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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“, ataskaitiniais metais gerino Bibliotekos paslaugų kokybę ir įvairovę, skatino 
naujas darbo formas ir iniciatyvas. 

Pagrindiniai Bibliotekos 2016 metų uždaviniai – plėsti kokybiškas ir bendruomenei naudingas 
paslaugas, užtikrinti efektyvų Bibliotekos valdymą, lankstų darbo organizavimą, informacijos prieinamumą 
ir įvairovę, Bibliotekos universalaus dokumentų fondo atnaujinimą, prieinamumą ir atitiktį vartotojų 
interesams, plėtoti Lietuvos integralią informacijos sistemą (toliau – LIBIS). Daug dėmesio buvo skiriama 
mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų plėtrai ir įgyvendinimui, krašto fondo dokumentų sklaidai elektroninėje 
erdvėje, bendruomeniškumo ugdymui, remiant bendruomenių iniciatyvas, organizuojant renginius  
bibliotekoje ir už jos ribų. Renginių tematiką ir formas diktavo Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtos 
atmintinos datos, visuomenės veikėjų, rašytojų  sukaktys ir Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos įsteigimo 
95 – mečio jubiliejus. 

Siekiant įgyvendinti 2016 metų Bibliotekos programoje „Bendruomenės informacinis ir kultūrinis 
aprūpinimas, vartotojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra ir viešųjų erdvių įveiklinimas“ numatytus 
tikslus, buvo planuojama pasiekti šiuos efekto rodiklius: bendruomenės sutelkimas bibliotekoje – 18, 9 % (E 
- 01) ir vidutinis lankomumas – 19, 8 (E - 02). Šie rodikliai, kaip ir 2016 m. numatyti svarbiausi rodikliai, buvo 
pasiekti, todėl galima konstatuoti, kad programa buvo įvykdyta. 2016 metų pabaigoje bibliotekos 
paslaugomis naudojosi 19, 8 procentų bendruomenės, o lankomumas padidėjo iki 20, 5. 

Analizuojant Bibliotekos darbą ir vertinant kaip pasiekti 2016 metų programos tikslai, buvo 
vertinama: 

 
Kriterijus Planas Faktas 

Sutelktų  vartotojų savivaldybės viešosiose bibliotekose (SVB) skaičius  
Vidutinis lankomumas  vartotojų vaikų iki 14 metų amžiaus  
Vidutinis  skaitomumas (bendras) 
Dokumentų fondo apyvarta  

 

10800 
24, 0 
30, 0 
1, 7 

11034 
30, 8 
29, 4 
1, 71 

 
Marijampolės savivaldybės taryba 2016-02-22 sprendimu Nr. 1 – 39 patvirtinto naujos redakcijos 

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos nuostatus. Vykdydama nuostatų reikalavimus, Bibliotekos direktorė 
2016-11-29 raštu Nr. 2 – 239 „Dėl Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių 
skaičiaus“, kreipėsi į savivaldybės merą, prašydama patvirtinti teritorinių struktūrinių padalinių skaičių. 
Sprendimas dėl struktūrinių teritorinių padalinių skaičiaus bus priimtas 2017 metų tarybos posėdyje. 

Vidutiniškai kaimo biblioteka (toliau - KB) aptarnavo 833 gyventojus. Vienai bibliotekai tenkančių 
gyventojų skaičius kiekvienais metais mažėja. 

Bibliotekoje vykdomi projektai ir iniciatyvos užtikrino Bibliotekos veiklos statistinių rodiklių 
stabilumą ir didėjimą: Marijampolės savivaldybės viešosios bibliotekose (SVB) bendras registruotų vartotojų 
skaičius padidėjo daugiau kaip 2, 0 %, o vartotojų vaikų iki 14 metų - beveik 11 %. Ypač džiugina, kad vaikų 
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skaičius didėja visuose Bibliotekos padaliniuose ir miesto, ir kaimo bibliotekose. Bendras lankytojų skaičius 
SVB padidėjo nežymiai – tik 0, 7 % (+ 1595), o lankytojų  vaikų iki 14 m. amžiaus – daugiau kaip 4 %. Bendras 
apsilankymų skaičius mažėjo Viešojoje bibliotekos ir kaimo padaliniuose, bet daugiau kaip 4 tūkst. lankytojų 
didėjo Draugystės bibliotekoje. Išduoties rodikliai taip pat didėjo: bendra išduotis – 1, 5 %, išduotis vaikams 
– 2, 2 %. Išduoties rodikliai sumažėjo Viešojoje bibliotekoje – daugiau kaip 5, 8 tūkst. vienetų, o vaikams 
kaimo bibliotekose– beveik 1, 2 tūkst. Visi statistiniai rodikliai didėjo tik Draugystės bibliotekoje.  

Siekiant priartinti bibliotekos paslaugas gyventojams, įsteigti išorinio aptarnavimo punktai. Per 
metus juose užregistruota 178 naujų vartotojų, apsilankė beveik 1800 lankytojų. 

Bibliotekos veikla ir aktyvi socialinė pozicija didina bibliotekos matomumą bendruomenėje. 
Projektai, akcijos, renginiai skatina gyventojus lankytis Bibliotekoje – kas penktas Marijampolės 
savivaldybės gyventojas naudojasi bibliotekos paslaugomis. Projektai („IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“, 
„IT akademija“, „Marijampolės miesto gatvių kaita“ ir kiti), konkurso „Skaitanti bendruomenė“, klubo 
„Obuolys nuo obels“ veikla, įdiegta „Naujienlaiškių“ sistema, renginiai, edukaciniai užsiėmimai ir 
skaitmeninio raštingumo mokymai, krašto paveldo sklaida elektroninėje erdvėje didino vartotojų skaičių 
Bibliotekoje ir statistinių rodiklių stabilumą. 

Ataskaitiniais metais įvyko Bibliotekos darbuotojų atestacija. Gegužės – spalio mėnesiais atestuoti  
47 Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai.  

2016 metų gruodžio mėn. Gdanske (Lenkija) įvyko Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programos baigiamoji konferencija. 
Tarp geriausiųjų 2007 – 2013 m. projektų kategorijoje "Socialinis potencialas" geriausiu pripažintas 
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos projektas "Bendradarbiavimas kuriant biblioteką 
šeimai". Draugystės bibliotekos veiklų geroji patirtis pristatyta prodiuserės E. Mildažytės dokumentiniame 
filme „Aš esu biblioteka“. 

Rugsėjo mėn. Bibliotekos lėlių teatras „Trivainėlis“ lankėsi Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus 
viešojoje bibliotekoje, kurioje vyko skaitymo festivalis „Aš žinau, ką skaitei aną vasarą...“. „Trivainėlio“ 
aktoriai parodė spektaklį „Kiškis gudruolis“, kuris vaikus sužavėjo lėlėmis ir dekoracijomis.   

Projektas „Bibliotekos pažangai 2“ birželio mėn. inicijavo pirmąją Nacionalinę bibliotekų 
olimpiadą, tarp 17 geriausiųjų respublikos komandų aukso medalį ir prizą iškovojo Petro Kriaučiūno 
viešosios bibliotekos  komanda „Auksinis alavukas“. 

2016 metais iš esmės pagerėjo Viešosios bibliotekos materialinės bazė. Bibliotekos biudžeto 
lėšomis suremontuotos 278 m2 administracijos ir Viešosios bibliotekos skyrių patalpos, o 2017 m. 
planuojama pradėti bibliotekos priestato renovacijos ir modernizavimo darbus (Vytauto g. 22), vykdant 
investicinį projektą „Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra“. 

 

Bibliotekų prieinamumas 
Bibliotekų tinklas ir struktūros pokyčiai 

 
2017 metų sausio 1 d. Marijampolės savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklą sudarė Petro 

Kriaučiūno viešoji biblioteka ir 24 jos padaliniai: Draugystės biblioteka mieste ir 23 kaimo bibliotekos. Dviejų 
kaimo bibliotekų veikla (Kūlokų ir Narto) buvo sustabdyta 2015 m.   

Ataskaitiniais metais esminių bibliotekų tinklo pokyčių nebuvo, Petro Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos struktūra pakito nežymiai: direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V – 34 „Dėl Petro 
Kriaučiūno viešosios bibliotekos struktūros ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“, patikslinta Bibliotekos 
specialistų pavaldumas, įvestos kelios naujos pareigybės: kultūrinės veiklos vadybininko, personalo 
vadybininko, keliems specialistams (bibliotekininkams) priskirtos naujos funkcijos – skaitmeninimo, 
viešinimo, projektų koordinavimo ir t.t. Buvo panaikintas atskiras LIBIS administratoriaus etatas, jo funkcijas 
pradėjo vykdyti Komplektavimo ir dokumentų tvarkymo skyriaus vyresn. bibliotekininkas. 
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Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos struktūros schema 

 

 
 
Išorinių aptarnavimo punktų veikla 

 
Ataskaitiniais metais, siekiant pagerinti bibliotekų prieinamumą ir gyventojų aprūpinimą leidiniais, 

veikė 6 išorinio aptarnavimo punktai:  

 3 punktus aptarnavo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai (Marijampolės 
savivaldybės administracijoje, UAB „Ugira“, Trakiškių kaimo bendruomenėje). Punktas, 2015 m. veikęs 
Socialinės pagalbos centro nakvynės namuose buvo uždarytas 2016 m. vasario mėn., nes neatsirado 
norinčių naudoti šia paslauga); 

 3 punktus kaime (Narto, Varnupių ir Dambavos kaimuose) aptarnavo Draugystės, Daukšių ir 
Igliškėlių bibliotekų darbuotojai. 

Išorinio aptarnavimo punktuose buvo aptarnauta 178 (2015 m. – 102) vartotojai, jiems išduota 
2893 dokumentai. 
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SVB buvo pasitelkta 129 (2015 m. - 127) knygnešiai. Jie aptarnavo  – 193 skaitytojus. 

