo bibliotekos įsikūrę mokyklų, darželių pastatuose, 4 – seniūnijų pastatuose, 2 – 
Laisvalaikio ir užimtumo centro pastatuose ir 11 bibliotekų pastatuose, kurie perduoti vietos 
bendruomenėms. Kasmet tokių pastatų, perduotų bendruomenėms, skaičius didėja, jų aprūpinimas kuru, 
kūrikų išlaikymas yra Bibliotekos rūpestis. Šių kaimo 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, Draugystės bibliotekoje – 1 linija. Ataskaitiniais metais 
21 kaimo bibliotekų (84, 0 %) turėjo fiksuotą arba mobilųjį telefono ryšį. 

 

Techninis aprūpinimas 
 
2014 m. Viešosios bibliotekos ir darbuotojai ir vartotojai naudojosi 213 kompiuteriais, (2013 m. 

– 202) 19 spausdintuvų, 29 daugiafunkciniais aparatais (iš jų 27 laisvai prieinami vartotojams), 3 skeneriais, 
1 kopijavimo aparatu, 4 multimedia projektoriais, 8 elektroninėmis skaityklėmis, interaktyvia elektronine 
lenta, skaitmenine filmavimo kamera ir fotoaparatu bei LBIS PĮ naudojamais grąžinimo lapelių 
spausdintuvais bei skeneriais. Ataskaitiniais metais buvo atnaujinta mokymų klasės kompiuterinė technika: 
gauta 10 stacionarių, 11 nešiojamųjų kompiuterių, projektorius Benq. Iš Nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos gauti 4 nauji kompiuteriai perduoti Viešosios bibliotekos vartotojus aptarnaujančių skyrių 
darbuotojams.  

Vykdant projektą „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ Draugystės biblioteka įsigijo 7 
kompiuterius (1 nešiojamasis), serverį, projektorių, konferencinę kamerą, kompiuterines programas 
(nuotraukų redagavimo, muzikos kūrimo, grafinio trimačio modeliavimo ir animacijos kūrimo), interaktyvų 
stalą su edukacine programa, EM tipo deaktyvatorių – reaktyvatorių. 

Viešojoje bibliotekoje buvo 94 kompiuteris, iš jų 44 kompiuteriai skirti vartotojams ir 50 
darbuotojams. 

Draugystės bibliotekoje – 12 kompiuterių, iš jų 8 vartotojams ir 4 darbuotojams. Bibliotekoje 
naudojami 1 multifunkcinis aparatas, 2 spausdintuvai, 2 grąžinimo lapelių spausdintuvai. 

Kaimo bibliotekose - 107 kompiuteriai, iš jų 83 skirti vartotojams, 24 – darbuotojams. Kiekvienoje 
kaimo bibliotekoje (išskyrus nekompiuterizuotą Narto biblioteką) yra multifunkciniai aparatai, 
spausdintuvai, grąžinimo lapelių spausdintuvai,  skeneriai. 

Dalis senų 2008 metais gautų Mokymų klasės kompiuterių, keičiant juos naujais, buvo perduoti 
Viešosios bibliotekos darbuotojams, kurie naudojosi dar senesniais kompiuteriais. Nors visi bibliotekos 
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darbo procesai kompiuterizuoti, kompiuterinė įranga pasenusi ir neatnaujinama, tai kelia grėsmę LIBIS 
sistemos funkcionavimui. Ataskaitiniais metais nurašyti 9 susidėvėję ir pasenę kompiuteriai, 1 monitorius, 1 
įrašymo įrenginys. 

 

Bibliotekos patalpų plotas 
 

Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų plotas kito nežymiai. Po rekonstrukcijos 
padidėjo naudingas Draugystė bibliotekos plotas, vartotojų neaptarnavo Narto biblioteka. 

Bendras Marijampolės savivaldybės viešųjų bibliotekų patalpų plotas – 4372 m2 (2013 m. – 4392 
m2)), iš jų naudingas – 33209 m2.  

Viešosios bibliotekos ir Draugystės bibliotekos pastatų plotas liko toks pat. Didžiausias patalpas 
turi Viešoji biblioteka – 2664 m2, iš kurių naudingos – 1735 m2. 

Draugystės bibliotekos patalpų plotas – 298 m2, iš jų naudingas – 280 m2.  
Vidutiniškai kaimo biblioteka užima 58, 8  m2  patalpų plotą, iš jų naudingo – 49, 8 m2.  
Bendras kaimo bibliotekų bendras plotas – 1410 m2. Didžiausias patalpas turi Liudvinavo filialas – 

94 m2. 
Visų savivaldybės viešųjų bibliotekų dokumentų fondai atviri. Viešojoje bibliotekoje uždari tik 

Atsarginis fondas, dalis Vaikų literatūros skyriaus fondo (161 lentynų metrai).  
Viso fondai SVB užima 3279 (2013 m. – 3405 ) lentynų metrus, iš jų atviri – 3118; 
Viešojoje bibliotekoje – 1123 (2013 m. – 1143) lentynų metrus, iš  jų  atviri – 962; 
Draugystės bibliotekoje dokumentų fondai užima – 258 (2013 m. – 318) lentynų metrus, iš jų 

atviri –258. 
Kaimo bibliotekose dokumentų fondai užima – 1898 (2013 m. – 1944) lentynų metrus, iš jų atviri 

– 1898.  
 

