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1.Bendros žinios apie Viešąją biblioteką: 
Viešosios bibliotekos 2015 m. tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatas. 

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos strateginio tikslo siekis - kurti plačiai prieinamą viešąją informacinę ir 
kultūrinę erdvę Marijampolės savivaldybėje. Šį tikslą įgyvendina Marijampolės savivaldybės viešosios 
bibliotekos: Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) ir jos teritoriniai struktūriniai padaliniai 
(toliau - padaliniai) – Draugystės biblioteka mieste ir 23 kaimiškoje teritorijoje. Bibliotekos siekia tapti 
kultūrinės edukacijos, paveldo pažinimo, kūrybinės raiškos, bendruomeniškumo ir pilietiškumo vieta 
bendruomenėje, suteikdamos prieigą prie informacijos ir jos paieškos sistemų, naujausių knygų ir periodinių 
leidinių, organizuodamos kultūrinius renginius, ugdydamos informacinį kompiuterinį raštingumą ir 
užtikrindamos informacijos sklaidą. 

Bibliotekoje ir jos padaliniuose veikia Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) 
programinė įranga, visi bibliotekiniai darbo procesai automatizuoti. Vartotojams teikiamos elektroninės 
paslaugos: dokumentų užsakymas, rezervavimas, automatinis informavimas, LIBIS pažymėjimo įsigijimas.  

Informacinio ir kompiuterinio raštingumo kompetencijų ugdymas – viena iš pagrindinių bibliotekų 
darbo sričių. Bibliotekoje vyksta įvairių socialinių grupių mokymai, atsižvelgiant į jų informacinius poreikius 
ir bendradarbiaujant su socialinėmis įstaigomis. Mokymuose (grupiniuose, individualiuose ir konsultacijose) 
dalyvavo 4174 gyventojai, buvo skirtos 1677 val. Pagal specialią programą apmokyti 85 gyventojai, 
bendradarbiaujant su darbo birža, buvo dirbama ir su socialiai pažeidžiamų grupių jaunimu. Individualiai 
bibliotekoje ir padaliniuose apmokyti 563 gyventojai, suteiktos 6409 konsultacijos. Kas tryliktas 
savivaldybės gyventojas informacinio raštingumo 2015 m. mokėsi bibliotekoje. 

Glaudžiai bendradarbiaujant su apskrities švietimo ir socializacijos įstaigomis Multicentre 
plėtojama edukacinė vaikų ir jaunimo veikla. Ataskaitiniais metais buvo organizuoti 248 mokymai, 
užsiėmimams skirtos 372 valandos. Lankytojų grupėms pravesti 125 edukaciniai užsiėmimai (187, 5 val.) ir 
surengti 123 individualūs užsiėmimai (184, 5 val.). Multicentras sulaukė daugiau kaip 9, 9 tūkst. lankytojų. 

2015 m. Bibliotekoje dirbo 67 darbuotojai. Iš jų: 3 bibliotekos administracijos darbuotojai, 47 
profesionalūs bibliotekininkai, 8 specialistai ir 9 techniniai darbuotojai. 39 darbuotojai tobulino kvalifikaciją 
įvairiuose seminaruose – tarptautiniuose, projekto „Bibliotekos pažangai2“ ir profesiniuose mokymuose. 

2. Viešosios bibliotekos finansavimas 2015 m.: 

Iš viso, 
tūkst. €  

Savivaldybės lėšos, tūkst. € Valstybės 
lėšos,  
tūkst. €  
 

ES lėšos, 
tūkst. € 

Kiti 
šaltiniai, 
tūkst. € 

Viso 
 

Iš jų 

Lėšos 
aplinkai 
finansuoti 

Surinktos 
pajamos 

Projektai 

631, 1 553, 4 538, 0 9, 9 5, 5 65, 8 11, 3 0, 66 

Bibliotekos biudžetas gavo 65780, 14 € valstybės lėšų, iš jų 19022, 0 € buvo skirtas bibliotekininkų 
darbo užmokesčio kėlimui 1, 3 BMA dydžiais ir 1830 € MMA pakėlimui, 39301, 0 € dokumentų įsigijimui, 
2641, 48 € –iš Darbo biržos ir 2985, 66 € programų ir projektų vykdymui. Gautas dalinis projekto 
finansavimas „IT kartos iniciatyvos“ iš ES struktūrinių fondų lėšų – 9793,50 €. 

Kreditorinis įsiskolinimas 2016 m. pradžioje buvo - 642, 03 € (2014 m. –  2405, 43 €).  
Dokumentams įsigyti iš visų finansavimo šaltinių buvo panaudota 69091, 10 €, iš jų savivaldybės 

lėšos periodikos įsigijimui sudarė 9704, 7 €. 



Vienam savivaldybės gyventojui naujų dokumentų įsigijimui 2015 m. buvo skirta 0, 86 € (2014 
m. – 0, 84 €), iš jų savivaldybės lėšų – 0, 19 € (2014 m. –  0, 18 €). Vidutinė naujos knygos kaina – 6, 89 € 
(2014 m. – 6, 88 €). 