 Viešojoje bibliotekoje – 3 knygnešiai; 

 Draugystės bibliotekoje – 14 knygnešių;  

 Kaimo bibliotekose – 112 knygnešių.  
Daugiausiai knygnešių – Padovinio (15), Puskelnių (11), Igliaukos (10) bibliotekose.   
 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 
 

Viešosios bibliotekos ir jos padalinių paslaugomis naudojosi 1231 (2015 m. – 1672) pažeidžiamų 
bendruomenės grupių atstovai (11, 2 % visų vartotojų), iš jų: 

 195 žmonės su negalia; 

 1036 senyvo amžiaus gyventojai (vyresni kaip 60 metų vartotojai).   
 
Ataskaitiniais metais Viešojoje bibliotekoje lankėsi: 

 47 neįgalieji; 

 371 senyvo amžiaus vartotojai 
 
Viešosios bibliotekos padaliniuose lankėsi: 

 148 neįgalieji (125 vartotojų lankėsi kaimo padaliniuose, 23 – Draugystės bibliotekoje); 

 665 senyvo amžiaus vartotojų (440 kaimo padaliniuose ir 225 – Draugystės bibliotekoje).  
Namuose buvo aptarnauti 95 vartotojai: 88 – kaimo padaliniuose, 7 – miesto bibliotekoje.  

 

Dokumentų fondo būklė 
              

2017 m. sausio 1 d. Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos dokumentų fondą sudarė 7 Viešosios 
bibliotekos  (toliau – VB) skyrių, Draugystės bibliotekos (toliau - DB) mieste padalinio ir 23 kaimo  bibliotekų  
(toliau - KB) fondai. Nuo 2016 m. pradžios nekomplektuojamas fondas „Knyga laisvalaikiui“ bei Trakiškių 
padalinio fondas. 

Komplektavimo ir dokumentų skyriaus darbuotojai dokumentams pirkti vykdė supaprastintus 
viešuosius pirkimus apklausos būdu iš tiekėjų bei pirkimus tiesiogiai iš leidėjų. Buvo atliktos 8 tiekėjų 
apklausos ir sudaryta 26 knygų ir periodinių leidinių pirkimo sutartys. Skyriaus darbuotojai paruošė 353 
dokumentų siuntas Viešajai bibliotekai ir padaliniams. Per metus buvo atlikti 8 dokumentų fondų 
patikrinimai: Metodikos skyriuje, Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre, Trakiškių, Netičkampio, Valavičių, 
Puskelnių, Liudvinavo padaliniuose ir Atsarginiame fonde. 

 
 Lentelė Nr. 1. Dokumentų fondo sudėtis 

 Fiziniai 
vienetai 
(viso) 

Iš jų  

Grožinė literatūra Įvairių mokslo šakų literatūra 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

VB 56692 30055 53 26637 47 

DB 15423 10079 65,35 5344 34,65 

KB 116326 63211 54,34 53115 45,66 

SVB 188441 103345 54,84 85096 45,16 

 
2017-01-01 Marijampolės savivaldybės viešųjų bibliotekų (SVB) dokumentų fonduose buvo 

188441 fizinis vienetas, 39374 pavadinimai dokumentų. Iš jų: 
Viešojoje bibliotekoje (VB) – 56692 fiziniai vienetai, 35262 pavadinimai; 
Draugystės bibliotekoje (DB) – 15423 fizinis vienetas, 4062 pavadinimai; 
Kaimo bibliotekose (KB) – 116326 fiziniai vienetai, 18291 pavadinimas. 
SVB dokumentų fondas per trejus metus sumažėjo 5,8 %. 
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 Lentelė Nr. 2. Periodiniai leidiniai 

 

 Viso 
dokumentų 

Iš jų periodinių 
leidinių 

                             Iš jų  

Žurnalų Laikraščių 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

VB 56692 4153 3869 6,82 284 0,50 

DB 15423 2172 2138 13,86 34 0,22 

KB 116326 28732 28299 24,32 433 0,37 

SVB 188441 35057 34306 18,20 751 0,40 

 
Aprūpinimas dokumentais 
 

Marijampolės savivaldybėje 1 gyventojui tenka: 
Dokumentų – 3, 37; iš jų miesto bibliotekose – 1, 97, kaimo bibliotekose – 6, 07; 
Naujai gautų dokumentų – 0, 30; iš jų miesto bibliotekose – 0, 14, kaimo bibliotekose – 0, 61; 
Garsinių ir regimųjų dokumentų – 0, 04; iš jų miesto bibliotekose – 0, 05, kaimo bibliotekose – 

0,018; 
Elektroninių dokumentų – 0, 006; iš jų miesto bibliotekose – 0, 006, kaimo bibliotekose – 0, 006; 
1 vartotojui tenka dokumentų – 17, 1; iš jų miesto bibliotekose – 11, 2, kaimo bibliotekose – 25, 4. 
 

Dokumentų įsigijimas 
 

2016 m.  SVB  gauta 1332 dokumentais mažiau, negu 2015 metais.  
 

 Lentelė Nr. 3. Dokumentų įsigijimas 
 

 Iš viso įsigyta Iš viso 

Fiziniai 
vienetai 

Pavadini-
mai 

Grožinė literatūra Įvairių mokslo šakų literatūra 

Fiziniai 
vienetai 

Pavadini-
mai 

       % Fiziniai 
vienetai 
 

Pavadini
mai 

        % 

VB 3522 1747 1777 903 50,45 1745 844 49,55 

DB 1578 1018 765 705 48,48 813 313 51,52 

KB 11756 1487 4582 1095 38,98 7174 392 61,02 

SVB 16856 2729 7124 1588 42,26 9732 1141 57,74 

 
Per metus vidutiniškai gauta: 
Viešojoje bibliotekoje – 503 fiziniai vienetai (iš jų: 254 – grožinės, 249 – įvairių mokslo šakų 

literatūros); 
Draugystės bibliotekoje – 1578 fiziniai vienetai (iš jų: 765 – grožinės, 813 – įvairių mokslo šakų 

literatūros); 
Kaimo bibliotekose – 511 fiziniai vienetai (iš jų: 199 grožinės, 312 įvairių mokslo šakų literatūros).  
2016 m. Viešoji biblioteka ir padaliniai gavo 8315 fizinius vienetus 137 pavadinimų periodinius 

leidinius (2015 m. atitinkamai –  9073 ir 143). Jie sudarė 49 % visų gautų dokumentų.  
Vidutiniškai per metus gauta periodinių leidinių: 
Viešojoje bibliotekoje – 488 fiziniai vienetai ir 61 pavadinimas; 
Draugystės bibliotekoje – 590 fizinių vienetų ir 71 pavadinimas; 
Kaimo bibliotekose – 293 fiziniai vienetai ir 25 pavadinimai. 

 
Naujai gautų dokumentų procentas fonduose: 
SVB – 8, 94 %  (2015 m. – 9, 4); 
Viešojoje bibliotekoje – 6, 21 % (2015 m. – 6, 3 %); 
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Draugystės bibliotekoje – 10, 23 % (2015 m. –11, 7 %); 
Kaimo bibliotekose – 10, 10 % (2015m. – 10, 7%). 
 

Lėšos dokumentams įsigyti 
 
2016 m. Marijampolės savivaldybės viešosioms bibliotekoms dokumentų fondų komplektavimui 

skirta 55644, 0 Eur, už juos Biblioteka  įsigijo 12547 dokumentus. Iš jų: 
Valstybės lėšos – 43862, 66 €, iš jų projekto „Skaitymo virusas Marijampolėje“ vykdymui 

(periodinių leidinių įsigijimui) – 218, 66 €; 
Savivaldybės lėšos (periodinių leidinių prenumeratai) – 10003, 0 €; 
Specialiųjų programų lėšos (knygoms ir periodinių leidinių prenumeratai) – 1778, 34 € 
Valstybės lėšų per Kultūros ministeriją buvo skirta 43644, 0 Eur, t. y. 11,05 % daugiau (2015 m. –

39301, 0 Eur). Už Kultūros ministerijos lėšas buvo įsigyta 6116  dokumentai: 
Viešoji biblioteka įsigijo 1702 dokumentus; 
Draugystės biblioteka –770 dokumentų; 
Kaimo bibliotekos – 3644 dokumentus.  
 
Vidutinė 1 dokumento kaina buvo 7, 13 (2015 m. – 6,89) Eur.  
 
Iš kitų šaltinių gauta 4309 dokumentai. Vietoje skaitytojų pamestų į Bibliotekos padalinių fondus 

gauti 85 dokumentai. 90 dokumentai gauti iš kitų įstaigų. Paramos būdu įsigyta 3995 dokumentai. Iš 
Metodikos skyriaus fondo į Bibliotekos  padalinius perduoti 139 dokumentai.  

1 Marijampolės savivaldybės gyventojui dokumentų įsigijimui tenka – 0, 99 Eur (2015 m. – 0, 
87), iš jų lėšų: 

 Kultūros ministerijos – 0, 78 €; 

 Savivaldybės – 0, 21 €; 

 Iš kitų šaltinių – 0, 004 €. 
 

Dokumentų nurašymas 
 

2016 metais daugiau kaip 5 tūkst. fizinių vienetų padidėjo dokumentų nurašymas palyginus su 
2015 m., nes buvo tvarkomi Bibliotekos Informacijos skyriaus, Periodikos ir Meno ir muzikos skaityklų, 
Draugystės bibliotekos dokumentų fondai. 
 Lentelė Nr. 4. Dokumentų nurašymas 
 

 SVB  VB DB KB 

Viso dokumentų 22921 9310 1296 12315 

Knygos 10897 6355 585 3957 

Garsiniai 1   1 

Regimieji 4 3 1  

Mišrūs garsiniai regimieji 2 2  2 

Vaizdiniai 6 5  1 

Kartografiniai 21 21   

Natos 43 38  5 

Rankraščiai 0    

Elektroniniai 4   4 

Grupuojamieji 0    

Žurnalai 11680 2738 700 8242 

Laikraščiai 166 74 5 87 

Tęstiniai 97 74 5 18 
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SVB nurašyta 59, 1 % praradusių aktualumą leidinių, 34, 5 % - susidėvėjusių leidinių, 4, 7 % -  
leidinių perduoti kitoms savivaldybės bibliotekoms, skaitytojai negrąžino 0, 21 % leidinių ir nurašyta dėl kitų 
priežasčių – 1, 3 % leidinių.  