Finansavimas 
 
2014 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių išlaikymui gauta 2446, 1 tūkst.  Lt, (2013 m. – 2017, 3 

tūkst. Lt). Iš jų steigėjo ir valstybės lėšos sudarė 1889, 7 tūkst. Lt (2013 m. – 1925, 2 tūkst. Lt).  
Savivaldybės skiriamos lėšos padidėjo 7, 9 %. Į savivaldybės biudžetą Biblioteka grąžino 211, 8 

tūkst. Lt., kurie buvo skirti projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ koofinansavimui.  
Viešosios bibliotekos ir padalinių išlaidos sudarė – 2506, 5 tūkst. Lt (2013 m. –  2213, 3 tūkst. Lt). 
Bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčiui iš jų buvo skirta 1109, 9 tūkst. Lt (2013 m. – 1034, 9  

tūkst. Lt) arba 44, 3 % visų išlaidų. Bibliotekininkų atlyginimų didinimui nuo liepos 1 d. skirta 105, 2 tūkst. Lt 
valstybės lėšų. 

Vidutinis priskaičiuotas mėnesinis kultūros ir meno darbuotojo darbo užmokestis – 1448 Lt.  
Dokumentams įsigyti buvo skirta 243, 4 tūkst. Lt (2013 m. – 230, 7 tūkst. Lt.) arba 9, 7 % visų 

išlaidų. Išlaidos knygų įsigijimui sudarė 189, 5 tūkst. Lt, iš jų valstybės skirtos lėšos – 135, 9 tūkst. Lt. 
Savivaldybės lėšos, skirtos periodinių leidinių prenumeratai sudarė 35, 0 tūkst. Lt ir sumažėjo beveik 5 tūkst. 
Elektroniniams dokumentams įsigyti skirta 6, 0 tūkst. Lt, kitiems dokumentams – 12, 9 tūkst. Lt.  

Kitoms išlaidoms buvo skirta 843, 8 tūkst. Lt (2013 m. – 571, 5 tūkst. Lt). Įmokos socialiniam 
draudimui sudarė 367, 5 (2013 m. – 277, 9) tūkst. Lt. Didelę dalį kitų išlaidų sudarė išlaidos pastatų 
išlaikymui ir bibliotekos funkcijoms vykdyti: 155, 6 tūkst. Lt – Viešosios bibliotekos ir padalinių 
komunalinėms paslaugoms, 48, 6 tūkst. Lt – ryšių paslaugomas, 8, 0 tūkst. Lt ilgalaikio turto remontui, 6, 1 
tūkst. Lt – transporto išlaidoms. 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. 

Bendras kreditorinis įsiskolinimas 2015 m. pradžioje buvo 8305, 48 Lt (2014 m. pr. – 134055, 67 
Lt) Lt. Iš tos sumos AB „Lesto“ – 2150, 68 Lt, AB „Litesko“ – 1131, 15 Lt, AB TEO LT – 878, 28 Lt, už elektros 
energiją – 1929, 07  Lt bei nedidelės sumos kitoms paslaugas teikiančioms organizacijoms. 
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Kapitalinės išlaidos 
 
Išlaidos sklypams ir pastatams 2014 m. sudarė 202, 0 tūkst. Lt. Savivaldybė perdavė Bibliotekai 2 

žemės sklypus mieste ant kurių stovi Viešosios bibliotekos pastatai, automobilių stovėjimo aikštelę ir 
nuotekų šalinimo tinklus prie Draugystės bibliotekos. Buvo atliktas Viešosios bibliotekos pastato energetinis 
auditas (4000 Lt). 

Išlaidos bibliotekų automatizacijai, kompiuterinei ir programinei įrangai įsigyti sudarė 107, 4 
tūkst. Lt (2013 m. – 17, 5 tūkst. Lt.). Lėšos buvo skirtos LIBIS ir buhalterinių programų palaikymui ir 
kompiuterinės įrangos ir programų įsigijimui. 

Pajamos ir finansavimas 
 
2014 m. iš savivaldybės ir valstybės biudžeto Viešoji biblioteka gavo 1889, 7  tūkst. Lt (2013 m. – 

1925, 2) tūkst. Lt lėšų. Steigėjo lėšos periodiniams leidiniams įsigyti sudarė 35, 0 tūkst. Lt. Iš kitų šaltinių 
Biblioteka gavo: už mokamas paslaugas (specialiųjų programų lėšos) – 41, 8 (2013 m. – 36, 1) tūkst. Lt, 
programų ir projektų lėšos – 473, 7 (2013 m. – 5, 0) tūkst. Lt, fizinių ir juridinių asmenų parama – 60, 9 
(2013 m.  – 51, 0) tūkst. Lt. 