3. Viešosios bibliotekos veiklos organizavimas. Pagrindiniai darbo rodikliai: 

 Iš viso SVB Viešojoje 
bibliotekoje 

Draugystės 
bibliotekoje 

Kaimo bibliotekose 

 2015 m.  2014 m.  2015 m.  2014 m.  2015 m.  2014 m.  2015 m.  2014 m.  

Vartotojų 
sutelkimo % 

18, 9 17, 6 12, 4 12, 3 20, 0 11, 6 23, 0 22, 6 

Vartotojų 
skaičius 

10809 10327 4664 4785 1610 1050 4535 4492 

Lankytojų 
skaičius 

224758 212425 88698 93354 39301 16242 96759 102829 

Dokumentų 
išdavimas 

319325 307806 110651 110759 44572 19375 164102 177672 

2015 m. praplėsdama paslaugas Biblioteka įkūrė 6 nestacionaraus aptarnavimo punktus. 
Surengti 405 kultūriniai renginiai, taip pat 320 meno, dokumentų ir virtualių parodų. Renginiuose 

apsilankė 14097 (2014 m. – 13789) arba 24, 6 % savivaldybės gyventojų.  
Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge – 39882, iš jų automatizuotai parengtų  –

1743. 
Suteikta informacinių užklausų –12094, iš jų 1098 gautos elektroniniais kanalais. 
1 savivaldybės gyventojui vidutiniškai teko dokumentų bibliotekoje – 3,39 egz.; naujų  – 0,30 egz. 

Bibliotekos dokumentų fondas – 194, 5 tūkst. fizinių vienetų, fondo apyvarta – 1, 64. 
Vidutiniškai 1 lankytojas per metus bibliotekose apsilanko 20, 8 karto, 1 vartotojui išduodama 29, 

5 dokumentai. 
Bibliotekoje įrengta 338 darbo vietos, iš jų 206 – kompiuterizuotos: 148 – viešosios prieigos, 58 – 

darbuotojams. Viešoji interneto prieiga teikiama visose bibliotekose. 1000 savivaldybės gyventojų tenka 2, 
6 kompiuteriai. Iš LNB gauti 8 stacionarūs ir 5 planšetiniai kompiuteriai. Susidėvėjusios kompiuterinės 
technikos nurašyta už 12502, 66 €. Susidėvėjusi ir morališkai pasenusi technika yra viena iš didžiausių 
problemų. Kadangi ji skirta gyventojams aptarnauti išduodant ir apskaitant leidinius, kyla grėsmė, kad bus 
trukdomas ir stabdomas jų aptarnavimas. Iš bibliotekai skirtų asignavimų galime per metus nupirkti tik 2-3 
kompiuterius, kitus renkame dalimis.  

4. Viešosios bibliotekos dalyvavimas įvairiose programose, projektuose: 
Ataskaitiniais metais buvo vykdomi 4 projektai. 
Projektą „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“ inicijavo ir finansavo LNB projektas „Bibliotekos 

pažangai 2“ ir LR Kultūros ministerija. Projekto biudžetas – 28665,00 €. Partneriai –  viešoji įstaiga 
„Marijampolės telekinas“ ir kūrybos namai „Exter“. Projekto tikslas – skatinti jaunimo saviraišką ir 
bendruomeniškumą, gerinant galimybes kūrybiškai naudoti informacines technologijas. Šiuo metu jau 
įkurtos audiovizualinių menų dirbtuvės ir laisvalaikio zona jaunimui. 

Du projektus rėmė Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. 
Projekto „Sveikai gyventi lengva“ biudžetas - 290, 00 €. Tikslas – supažindinti jaunąją kartą su sveikos 
gyvensenos principais. Projekto „Sveikatos informaciją – kiekvienam žmogui“ biudžetas – 290,00 €. Tai 
tęstinis projektas, skirtas Igliaukos seniūnijos bibliotekoms, kuriame dalyvavo daugiau kaip 120 Igliaukos 
seniūnijos gyventojų.  

Projekto „Marijampolės miesto gatvių kaita“: iliustruotas interaktyvus žinynas (tęstinis), biudžetas – 
2, 0 tūkst. €. Tikslas – integruoti kultūros paveldo objektus į skaitmeninio turinio žinyną, kurių visuma 

užtikrins kultūros paveldo sklaidą Sūduvos krašte ir pasaulyje. Surinkta ir paruošta informacija apie 
Marijampolės kultūros paveldo objektus, parengtas išsamus jų aprašymas publikavimui. Aprašyti 123 
objektai (muziejai, paminklai, kapinės, parkai ir kt.). Surinkti archyviniai dokumentai ir informacija apie juos: 
straipsniai, fotografijos ir pan. Visas turinys išverstas į anglų kalbą.  