 

Fondo panaudojimas ir apyvarta 
 

Fondo apyvartos rodiklis nežymiai didėjo visose savivaldybės bibliotekose – Viešojoje bibliotekoje 
ir padaliniuose, o ypač Draugystės bibliotekoje (+ 0, 3). 

Fondo  panaudojimo koeficientai praktiškai nekito. Didesni pokyčiai vyko Viešojoje bibliotekoje: 
įvairių mokslo šakų koeficientas padidėjo iki 1, 35 (2015 m. – 0, 73), o Draugystės ir kaimo bibliotekose 
padidėjo grožinės literatūros panaudojimo koeficientai. 

 Lentelė Nr. 5. Fondo apyvarta ir fondo panaudojimo 
koeficientas 

 

  Fondo apyvartos 
rodiklis 2016 m. 

Fondo panaudojimo koeficientas 

Grožinė literatūra Įvairių mokslo šakų 

Viešojoje bibliotekoje 1, 84 0, 81 1, 35 

Draugystės biblioteka 3, 25 1, 05 0, 92 

Kaimo bibliotekos 1, 45 1, 18 0, 84 

SVB 1, 72 1, 0 0, 99 

 
Atsarginis fondas 

 
2017 m. sausio 1 d. Atsarginiame fonde buvo 3530 fiziniai vienetai 1643 pavadinimų  dokumentų 

už 8917, 46 Eur. Ataskaitiniais metais Atsarginis fondas gavo 1776 egz. už 5882,59 Eur (iš Abonemento, 
Metodikos skyriaus, Meno ir muzikos skaityklos bei kitų šaltinių), nurašyta 1369 fizinius vienetus už 1938, 
67 Eur.  

 

Vartotojų aptarnavimas 
 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, Marijampolės 
savivaldybės teritorijoje 2016 m. gyveno – 55794 gyventojai (2015 m. – 57306), arba 2, 6 procento mažiau. 
Iš jų: 

Marijampolės mieste – 36628 (2015 m.– 37619), kaimo vietovėse –19166 (2015 m. – 19687) 
gyventojai. 

Ataskaitiniais metais Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyveno 7770 (2015 m. – 7904) vaikų 
iki 14 metų (mieste – 5072, kaime - 2698), arba 134 vaikais mažiau negu 2015 metais.  

 
 Lentelė Nr. 6. Gyventojų sutelkimo % 

 Gyventojų sutelkimo  % 

Gyventojų sutelkimo % Vaikų iki 14 m. sutelkimo % 

2016 m. 2015 m.  2016 m.  2015 m. 

Viešoji biblioteka 13, 0 12, 4 18, 5 15, 6 

Draugystės biblioteka 4, 7 4, 3 10, 0* 8, 9 

Kaimo bibliotekos 23, 9 23, 1 42, 5 39, 8 

SVB 19, 8 18, 9 33, 7 29, 9 

 
*Draugystės bibliotekos gyventojų sutelkimo procentas apskaičiuotas pagal bendrą Marijampolės 

miesto gyventojų skaičių. 
Miesto bibliotekų (2) paslaugomis naudojosi 17, 6 % gyventojų ir 19, 0 % vaikų iki 14 m. amžiaus. 
Bendras gyventojų sutelkimas Marijampolės savivaldybės viešosiose bibliotekose pastoviai auga, 

daugeliu atvejų didėjimą lemia mažėjantis savivaldybės gyventojų skaičius, nors vartotojų skaičius 
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bibliotekose stabilus, turintis tendenciją didėti. Atskirose kaimo bibliotekose vartotojų sutelkimo procentas 
yra gana aukštas – Smilgių (51, 4 %) Tautkaičių (49, 6 %), Daukšių (36, 7 %), Baraginės (36, 4 %), o 
mažiausias priemiestinėse arba didelius mikrorajonus turinčiose bibliotekose – Balsupių (12, %), 
Netičkampio (14, 2 %), Mokolų (13, 6 %) padaliniuose. 
 Vaikų iki 14 m. amžiaus telkimas bibliotekose stabilizavosi, ženkliau šis rodiklis didėjo miesto 
bibliotekose, o kaimo padaliniuose jis išlieka stabilus. 
 

Vidutiniškai: 
1 biblioteka mieste (Viešoji ir Draugystės bibliotekos) aptarnauja – 18314, 0 (2015m. – 18809, 5) 

gyventojus. 
1 kaimo biblioteka aptarnauja – 833, 3 (2015 m. – 855, 9) gyventojus. 
 

Vartotojai 
       

2016 metais Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose buvo registruoti 11034 (2015 m. – 10809 
vartotojai. Bendras vartotojų skaičius savivaldybės viešosiose bibliotekose padidėjo 225 vartotojais arba 2, 
0 %, vartotojų iki 14  m. amžiaus –  257 vartotojais, arba 10, 9  %.  

Bendras vartotojų skaičius ir vartotojų vaikų iki 14 m. amžiaus skaičius didėjo Viešojoje 
bibliotekoje ir visuose padaliniuose. Projektų „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“, „IT 
akademija“, „IT kartos iniciatyvos“ dėka didėjo bibliotekos žinomumas įvairiose gyventojų grupėse, 
bibliotekoje toliau vykdomos veiklos ir kuriamos patrauklios vartotojams paslaugos, todėl sulaukta gražių 
įvertinimų ir gerų rezultatų. 
 Lentelė Nr.7. Vartotojų skaičius 
  

 Vartotojų skaičius Skirtumas Vartotojų vaikų skaičius Skirtumas 

 2016 m. 2015 m.  2016 m.  2015 m.  

Viešoji biblioteka 4748 4664 + 84 937 803 + 134 

Draugystės biblioteka 1712 1610 + 102 537 457 + 80 

Kaimo bibliotekos  4574 4535 + 39 1146 1103 + 43 

SVB 11034 10809 +225 2620 2363 + 257 

 
Kaimo bibliotekų paslaugomis naudojosi 41, 5 % visų SVB registruotų vartotojų.  
Vartotojų skaičius didėjo aštuoniolikoje kaimo bibliotekų, dažniausiai keliais vartotojais, tačiau 

keliose bibliotekose padidėjo dešimtimis: Liudvinavo (+30), Puskelnių (+41), Smilgių bibliotekose (+28). 
Sumažėjo vartotojų skaičius 4 bibliotekose: Baraginės (-18), Mokolų (-5), Padovinio (-2) ir Trakiškių 
bibliotekose (-86). Šventragio biblioteka vartotojų neaptarnavo.  

Ypač ženkliai padidėjo vartotojų vaikų iki 14 m. amžiaus Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro 
(toliau – VELC) vaikų literatūros skyriuje – 14, 3 %. Vartotojų pritraukimui į biblioteką Vaikų literatūros 
skyriaus darbuotojai naudojo įvairias formas: teatralizuotus skaitymus viešosiose erdvėse, paslaugų 
pristatymus Vaikų literatūros skyriuje, pasakojimus apie knygos istoriją ir įvairių formatų knygas, 
pristatymus socialiniuose tinkluose, bendradarbiavo su ugdymo įstaigų pedagogais ir ugdytiniais. 

Vartotojų vaikų skaičius didėjo 13 kaimo bibliotekų, mažėjo – 7 ir dviejose bibliotekose vartotojų 
vaikų skaičius nesikeitė. Daugiausia vartotojų vaikų padidėjo Valavičių (+26), Netičkampio (+16), Sasnavos 
(+11) bibliotekose, o sumažėjo Liudvinavo (-10), Trakiškių (-22) bibliotekose. 

Per metus Petro Kriaučiūno savivaldybės viešojoje bibliotekoje (SVB) užsiregistravo 2508 (2015 
m. – 2488) nauji vartotojai. Iš jų Viešojoje bibliotekoje – 1440 (2015 m. - 1435), Draugystės bibliotekoje –
509 (2015 m. - 531), kaimo padaliniuose –559 (2015 m. – 522) vartotojai. 

SVB LIBIS sistemoje buvo registruoti 201 (2015 m. –268) skolininkai. Iš jų Viešojoje bibliotekoje – 
141 (daugiausia vėluojančių grąžinti knygas Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 106 vartotojai), Draugystės 
bibliotekoje – 46, kaimo bibliotekose - 14. Skolininkų skaičius kasmet mažėja, vartotojai įpranta laiku 
grąžinti arba prasitęsti leidinių grąžinimo terminą, o už laiku negrąžintus dokumentus sumokėjo 743, 07 
(2016 m. - 1181, 95) Eur delspinigių. 
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Vartotojų sudėtis 
 Lentelė Nr. 8. Vartotojų sudėtis 

2016 metais SVB 
vartotojų sudėtis 
praktiškai nepakito, tik 2 
procentais padidėjo 
vaikų iki 14 m. amžiaus 
grupės vartotojų 
skaičius. Vaikų iki 14 
metų amžiaus vartotojų 
grupė išlieka didžiausia 
– 24 %. Antra pagal dydį 
- moksleivių nuo 14 
metų amžiaus grupė – 
15 %. Dirbantys 
vartotojai sudaro 28 % 
visų vartotojų (valstybės 
ir savivaldybės įstaigų – 
13 %, privataus 
sektoriaus darbuotojų – 
15 % grupės). Stabilus 
išliko nedirbančių 

vartotojų skaičius – 13 %. Mažiausias bibliotekų vartotojų grupes sudaro pensijinio amžiaus vartotojai – 12 
% (padidėjo 2 %), studentai – 5 % (sumažėjo 2 %), vartotojai su negalia – 2 %. Atskirai apskaitoma 
bibliotekos darbuotojų grupė (1 %), kuriai suteikiami platesni įgaliojimai LIBIS sistemoje.  

Panaši vartotojų sudėtis Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose. Visuose padaliniuose vaikai iki 
14 m. amžiaus – didžiausia vartotojų grupė: Viešojoje bibliotekoje (19, 7), Draugystės bibliotekoje – (31, 0 
%), kaimo bibliotekose –  25, 1 % . 