Bibliotekos biudžetas gavo 269, 2 tūkst. valstybės lėšų: iš jų 105, 2 tūkst. Lt buvo skirta 
bibliotekininkų darbo užmokesčio kėlimui 2 BMA dydžiais, 135, 9 tūkst. Lt dokumentų įsigijimui, 23, 2 tūkst. 
Lt gauta paramos ir projektų vykdymui, 4, 9 tūkst. Lt –iš Darbo biržos.  

Viešoji biblioteka surinko– 41, 8 tūkst. Lt specialiųjų programų lėšų (už mokamas paslaugas). 
Surinkta 15, 8 % daugiau pajamų už mokamas paslaugas. Šios lėšos buvo naudojamos periodinių leidinių 
įsigijimui (5, 0 tūkst. Lt), ilgalaikiam turtui įsigyti (10, 0 tūkst. Lt), komunalinėms paslaugoms apmokėti (11, 8 
tūkst. Lt), įvairioms prekėms – (10, 0 tūkst. Lt) ir kitoms išlaidoms (5, 0Lt) įsigyti. 

 

Išvados 
 
Sėkmės: 

o Sėkmingai įgyventas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotas projektas 
„Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“, pristatytos naujos paslaugos bendruomenei ir šeimai.  

o Vykdoma sėkminga krašto paveldo sklaida, skaitmeninami ir perkeliami į virtualią erdvę 
dokumentai ir kraštotyrinė informacija. 

o  Sukurtas ir pristatytas bendruomenei unikalus http://www.gatves.marvb.lt kraštotyros 
elektroninis žinynas. 

o Skaitmeninio raštingumo mokymai bendruomenei, socialinės atskirties jaunimo grupių 
įtraukimas į šiuos mokymus plečia bibliotekos paslaugų spektrą ir gerina jos įvaizdį bendruomenėje. 

o Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose nuosekliai įdiegiama sėkmingai funkcionuoja LIBIS PĮ, 
visi kaimo padaliniai gali aptarnauti vartotojus kompiuterizuotai. 

Trūkumai: 
o Nuoseklios ir į vartotojus orientuotos informacijos apie biblioteką trūkumas, per mažai 

panaudojama elektroniniai  ryšio kanalai. 
o Mažėjantis vartotojų, ypač Viešosios bibliotekos vartotojų skaičius, ragina atkreipti dėmesį į 

Viešosios bibliotekos infrastruktūrą ir jos atitiktį bendruomenės interesams.  
o Silpnas kraštotyros darbas kaimo bibliotekose, būtina skatinti bibliotekų darbuotojų 

suinteresuotumą krašto istorijos ir įvykių fiksavimu bei išsaugojimu. 
o Per mažai dėmesio skiriama vartotojų nuomonės ir poreikių analizei, netiriamos įvairių 

bendruomenės grupių nesilankymo priežastys.  
Problemos: 
o Neatnaujinama Viešosios bibliotekos kompiuterinė technika kelia grėsmę LIBIS PĮ 

funkcionavimui, skiriama nepakankamai lėšų kompiuterių ūkiui atnaujinti. 
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o Mažėja Viešosios bibliotekos vartotojų vaikų iki 14 metų skaičius bibliotekose, lankomumo ir 
skaitomumo rodikliai. Būtina ieškoti naujų darbo formų, siekiant didinti vartotojų ir lankytojų vaikų skaičių. 

o Trūksta lėšų Viešosios bibliotekos pastatų tvarkymui ir šiltinimo darbams atlikti, jų 
energetinis efektyvumas žemas. Būtina dalies pastato (278 m2) vidaus patalpų rekonstrukcija ir pritaikymas  
vartotojų vaikų ir darbuotojų reikmėms. 

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

 
Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą: 
o Projektinė veikla ir bibliotekininkų kompetencijų ugdymas turėtų tapti pagrindinėmis 

veiklomis, siekiant geresnių rezultatų bibliotekų darbe ir telkiant bendruomenes bibliotekose. 
o Organizuoti kryptingą teminės ir atrankinės informacijos teikimą gyventojams, stiprinti 

informacijos apie bibliotekos paslaugų įvairovę ir sklaidą, panaudojant elektronines priemones ir socialinius 
tinklus. 

o Plėsti edukacinį, informacinį jaunimo ir ypač vaikų lavinimą, skatinti juos skaityti, 
organizuojant jiems įdomias veiklas bibliotekose ir patrauklius renginius. 

o Plėtoti partnerystę su švietimo ir socializacijos įstaigomis ir organizacijomis, tapti atvira ir 
vieša erdve įvairioms bendruomenės veiklos ir idėjoms. 
 
 
 
 
Parengė 
Direktoriaus pavaduotoja                                                                                                 Jūratė Dudkienė 
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