5.Viešosios bibliotekos materialinės bazės pokyčiai: Materialinė bazė patenkinama. Dalis viešosios 
bibliotekos patalpų remontuota 2006 m., tačiau pastato išorė susidėvėjusi, aptrupėjęs tinkas, jo energetinis 
efektyvumas žemas, dideli šildymo kaštai. Remonto reikia ir sanitariniams mazgams, parodų ir renginių 



salėms, dėl didelio intensyvumo susidėvėjo grindų danga. Metų pabaigoje iš sutaupytų biudžeto asignavimų 
pradėtas nuo 1982 m. neremontuotų vaikų literatūros ir komplektavimo skyrių remontas. Kaimo bibliotekų 
būklė patenkinama. Balandžio mėnesį atnaujinta Igliaukos biblioteka. Smulkūs remonto darbai atlikti 
kituose padaliniuose, tačiau Gavaltuvos, Netičkampio, Padovinio, Mokolų, Trakiškių bibliotekų patalpos 
neremontuotos, senos ir susidėvėję knygų lentynos, patalpos šaltos ir drėgnos. 

2015 metais buvo parengtas Kultūros objektų aktualizavimo projektui rinkodaros planas, kuriuo 
siekiama modernizuoti Bibliotekos infrastruktūrą, atnaujinti viešąsias erdves. Viešosios bibliotekos pastatų 
sutvarkymas, dalyvaujant renovacijos programose, įtrauktas į Marijampolės savivaldybės prioritetų sąrašą.  

6.Viešosios bibliotekos kultūros formavimas. 
Informacija apie Bibliotekos struktūrą, paslaugas, dokumentų fondus ir renginius publikuojama ir 

reguliariai atnaujinama bibliotekos tinklapyje www.marvb.lt. ir Facebook profilyje. Facebook paskyras 
sukūrę ir aktyviai viešina paslaugas 11 padalinių (346 informacijos). Bibliotekos interneto svetainėje ir 
internetiniuose portaluose www.marijampolietis.lt, www.suduvosgidas.lt, www.15min.lt ir kituose 
paskelbta 146 informacijos apie veiklą, naujoves ir paslaugas. 

Žiniasklaidoje paskelbti 78 straipsniai apie biblioteką. Parengta 40 reklaminių, informacinių 
lankstinukų, bukletų, kvietimų į biblioteką. Marijampolės televizija apie Biblioteką parengė 24 reportažus.  

Biblioteka savo veiklą viešina ir respublikinėse bei tarptautinėse konferencijose. Interaktyvus 
žinynas jo rengėjų pristatytas Kauno apskrities organizuotoje kultūros paveldo konferencijoje, pranešimai 
apie naujos bibliotekos šeimai koncepciją perskaityti tarptautinėse konferencijose Nidoje, Vilniuje, 
tarptautiniame forume Slovėnijoje. Bibliotekos plakatas eksponuotas Pietų Afrikoje. 

Vyriausioji metodininkė A.Stočkuvienė pelnė Lietuvos geriausio metų bibliotekininko nominaciją. 
Įstaigos pagrindinės problemos 2015 m. ir veiklos perspektyvos 2016 m. 
Problemos: 
1. Vaikų ir paauglių lankomumo ir skaitomumo mažėjimas bibliotekose.  
2. Dalies kaimo bibliotekų infrastruktūros neatitikimas bendruomenės poreikiams. Trūksta lėšų 

patalpų remontams ir bibliotekinių baldų įsigijimui. 
3. Nepakankami biudžeto asignavimai neleidžia atnaujinti gyventojų aptarnavimui skirtą 

kompiuterinę techniką, tai kelia grėsmę LIBIS programinės įrangos funkcionavimui. 
4.  Žemas Bibliotekos pastato energetinis efektyvumas, neestetiška išorė nedera su rekonstruota  

ir atnaujinta aplinka. Reikalinga pastato renovacija, patrauklių ir funkcionalių viešųjų erdvių įrengimas 
bibliotekoje.  

Veiklos perspektyvos: 
1. Rengti ir vykdyti bibliotekų infrastruktūrą gerinančius projektus. 
2. Stiprinti viešosios informacijos apie bibliotekos paslaugas sklaidą, informaciją teikiant 

mobiliais įrenginiais, socialiniuose tinkluose. 
3. Kurti krašto paveldo sklaidos skaitmeninėje erdvėje koncepciją, užtikrinti krašto paveldo 

pažinimą elektroninėje erdvėje. 
4. Plėtoti vaikams, jaunimui, socialiai pažeidžiamų grupių atstovams palankią terpę bibliotekoje, 

kurti jiems patrauklią saviraiškos, kūrybos ir laisvalaikio erdvę. 
5. Plėsti partnerystę ir bendradarbiavimą su švietimo ir socialinių reikalų sistemos įstaigomis, 

bendruomenėmis, nevyriausybinėmis ir verslo organizacijomis. 
6. Skaitymo skatinimo priemonėmis stiprinti vaikų ir šeimos ryšius, puoselėti šeimos bibliotekos 

vertybes. 
 

  
Direktorė                                                                                                                         Daiva Kirtiklienė 
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