 

Lankytojai ir lankomumas 
 
Lankytojai Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose apsilankė 226353 (2015 m. –   

212425) kartus. Lankytojų skaičius padidėjo daugiau kaip pusantro tūkstančio, tačiau dėl to, kad Draugystės 
bibliotekoje lankytojų skaičius padidėjo daugiau kaip keturiais tūkstančiais lankytojų ir kompensavo 
lankytojų skaičiaus mažėjimą Viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose. 

 
 Lentelė Nr. 9. Lankytojų skaičius 

 

 Lankytojų skaičius  Skirtu-
mas 

Vidutinis 
apsilan-
kymų 
skaičius 

Lankytojų vaikų 
skaičius 

Skirtu-
mas 

Vidutinis 
apsilan-
kymų 
skaičius 

2016 m.  2015 m.  2016 m.  2015 m.  

Viešoji biblioteka  86965 88698 -1733 18, 3 17165 15898 +1267 18, 3 

Draugystės 
biblioteka 

43560 39301 + 4259 25, 4 19229 16022 +3207 35, 8 

Kaimo bibliotekos 95828 96759 - 931 21, 0 44287 45456 -1169 38, 6 

SVB 226353 224758 + 1595 20, 5 80681 77376 +3305 30, 8 

  
Viešosios bibliotekos lankytojų skaičius treti metai iš eilės mažėja, bet 2016 m. šiek tiek mažiau 

negu ankstesniais metais. Ypač ženkliai lankytojų skaičius sumažėjo Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 3158 
(daugiausia Abonemente - 3119) Informacijos skyriuje – 862 (daugiausia sumažėjo Interneto skaityklos 

Valstybės ir 
savivaldybės 

įstaigų 
darbuotojai 

13% 
Studentai 

5% Pensijinio 
amžiaus 

skaitytojai 
12% 

Skaitytojai su 
negalia 

2% 

Bibliotekininkai 
1% 

Privataus 
sektoriaus 

darbuotojai  
15% 

Nedirbantys  
13% 

Moksleiviai (8 - 
12 klasių) 

15% 

Vaikai iki 14 m. 
amžiaus  

24% 

CBS vartotojų sudėtis 
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lankytojų skaičius – 9, 2 %). Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre (toliau – VELC) lankytojų skaičius padidėjo 
daugiau kaip 2, 3 tūkst. Nors iki balandžio mėn. VELC vaikų literatūros skyriaus patalpose vyko remontas, 
tačiau bendras lankytojų skaičius VELC padidėjo 2471,  o vaikų iki 14 m. lankytojų skaičius –  1267.  

Po rekonstrukcijos 2014 m. atidaryta Draugystės biblioteka tebetraukia lankytojus jaukia aplinka, 
paslaugų įvairove ir pritaikyta infrastruktūra, lankytojų ir kiti rodikliai stabiliai auga. Ataskaitiniais metais 
lankytojų skaičius padidėjo 10, 8 %, o vaikų iki 14 m. amžiaus – 20 % .  

Lankytojų kaimo bibliotekose  nežymiai mažėja, per metus šis rodiklis sumažėjo mažiau nei 1 
procentu, o vaikų iki 14 m. amžiaus – 2, 6 procentais. Lankytojų skaičius didėjo 13 kaimo bibliotekų, 
daugiausia Gudelių (+2383), Sasnavos (+1025, Želsvos (+856), o lankytojų skaičius mažėjo 9 bibliotekose, 
ypač Baraginės (–1302), Mokolų (–2055, Trakiškių (–1273) bibliotekose. 

Lankytojų mažėjimo tendencijos matyti ir analizuojant vartotojų vaikų iki 14 m. lankomumą kaimo 
bibliotekose – 15 bibliotekų lankytojų skaičius mažėjo, o didėjo septyniose bibliotekose. Daugiausia 
lankytojų skaičius padidėjo Gudelių (+ 1193), Sasnavos (+543),  Želsvos (+963) bibliotekose. Lankytojai vaikų 
sumažėjo Mokolų (– 1221), Trakiškių ( – 615), Igliškėlių  (– 268) bibliotekose. 

Bendri ir vaikų vidutinio lankomumo rodikliai kito nežymiai. SVB, Viešojoje bibliotekoje ir 
Draugystės bibliotekose vidutinis lankomumas didėjo, o kaimo bibliotekose mažėjo. 

 

Dokumentų išduotis ir skaitomumas 
 

2016 metais SVB vartotojams buvo išduota daugiau kaip 324 tūkstančiai dokumentų. Dokumentų 
išduotis Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose (SVB) padidėjo beveik 5 tūkst. fizinių 
vienetų arba 1, 5 %. Išduoties rodikliai gana ženkliai, daugiau kaip 5 tūkst. fizinių vienetų didėjo Draugystės 
ir kaimo padaliniuose, tačiau mažėjo Viešojoje bibliotekoje. Panašūs pokyčiai stebimi pora metų iš eilės, kai 
CBS rodikliai gerėja tik Draugystės padalinio sąskaita. Galima konstatuoti, kad mieste, kur vartotojų 
poreikiai bibliotekų infrastruktūrai yra didesni, seno planavimo ir nefunkcionalios Viešosios bibliotekos 
patalpos, neatitinka jų lūkesčių. 

Viešojoje bibliotekoje dokumentų išduotis sumažėjo beveik 6 tūkst. fizinių vienetų. Išduotis 
mažėjo Skaitytojų aptarnavimo skyriuje (– 2933 fiziniais vienetais, ypač abonemento padalinyje –  2074), 
Informacijos skyriuje (– 1923 fiziniai vienetai) ir VELC (– 545). Ir tik išduotis vaikams iki 14 metų amžiaus  
nežymiai  (– 394) fiziniais vienetais didėjo Vaikų literatūros skyriuje.  

Antri metrai iš eilės ženkliai ir stabiliai didėjantys Draugystės bibliotekos rodikliai džiugina – didėja 
ir išduotis, ir vidutinis skaitomumas. Kaimo bibliotekose bendrieji išduoties rodikliai sumažėjo 12 kaimo 
bibliotekų, daugiausia Baraginės ( –2989), Trakiškių ( – 3089), Daukšių (942), Daugirdų (952) bibliotekose. 
Priežastys įvairios: tai ir darbuotojų ligos, remonto darbai bibliotekose, mažėjantis gyventojų skaičius ar 
nenoras skaityti knygų ir periodinių leidinių. Tačiau išduoties rodikliai didėjo 10 bibliotekų, ypač tose, 
kuriose 2015 m. buvo fiksuotas išduoties mažėjimas dėl bibliotekininkų nedarbingumo: pvz. Gudelių 
bibliotekoje išduotis padidėjo 6076 fiziniais vienetais, Želsvos bibliotekoje – 1951, Puskelniuose, padidinus 
darbo krūvį iki 1, 0 etato – 2886 fiziniais vienetais. Kitose bibliotekose išduotis didėjo 100 – 500 išduoties 
vienetų. 

Vidutiniai skaitomumo rodikliai, palyginus su 2015 metais kito nežymiai: SVB padidėjo 0, 01, o 
ženkliau didėjo tik Draugystės bibliotekoje (1, 7). Kaimo bibliotekose didėjo 0, 8, o Viešojoje bibliotekoje 
mažėjo – 1, 6. 

  Lentelė Nr. 10. Dokumentų išduotis ir vidutinis 
skaitomumas  

 

 

 Dokumentų išduotis  Skirtumas Skaito- 
mumas 

Dokumen-
tų išduotis į 
namus 

Dokumentų 
išduotis 
vietoje 

 2016 m. 2015 m.     

Viešoji biblioteka  104765 110651 - 5886 22, 1 86244 18521 
Draugystės  biblioteka 50251 44572 + 5679 29, 4 36339 13912 

Kaimo bibliotekos 169050 164102 + 4948 37, 0 107494 61556 

SVB 324066 319325 + 4741 29, 4 230077 93989 
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Išduotis CBS vartotojams vaikams iki 14 metų amžiaus nedaug, bet stabiliai didėja keli metai iš 
eilės, tačiau mažėja kaimo bibliotekose. 

 
 Lentelė Nr. 11. Dokumentų išduotis vaikams ir vidutinis 

skaitomumas  

 Dokumentų išduotis  Skirtumas Skaito-
mumas 

Dokumentų 
išduotis į namus 

Dokumentų  
išduotis 
vietoje 

2016 m.  2015 m.  

Viešoji biblioteka  11006 10612 +394 11, 7 10240 766 

Draugystės biblioteka 11827 9710 +2117 22, 0 8324 3503 

Kaimo bibliotekos 36692 37884 - 1192 32,0 25556 11136 

SVB 59525 58206 +1319 22, 7 44120 15405 

 
Išduoties vaikams iki 14 m. amžiaus mažėjimo tendencija išlieka. Vartotojų vaikų skaičius išlieka 

stabilus, bet mažėja kiti rodikliai – ypač išduotis atskiruose padaliniuose (kaimo bibliotekose). Informacinių 
technologijų ir mobiliųjų įrenginių prieinamumas ir įvairovė, neskatina vaikų domėtis knygomis, tačiau jie 
mielai dalyvauja kitose bibliotekos siūlomose veiklose. 

Ženklus išduoties vaikams iki 14 m. amžiaus mažėjimas stebimas tose bibliotekose, kur 
panaikintos mokyklos, nyksta kaimai. Baraginės, Daugirdų, Smilgių, Trakiškių bibliotekose vaikams 
išduodama 300 –  900 leidinių per metus.  

Skaitomumo rodikliai bibliotekose kito: mažėjo CBS, Viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose, o 
didėjo tik Draugystės bibliotekoje. 

 

Grožinės, šakinės literatūros ir periodinių leidinių išduotis 
 

Ataskaitiniais metais įvairių mokslo šakų dokumentų panaudojimo tendencijos buvo panašios 
kaip ir 2015 metais. Bendras SVB grožinės, įvairių mokslo šakų literatūros ir periodinių leidinių 
panaudojimas praktiškai nekito, tik 1, 1 punktu sumažėjo periodinių leidinių panaudojimas. Vaikai iki 14 m. 
amžiaus SVB daugiau domėjosi įvairių mokslo šakų literatūra (+2, 9 punkto), atitinkamai mažėjo periodinių 
leidinių naudojimas. 

 
                                                                                     Lentelė Nr. 12. Įvairių  leidinių išduotis  

 

 Viso Grožinė literatūra  Įvairių mokslo šakų  
literatūra 

Periodiniai leidiniai 

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

Viešoji biblioteka 104765 68420 65, 3 18524 17, 7 17821 17, 0 

Draugystės 
biblioteka 

50251 31265 62, 2 6668 13, 3 12318 24, 5 

Kaimo bibliotekos 169050 77475 45, 8 12613 7, 5 78962 46, 7 

SVB 324066 177160 54, 7 37805 11, 7 109101 33, 7 
 

 
 

 
Lentelė Nr. 13. Įvairių leidinių išduotis vaikams 
 

 Viso Grožinė literatūra  Įvairių mokslo šakų  
literatūra 

Periodiniai 
leidiniai 

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

Viešoji biblioteka 11006 9439 85, 8 1353 12, 3 214 1, 9 

Draugystės 
biblioteka 

11827 7910 66, 9 2055 17, 4 1862 15, 7 

Kaimo bibliotekos 36692 23342 63, 2 3351 9, 2 9999 27, 4 

SVB 59525 40691 68, 4 6759 11, 4 12075 20, 3 
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Populiariausi leidiniai ir dalykai 
 

Skaitomiausi dokumentai CBS – grožinė literatūra ir periodiniai leidiniai, ypač kaimo bibliotekose, 
o Viešosios bibliotekos periodikos skaitykloje periodinių leidinių naudojimas mažėja (2016 m. sumažėjo – 
877 fiziniais vienetais). 

Populiariausių periodinių leidinių trejetukas nesikeičia keletą metų iš eilės. 2016 m. periodinis 
leidinys SVB, kaip ir praėjusiais metais, buvo dienraštis „Lietuvos rytas“, kuris išduotas daugiau kaip 16 
tūkst. kartų (2015 m. -21 tūkst. kartų). Šis dienraštis buvo populiariausias Draugystės ir kaimo bibliotekose, 
o Viešosios bibliotekos periodikos skaitykloje – Lietuvos žinios (3100 kartų ), pirmąkart aplenkęs pagal 
skaitomumą „Lietuvos rytą“. Kiti skaitomiausi  periodiniai leidiniai – „Suvalkietis“ (išduotas daugiau kaip 16 
tūkst. kartų) ir „Žmonės“ (išduotas daugiau kaip 6 tūkst. kartų). 

Tarp populiariausių leidinių dar minimi žurnalai „Ji“, „Burda moden“, „Iliustruotoji istorija“ 
(Viešosios bibliotekos skaitykla) „Šeimininkė“, „Žmonės, „Vakaro žinios“ (Draugystės biblioteka), kaimo 
padaliniuose „Šeimininkė“, „Sodo spalvos“, ,,Stilius“, ,,Rasos“. 

Skaitomiausi CBS jaunesniųjų klasių vaikų periodiniai leidiniai – „Naminukas“ (išduota daugiau kaip 
2, 4 tūkst. kartų), „Justė“ (2, 0 tūkst.), „Flintas“ (1, 2 tūkst.). Populiarūs leidiniai „Donaldas ir kiti“, 
„Mergaitė“, „Lututė“ „Penki“,  „Panelė“ ir kiti. 

Pakito populiariausių autorių trejetukas. Bibliotekose įvertinti lietuvių autorių kūriniai. CBS 
daugiausiai kartų buvo skaitoma I. Buivydaitės knyga „Nebaigta kalnų sakmė“ (išduota 279 kartus), I. 
Vakarės „Juodvilkio dvaras“ (245 kartai), L. Riley „Mergaitė ant jūros kranto“ (237 kartai). Viešojoje 
bibliotekoje skaitomiausia knyga buvo K. Hannah „Žiemos sodas“ (110 kartai), populiarios M. Gable „Butas 
Paryžiuje“ (103 kartai), S. Jio „Kovo žibuoklės“ (94 kartai).  Draugystės bibliotekoje – L. Riley  „Mergaitė ant 
jūros skardžio“( 47 kartai), M. L. Stedman „Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (39 kartai), R. Flick „Ema 
pastoriaus duktė“(35 kartai). 

Kaimo padaliniuose ypač populiarūs lietuvių rašytojų kūriniai. I. Vakarės romanas „Juodvilkio 
dvaras“ (išduotas 168 kartus), I. Buivydaitės „Nebaigta kalnų sakmė“ (161 kartą), L. Ever „Ruduo Berlyne“ 
(90 kartų). Populiarūs užsienio autoriai: Jo Nesbo, M. Higgins Clark, S. Montefiore, E.L. James, D. 
Chamberlain, N. Roberts, J. Moyes, S. Jio. T. Gerritsen, G. Musso, J. Moyes, S. Montefiore. 

Skaitytojai pamėgo lietuvių autorių knygas. Vaikų iki 14 metų populiariausi lietuvių rašytojai - Lina 
Žutautė, Kęstutis Kasparavičius, Vytautas V. Landsbergis, Vytautas Račickas. Populiariausi užsienio rašytojai 
– David Walliams, Jeff Kinney, Rachel Renee Russel, Astrid Lindgren. Vyresnių klasių populiariausi lietuvių 
rašytojai – Rebeka Una, Daina Apolskaitė, Akvilina Cicėnaitė, Una Kaunaitė. Populiariausi užsienio rašytojai 
– Jennifer Echols, Tammara Webber, Sally Green, Kiera Cass. 

Mėgstamiausios vaikų iki 14 m. amžiaus knyga Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje 
buvo: 

1. M. Hanford. Surask Joną dabar! (išduota 42 kartus); 
2. J. Kinney. Nevykėlio dienoraštis (išduota 38 kartus); 
3. M. Lacey. Gamtos knyga (išduota 30 kartų). 
Skaitomiausios mokinių (14 – 19 metų amžiaus) knygos : 
1. K. Taylor. Ko aš nepasakiau (išduota 37 kartus); 
2. K. Caas. Atranka (išduota 33 kartus); 
3. M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo (išduota 32 kartus). 
Draugystės bibliotekos skaitytojų  mėgstamiausios knygos skyrėsi nuo kituose  padaliniuose 

skaitomiausių knygų: 
1. J. Kinney. Nevykėlio dienoraštis (išduota 39 kartus); 
2. Grimų pasakos (Elektroninis išteklius), (išduota 27 kartus); 
3. Ilgo plauko istorija (Vaizdo įrašas), (išduota 24 kartus). 
Moksleiviams nuo 14 m. amžiaus Draugystės bibliotekoje buvo reikalingiausia programinė 

literatūra: 
1. J. Tumas –Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės. Nebylys (išduota 22 kartus); 
2. V. Krėvė. Raganius (Garso įrašas), (išduota 18 kartų); 
3. M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo. (išduota 17 kartus). 
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Padaliniuose  vaikų ir paauglių skaitomiausi  užsienio šalių rašytojai: J. Han „Visiems vaikinams, 
kuriuos mylėjau“, K. Cass „Atranka“, G. Forman  „Jei pasilikčiau: ką darytum, jei reikėtų rinktis?“. 
Jauniausieji  skaitytojai rinkosi Linos Žutautės, Ramunės Savickytės knygas. Skaitoma ir programinė 
literatūra. 

 

Darbo vietų skaičius vartotojams 
 
Savivaldybės viešosiose bibliotekose 2016 m. vartotojams buvo skirta 341 (2015 m. - 338) darbo 

vietos, iš jų: 
Viešojoje bibliotekoje –132 (2015 m. - 124); 
Draugystės bibliotekoje – 30 (2015 m. – 30); 
Kaimo bibliotekose – 179 (2015 m. – 184). 
 

 Lentelė Nr. 14. 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 87 57 57 57 30 30 

Draugystės biblioteka 12 8 8 7 4 4 

Kaimo bibliotekos 98 76 74 76 22 22 

SVB 197 141 139 139 56 56 

 
Vartotojų orientavimas ir mokymas 
 

2016 metais Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai gyventojams organizavo skaitmeninio 
raštingumo ir kitus mokymus, teikė informaciją ir konsultacijas gyventojams.  

Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų bendra pravestų mokymų gyventojams trukmė–
1646 val. (2015 m. – 1677 val.) Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje – 818 (2015 m. – 725) val. 

 Draugystės bibliotekoje – 103 (2015 m. – 6) val.  

 Kaimo bibliotekose – 725 (2015 m. – 946) val. 
Gyventojų skaitmeninio raštingumo ir kitus mokymus organizavo Viešoji biblioteka ir 22 padaliniai. 

CBS įvairiuose skaitmeninio raštingumo mokymuose ar pateikė užklausas 5206 (2015 m. – 4174) 
gyventojai. Skaitmeninio raštingumo mokymuose Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose dalyvavo 701 
gyventojas, kituose mokymuose – 75 gyventojai. 

Skaitmeninio raštingumo ir kiti mokymai buvo organizuojami, vykdant projektus projektus: „IT 
akademija“(neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa) ir „IT kartos iniciatyvos 
bibliotekoje“ (išsamiau apie projektus „Projektų rengimas“). 

Skaitmeninio raštingumo mokymuose pagal sudarytas 24 val. mokymo programas dalyvavo 225 
savivaldybės gyventojai. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos „IT akademija“ 
tikslas – organizuojant kompiuterinio ir informacinio raštingumo, informacijos valdymo ir darbo su 
informacinėmis technologijomis mokymus, ugdyti visuomenei ir darbo rinkai aktualias suaugusiųjų 
kompetencijas, plėsti gyventojų kompiuterinį raštingumą. Buvo parengta 9 modulių (1 modulis – 24 val.) 
programa: 

1. XXI a. privalomos žinios/kompiuterinio raštingumo pradmenys. 
2. Skaitmeninė saviraiška/ Kompiuterinės grafikos programinė įranga. Vaizdo koregavimo 

pagrindai. Žmogaus kūno ir veido retušavimas. Teisiniai fotografavimo ir nuotraukų naudojimo klausimai.  
3. Dokumentų rengimas ir valdymas/ Įmonės dokumentų rengimo aktualijos. Dokumentų 

vidaus apyvartos organizavimas. Elektroniniai dokumentai ir elektroninis parašas.  
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4. Skaitmeninis raštingumas išsamiai/ MS Word ir Excel panaudojimo galimybės. Efektyvios 
prezentacijos kūrimas. Duomenų bazės ir jų panaudojimo galimybės.  

5. IT sprendimai buityje/ Išmaniojo namo funkcijos. IT sprendimai sutaupantys jūsų išlaidas. 
Namų buhalterija. Vaikų apsauga nuo IT poveikio. Sprendimai vaikų priežiūrai.  

6. Skaitmeninė saviraiška/ Pažintis su videomenu. Video kūrimo techninė ir programinė įranga. 
Praktinis darbas: filmo kūrimas. Pažintis su skaitmenine muzika. Animacijos kūrimo įrankiai.  

7. Elektroninės paslaugos/ E. valdžios vartai. E. bankininkystė. Mokesčių mokėjimas internetu. 
E. prekyba. Savivaldybių paslaugos. www.sodra.lt. Registravimasis internetu į sveikatos priežiūros įstaigas. 
Bibliotekos e. paslaugos. Saugus internetas. Vartotojų teisės. 

8. Bendravimas ir jo etiketas internete/ Socialiniai tinklai. Kaip apsisaugoti nuo neigiamos 
informacijos. Etiškas nuomonės išsakymas. Vaizdo skambučiai. Telekonferencijos. Bendravimas per 
išmaniuosius įrenginius naudojant programėles. 

9. Laisvalaikis su IT/ Išmaniųjų įrenginių galimybės. E-turizmas ir navigacija. El. knygos. 
Internetiniai žaidimai. IT sporte ir sportas informacinėse technologijose. Virtuali realybė. 
 

Kitus kompetencijų ugdymo mokymus organizavo Viešosios bibliotekos Multicentro ir padalinių 
darbuotojai. Projekto „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“ veiklose buvo numatyta organizuoti profesionalius 
mokymus – fotografijos, skaitmeninės muzikos, kompiuterinės grafikos, video meno - žurnalistikos, kuriems 
buvo skirta 64 val., dalyvavo 32 gyventojai (jaunimo grupės atstovai). Vesti edukacinius užsiėmimus padėjo 
ir Multicentre besilankantys jaunieji fotografai. Fotografė Augustina Miknevičiūtė pravedė edukacinių 
užsiėmimų ciklą apie studijinę fotografiją. Austėja Kuršvietytė jaunus tėvus supažindino su vaikų 
fotografavimo principais. Video meno užsiėmimus vedė ir TV laidą kūrė studentas Ignas Paškevičius. 

Igliaukos, Patašinės, Liudvinavo, Sasnavos ir Draugystės bibliotekose 51 jaunas žmogus dalyvavo 
fotografijos kūrybinėse dirbtuvėse (projektas ,,IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“). Šių mokymų rezultatas – 
bibliotekose eksponuojamos fotografijų parodos „Eksperimentai“. Jos susilaukė didelio bendruomenių 
susidomėjimo – parodose apsilankė per 780 bendruomenių narių.  

 
Gyventojai bibliotekininkams pateikė daugiau kaip 4200 skaitmeninio raštingumo užklausų.  
Keletas kaimo bibliotekų aktyviau įsitraukė į skaitmeninio raštingumo mokymo procesą. Patašinės 

bibliotekoje vyko kompiuterinio raštingumo mokymai gyventojams. Kompiuterinio raštingumo pageidavo 
mokytis 7 vaikai bei 3 suaugę vartotojai. Gyventojai buvo konsultuojami, kaip dirbti Word ir Excel 
programose, susirasti norimą svetainę internete, jiems buvo pateikiami naudingų interneto adresų sąrašai, 
mokoma, kaip naudotis elektroninėmis paslaugomis: darbo paieška, elektroninė bankininkystė, internetinė 
prekyba, teisinės konsultacijomis, kaip įsigyti autobusų arba lėktuvų bilietus, registruotis pas gydytoją, 
parašyti ir išsiųsti gyvenimo aprašymą,  susikurti el. paštą, Facebook paskyrą. 

Mokolų, Sasnavos, Igliaukos, Patašinės, Draugystės bibliotekose gyventojai konsultuojami darbo 
kompiuteriu bei naudojimosi internetu klausimais, padedant jiems rasti internete reikiamą medžiagą 
įvairioms užduotims atlikti, sutvarkyti  dokumentus programoje Word. Buvo konsultuoti bedarbiai, kuriuos į 
bibliotekas nukreipė Marijampolės Darbo birža. Bedarbiams padėta parašyti bei išsiųsti gyvenimo 
aprašymus, ieškoti darbo skelbimų internete, registruotis ir naršyti LDB svetainėje. 

Draugystės bibliotekoje vartotojai buvo mokomi bei konsultuojami dokumentų rengimo, 
maketavimo, spausdinimo ir skenavimo klausimais. Daugelyje padalinių bibliotekų lankytojai buvo mokomi 
ir konsultuojami kaip naudotis įvairiomis elektroninėmis paslaugomis. 

Vartotojai Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose buvo mokomi naudotis LIBIS elektroniniu katalogu 
(užsisakyti ir rezervuoti leidinius). Sasnavos bibliotekoje surengtos informacinės pamokos „Dokumentų  
užsakymas, rezervavimas, leidinių grąžinimo termino pratęsimas“ bei informacinių gebėjimo ugdymo 
pamoka „Kelionė po informacijos šalį“.  

Mokolų bibliotekoje grupelei (5) aštuntokų pravestos 2 pamokos ,,Kaip rašyti referatą“ Microsoft 
Word programoje. Balsupių bibliotekoje informacijos paieškos valandėlės metu mažieji bibliotekos 
lankytojai mokėsi rašyti, spausdinti, ieškoti informacijos kompiuteryje 

Kasmet Igliaukos ir Valavičių bibliotekos kartu su VMI Marijampolės poskyrio specialistais 
organizuoja mokymus gyventojams, deklaruojantiems turtą ir pajamas. 
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Edukaciniai užsiėmimai 
 

Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro padalinyje – Multicentre per metus apsilankė 12616 (2015 
m. – 9892) lankytojai. Multicentre per metus surengta 227 edukaciniai užsiėmimai, jų trukmė 340 val. 
(2015 m. – 248 užsiėmimai (372 val.). 

Edukacinių užsiėmimų skaičius ir trukmė pradėjo mažėti, nes Multicentro kompiuterinė ir 
programinė įranga vis labiau sensta ir susidėvi, keičiasi veiklos specifika. Edukacinių užsiėmimų pravesta 
mažiau, tačiau jie buvo labiau koncentruoti į konkrečią temą, papildyti viktorinomis, žaidimais ir vaizdine 
medžiaga. 2016 m. kaip Multicentro veiklų tąsa įgyvendintas projektas „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“ 

Grupėms organizuoti 144 edukaciniai užsiėmimai (216 val.) ir 83 individualūs užsiėmimai (124 
val.). Užsiėmimuose dalyvavo 4164 lankytojai, iš jų lankytojai vaikai iki 14 m. amžiaus  – 2552. 

Dauguma Multicentre vykstančių užsiėmimų rengiama atsižvelgiant į mokytojų, vaikų ar jaunimo 
pageidavimus, to meto aktualijas. 2016 m. – Bibliotekų metais, todėl buvo organizuojamas edukacinių 
užsiėmimų ciklas apie bibliotekų istoriją, raštą, knygas. Sausio mėnesį tradiciškai vyko Sausio 13-ajai 
paminėti skirti užsiėmimai, kuriuose dalyvavę moksleiviai sprendė viktoriną, diskutavo. Paauglių mergaičių 
prašymu, bendradarbiaujant su parduotuvės Douglas konsultantėmis, buvo suorganizuotas edukacinis 
užsiėmimas apie veido odos priežiūrą, kurio metu panelės mokėsi prižiūrėti odą ir atlikti dieninį makiažą. 

2016 m. vasario mėn. VELC pradėjo veikti neformalaus vaikų švietimo programos „Knygų draugai“ 
būrelis. Jo nariams kiekvieną savaitę buvo vedami edukaciniai užsiėmimai apie rašto ir bibliotekų istoriją, 
knygų rašymą, iliustravimą, spausdinimą, leidybą, buvo kuriamas radijo spektaklis, gaminami knygų 
skirtukai, rengiamos knygų lentynos ir skaitymo iššūkiai. 

Multicentre dažniausiai lankėsi grupės iš Marijampolės R. Stankevičiaus pagrindinės mokyklos, P. 
Armino pagrindinės mokyklos, Marijonų gimnazijos, mokyklos-darželio „Želmenėliai“, ir „Saulės“ pradinės 
mokyklos, lopšelio-darželio „Pasaka“, dienos centro „Dangaus vaikai“. Tradiciškai daug moksleivių 
Multicentras sulaukė iš Kauno. Taip pat buvo atvykę grupių iš Prienų, Vilkaviškio, Alytaus, Kalvarijos bei 
įvairių kitų gyvenviečių. Buvo svečių ir iš Lenkijos Seinų ir Punsko miestų. 

Užsiėmimų metu sukurtų darbų nuotraukos buvo talpinamos Multicentro paskyrose socialiniuose 
tinkluose. 

 

Ekskursijos 
 

Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose pravesta 151 (2015 m. –126) ekskursijos: 
o Viešojoje bibliotekoje –  143 (2015 m. – 110). Iš jų Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre  -142 ; 
o Draugystės bibliotekoje – 5 (2015 m. –10); 
o Kaimo bibliotekose – 3 (2015 m. – 6). 
Ekskursijų skaičius išaugo viešojoje bibliotekoje, ypač Vaikų literatūros skyriuje. Atnaujintos, 

išplėstos patalpos ir naujos veiklos Multicentre pritraukė daugiau norinčių čia apsilankyti ne tik iš 
Marijampolės, bet ir iš Lietuvos. Ekskursijų lankytojų VELC skaičius išaugo iki 4, 4 tūkst., iš jų daugiau kaip 
pusę sudarė vaikai iki 14 m. amžiaus. 

Viešosios bibliotekos kaimo padaliniuose ir Draugystės bibliotekoje organizuojamos ekskursijos 
supažindinančios su bibliotekomis – veikla, fondais, naujomis paslaugomis.  

Draugystės bibliotekoje buvo surengtos 5 ekskursijos vaikams. Biblioteką aplankė, su naujovėmis 
ir įvairiomis bibliotekos siūlomomis edukacinėmis bei laisvalaikio praleidimo galimybėmis susipažino 109 
vaikai iš įvairių ugdymo ir mokymo įstaigų. Birželio mėnesį bibliotekoje lankėsi dvi vaikų vasaros stovyklos 
grupės iš Jono Totoraičio progimnazijos bei Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos.  

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos vasaros stovyklos „Drevinukas“ vaikai buvo supažindinti su 
fondais ir literatūra vasaros skaitiniams. Bibliotekoje vyko pažintinės-edukacinės ekskursijos – lankėsi 
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos paruošiamoji grupė, 1-4 klasių moksleiviai. Mažieji bibliotekos 
lankytojai sužinojo, kaip galima tapti bibliotekos skaitytoju, susipažino su bibliotekoje esančiomis 
vaikiškomis knygelėmis, parodomis, kraštiečio rašytojo A. Matučio kūryba.  

Sasnavos bibliotekoje vyko pirmokų diena „Pažintis su plačiuoju knygų pasauliu“.  
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Prieiga ir sąlygos 
 

2016 metais Viešoji biblioteka ir Draugystės biblioteka aptarnavo vartotojus 304 darbo dienas 
per metus (6 darbo dienų savaitė). 

Kaimo bibliotekos, dirbančios visu etatu (5 darbo dienas per savaitę), vartotojus aptarnavo 252 
dienas per metus.  

2014 metais Bibliotekos ir padalinių darbo laikas buvo suderintas su Marijampolės savivaldybės 
taryba ir nuo to laiko nekito. Savivaldybės viešųjų bibliotekų darbo laikas nustatytas Petro Kriaučiūno 
viešosios bibliotekos direktoriaus 2014-12-01  įsakymu Nr. V – 34: 

Viešosios bibliotekos vartotojus aptarnaujantys skyriai dirba 6 darbo dienas per savaitę 
(pirmadienį – šeštadienį, 52 val. per savaitę, 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. ir Informacijos, Meno ir muzikos, Periodikos skaityklos nedirba 
šeštadieniais, sekmadieniais. 

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

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. Poilsio dienos – sekmadienis, pirmadienis. 

Dirbantys 1, 0 etatu (40 val.): antradieniais  – penktadieniais 09:00 val. – 18:00 val., šeštadieniais 
penktadieniais 09:00 val. – 15:00 val. 

Dirbantys 0, 75 etato (30 val.): antradieniais – ketvirtadieniais 09:00 val. – 17:30 val., 
penktadieniais 09:00 val. – 15:30 val. 

Dirbantys 0, 5 etato (20 val.): antradieniais, trečiadieniais 10:00 val. – 17:30 val., šeštadieniais  
09:00 val. – 15:00 val. 

 

TBA 
 

TBA paslaugomis naudojasi tik Viešosios bibliotekos lankytojai. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 
darbuotojai išsiuntė – 4 užsakymus, gauta – 4 dokumentai (kopijų - 1). TBA Paslaugomis naudojosi 4 
abonentai (2015 m.  – 16), iš jų: pensijinio amžiaus – 2; tarnautojų - 1; studentų – 1. 

 

Kultūriniai renginiai 
 

Ataskaitiniais metais viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose buvo surengta 738 renginiai, iš jų 
vaikams – 335 (2015 m. atitinkamai 725 ir 334). Bibliotekų organizuojamuose renginiuose apsilankė 14714 
(2015 m. – 18479) lankytojų arba 26, 4 % savivaldybės gyventojų. 

2016 metais SVB daugiausia buvo surengta žodinių renginių – 43, 6 % (vaikams –  51, 9 %). 
Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose kultūrinių renginių formos įvairios, vis didesnį populiarumą įgauna 
edukaciniai užsiėmimai, viktorinos, „protų mūšiai“, o garsiniai skaitymai, pasitelkiant teatralizuotas 
kompozicijas ir lėles, rytmečiai, pasakų popietės buvo naudojami, organizuojant „Vasara su knyga“ 
renginius. 

Renginių tematiką diktavo Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtos atmintinos datos: Bibliotekų 
metai, Prezidento Kazio Griniaus metai, vietos bendruomenių metai, gailestingumo metai. Buvo minimos 
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400 –ių metų V. Šekspyro mirties metinės, iškilių visuomenės veikėjų, kūrėjų ir rašytojų jubiliejai, Petro 
Kriaučiūno viešosios bibliotekos įkūrimo 95 – ių metų įkūrimo jubiliejus. 

 
 Lentelė Nr.15. Renginiai ir jų lankytojų skaičius 
  

 SVB Viešoji biblioteka Draugystės 
biblioteka  

Kaimo bibliotekos 

 Iš 
viso 

Vaikams Iš viso  Vaikams Iš viso  Vaikams Iš viso  Vaikam
s 

Iš viso renginių 738 335 125 20 75 39 538 276 

Kompleksiniai 111 48 29 5 29 16 53 27 

Žodiniai 322 174 47 10 7 6 268 158 

Vaizdiniai 305 113 49 5 39 17 217 91 

Renginių lankytojai  14714 4764 6897 1061 2448 871 5369 2832 

 
Tradiciškai nemaža dalis renginių skirta pagerbti žymius kraštiečius ir Sūduvos krašto kūrėjus, 

paminėti Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, Šiaurės šalių bibliotekų savaitę, Knygų Kalėdas. Renginiai 
bibliotekose vyksta bendradarbiaujant su savivaldybės švietimo ir ugdymo, kultūros įstaigomis, vaiko dienos 
centrais, seniūnijomis, neįgaliųjų organizacijomis ir bendruomenėmis. 

 

Renginiai bendruomenei viešojoje bibliotekoje 
 

Viešojoje bibliotekoje 2016 metais buvo 
surengta 125 renginiai (2015 m. -149), iš jų 46 meno ir 
dokumentų parodos. Daugiausia renginių viešojoje 
bibliotekoje organizavo Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus darbuotojai – 81, įdomiausius renginius 
pristatė informacijos skyrius – kraštotyrinius 
edukacinius užsiėmimus, virtualias parodas, 
interaktyvius vaizdinius renginius. 

Viešojoje bibliotekoje renginiai buvo 
organizuojami įvairioms amžiaus grupėms – nuo 
mažiausiųjų bibliotekos lankytojų iki senjorų.  

Rugsėjo 1-ąją dieną sukako 95 metai, kai 
įkurta Viešoji biblioteka Marijampolėje. Lapkričio mėnesį įvyko renginys, skirtas šiam jubiliejui pažymėti, 
tačiau visus metus Viešosios bibliotekos skyriuose buvo primenama ir viešinama Bibliotekos įkūrimo data, 
organizuojami renginiai ir viešinamos bibliotekos paslaugos. 

Lapkričio 17 d. paminėti 95-ieji Bibliotekos veiklos metai. Šventinį renginį vedė aktorė, „Knygos 
teatro“ įkūrėja Redita Dominaitytė. Renginį 
vainikavo Informacijos skyriaus darbuotojų 
parengta paroda-instaliacija „REFLEXUS – 
miesto atspindžiai“, skirta supažindinti 
visuomenę su miesto istorija ir įgyvendinamu 
projektu „Marijampolės miesto gatvių kaita“. 
Aktorius Eimutis Kvosčiauskas pagal rašytojo 
Jurgio Savickio novelių rinkinį „Ties aukštu 
sostu“ suvaidino vieną šio rinkinio 
autobiografinę novelę iš „Knygos teatro“ 
spektaklio „Prabangos“.  

Parodų salėje lapkričio – gruodžio 
mėn. vyko paroda „Bibliotekos istorija“. 
Parodą rengė bibliotekos savanorė, menininkė 
ir fotografė Augustina Miknevičiūtė. Autorė grafikos dizaino kūriniuose ant A0 formato planšetų 

 

 

 

Paro 

 

Paroda „Bibliotekos istorija“, 2016 m. gruodis. 

 

 

 

 

 

         

Parodos „Reflexus“ peržiūra, 2016 m. gruodis. 
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atsispindėjo pagrindinius bibliotekos gyvavimo etapus: „Bibliotekos jaunystė“, „Permainų laikas“, 
„Bibliotekos branda“, „Permainų dvidešimtmetis“ ir „Iš dabarties į ateitį. Planšetus autorė pagyvino 
senosiomis fotografijomis ir originaliais dokumentiniais šaltiniais.  

Lapkričio 17 d. miesto visuomenei pristatyta paroda - instaliacija „REFLEXUS: miesto atspindžiai“. 
Mėnesio pabaigoje kartu su šia paroda buvo pristatomas dokumentinis filmas, apjungiantis 12 video 
pasakojimų: „Senasis Marijampolės paštas“; „Carinės Rusijos karininkų klubas“; Kęstučio gatvė“; „Senoji 
Marijampolės ligoninė“; „Kriaučiūno gatvė“; „V. Bartlingio vaistinė“; „V. Babarsko namas“; „Rygiškių Jono 
gimnazija“; „Senoji sinagoga Kauno gatvėje“; „P. Butlerienės gatvė“; „Varšuvos gatvė ir Varšuvos viešbutis“; 
„Žagrės bendrovės pastatas“. Bibliotekos darbuotojai parengė edukacinę programą „Ar pažįsti savo 
miestą?“ Į programą buvo integruota: bibliotekos parodų ir dokumentinio filmo peržiūra, viktorina. 
Viktorinos nugalėtojai buvo apdovanojami prizais. Per pusantro mėnesio šią programą aplankė 8 gimnazijų 
ir kolegijos studentų grupės (198 žmonės). 

Šešioliktąjį kartą balandžio 23 – 29 dienomis Lietuvos bibliotekos minėjo Nacionalinę Lietuvos 
bibliotekų savaitę – jo tema kartojo Bibliotekų metų šūkį: „Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“. Šią 
savaitę Viešojoje bibliotekoje įvyko 9 renginiai. Įdomiausi iš jų – interaktyvus renginys „Biblioteka mano 
svajonėse“, kuriame savo svajonių ir ateities biblioteką pristatė Marijampolės dailės mokyklos 7 – 8 klasės 
moksleivių grupė. Piešinys susidedantis iš atskirų fragmentų, sudarė visumą – ateities biblioteką. Lietuvos 
aklųjų biblioteka Viešosios bibliotekos parodų salėje pristatė pažintinį – interaktyvų seminarą  neįgaliesiems 
„Pajusk, išgirsk, paliesk“. 

Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre nacionalinė bibliotekų savaitė buvo pažymėta linksmai ir 
išradingai. Balandžio 29 d. įvyko žaidimų ir muzikos vakaras jaunimui „Crazy brains“. Renginys vyko 
kiemelyje prie bibliotekos ir subūrė daug energingo jaunimo. Dalyviams koncertavo Iglė Bernotaitytė, 
Fausta ir Simona, šoko šokių studijos „Šok su Sidona“ šokėjos. Renginyje žaisti užsiregistravo 9 komandos, 
kurios žaidimų punktuose atliko įvairias užduotis. Nugalėtojams buvo įteikti vertingi rėmėjų prizai.  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

VELC renginio „Crazy brains“ akimirkos, 2016-04-29. 
 

Bibliotekų savaitės metu Multicentro ekspozicijų erdvėje vyko fotografijų paroda „Laisvalaikis su 
knyga“, mažiesiems bibliotekos lankytojas – garsinis pasakų skaitymas – „Oranžinė svajonė“. 

Viešoji biblioteka valstybines šventes paminėjo organizuodama garsinius renginius ir dokumentų 
parodas („Atmintis gyva, nes liudija“ (Sausio 13 - ajai – 25 m. ), „Šalis ta Lietuva vadinas“, „Tas žodis – 
laisvė“ (Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena), „Didžioji Lietuvos tremtis“, Aro Lukšo straipsnių 
rinktinės „Laisvės istorijos mozaika“ sutiktuves). 

Bibliotekos lankytojų dėmesio susilaukė renginiai, skirti kalendorinėms šventėms ir atmintinoms 
datoms paminėti (leidinių paroda: „Bet man širdy paliko, Tėve, tavo akys“, literatūrinė – muzikinė popietė 
„Šv. Velykų belaukiant“ ). Buvo pažymėtos Tarptautinės moters, juokų, mokytojų, baltosios lazdelės, 
pagyvenusių žmonių dienos, Miesto dienos. Paminėtini renginiai, organizuoti kartu su neįgaliųjų 
bendruomene: literatūrinės – muzikinės valandėlės – „Tu moteris – tu nuostabi knyga“, „Iš širdies į širdį“, 
„Pabūkime drauge“, Sauliaus Kvietkos fotografijų paroda „Marijampolė iš aukščiau“ skirta Miesto dienoms. 

Viešosios bibliotekos parodų salėje pristatytos 9 Lietuvos rašytojų ir kuriančių marijampoliečių 
knygos. Buvo pristatytos B. Jakučionytės „Mano karūna nematoma“, “Moteris iš raudonos Audi“, kunigo A. 
Toliato „Žmogaus ir dievo metai“, popiežiaus Pranciškaus II „Dievo vardas - gailestingumas“ ir kitos knygos. 
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Didelio susidomėjimo sulaukė kraštiečių kūryba: Danutės Vidrinskienės kūrybos popietė „Dar 
pabūkim“, „Sūduva. Suvalkija“,  Kęstučio Subačiaus knygos „Sūduvos kraštas Didžiojo karo ugnyje ir Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės aušrose“ sutiktuvės. Kartu su Kęstučio Subačiaus knygos pristatymu buvo 
eksponuojama tiltų nuotraukų paroda „Lakštingalų upės – Šešupės tiltai“ iš asmeninės Henriko Kebeikio 
kolekcijos. 

Spalio mėnesį Viešosios bibliotekos parodų salėje įvyko susitikimas su Kęstučiu Ptakausku ir 
knygos „Ryto rasos sodas“ pristatymas. Viešosios bibliotekos darbuotojai parengė knygų parodą „Tolimoji 
Japonija kviečia susipažinti“. Lapkričio mėn. įdomiai pristatyta rašytojo Gasparo Aleksos knyga „Šventojo 
Akiplėšos medžioklė“ apie disidentą, kunigą Juozą Zdebskį. Renginius iniciavo Kauno apskrities viešoji 
biblioteka, vykdydama projektines veiklas.  

Edukacinis - praktinis užsiėmimas „Mandala – tai kelionė į save“ buvo finansuojamas iš 
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Mokymus vedė 

dailininkė, pedagogė, meno terapeutė Gita 
Navickienė. Dalyvavo 50 bendruomenės narių 
(senjorai, neįgalieji, jaunimas). Jie išmoko  
nupiešti mandalą,  susipažino su intuityvaus 
piešimo technika. 

Dar vienas didelio susidomėjimo 
sulaukęs renginys įvyko Vaikų edukacijos ir 
laisvalaikio centre. Rugsėjo mėn. svečiavosi 
Simona Nainė - muzikinės grupės „Pinup Girls“ 
narė, prekinio ženklo Nunu įkūrėja. Simona 
kalbėjo apie išsipildžiusias svajones, patirtį, 
knygas. Prisiminė savo vaikystę Marijampolėje,  
draugus, mokytojus,  motyvaciją dirbti ir siekti 
savo tikslų. i. 

Ataskaitiniais metais Parodų salėje 
įvyko 13 meno parodų, iš jų 7 rankdarbių, 

lankstinių, šieno gaminių (pvz. D. Saukaitienės šieno skulptūrų paroda „Po vienuolikos metų“, kūrybinių 
darbų paroda „Fantazijos šalyje“, rankdarbių paroda „Adatėlės manija“ ir kt.), 3 fotografijų (fotografijos 
studijos „Žvilgsnis“ darbų paroda „Mūsų Lietuva“ ir kt.), 2 tapybos („Piešiu kasdien, ką matau, ką girdžiu, ką 
skaitau...“, Marijampolės savivaldybės dailės pedagogų kūrybinių darbų paroda) ir 1 kilnojamoji paroda iš 
Kauno apskrities viešosios bibliotekos „Asmenybė ir knyga“. 

 

Renginiai padaliniuose 
 
Šešioliktąjį kartą minėta Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė suaktyvino bibliotekos padalinių 

kultūrinį darbą. Savaitė metu Viešosios bibliotekos padaliniai kvietė lankytojus į garsinius skaitymus, 
informacijos valandas, akcijas, viktorinas, kūrybines dirbtuves, susitikimus su kraštiečiais. Bibliotekose 
surengti 55 renginiai, juose apsilankė daugiau kaip 900 bendruomenių narių. 

Įdomiausi renginiai: 
Bibliotekų savaitės metu Netičkampio biblioteka siekė rekordo. Biblioteka kartu su bendruomene 

tapo ne tik stipri, bet ir „ilgiausia“. Gausus būrys moksleivių ir suaugusių skaitytojų gaminimo knygos 
skirtukus akcijai-rekordui „Ilgiausias knygos skirtukas“. Knygų skirtukai buvo susegti į vientisą liniją, ištiesti 
per renginio dalyvių rankas. Išmatuotas skirtuko ilgis –  240 metrų. Akcijoje dalyvavo Netičkampio kaimo 
bendruomenės skaitytojai, Netičkampio vaikų dienos centro vaikai, Želsvos pagrindinės mokyklos pradinių 
klasių mokiniai ir mokytojai, Narto kaimo bendruomenės vaikai, Marijampolės J. Totoraičio progimnazijos 
mokiniai. Lietuvos rekordų registravimo agentūrą „Factum“ knygos skirtuką užfiksavo Lietuvos rekordų 
knygoje. Skirtuko ilgis – 240 m., plotis – 10 cm.   

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Draugystės bibliotekoje vyko skaitymo akcija „Skaityk 
bibliotekoje“, kurios metu vyresnieji bibliotekos lankytojai buvo kviečiami garsiai skaityti jaunesniems savo 
draugams. Garsiniai skaitymai vyko tarp senelių ir vaikaičių, tarp mamų ir vaikų, tarp draugių ir draugų. 

Igliaukos bibliotekoje surengtas literatūrinis skaitymas  ,,Tegul vaikystė džiaugiasi...“ .Vaikai kartu 
su tėveliais buvo kviečiami atlikti įvairias užduotis: mamos eiliavo tekstus, skambėjo lietuvių poetų eilės. 

 

 

 

 

 

 

Susitikimas su S. Naine, 2016-09-08. 
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Biblioteką papuošė vaikų piešti mamų portretai. Savaitės uždarymui, mažieji bibliotekos lankytojai Igliaukos 
Anzelmo Matučio gimnazijos ikimokyklinukai dalyvavo  paukščių sugrįžtuvėse ,,Tegul vaikai ir paukščiai 
skraido“, pristatė piešinius, deklamavo eilėraščius apie paukščius. 

Patašinės bibliotekos lankytojai buvo kviečiami domėtis Marijampolės savivaldybėje esančių 
bibliotekų veikla sprendžiant bibliotekinį kryžiažodį „Bibliotekos, kurios mus supa“. Kryžiažodžiu domėjosi ir 
vaikai, ir jaunimas, ir suaugę bibliotekos lankytojai. Tai buvo akcija, skirta ne tiki Nacionalinei bibliotekų 
savaitei, bet ir Bibliotekų metams pažymėti, todėl ir galutinis kryžiažodžio atsakymas – BIBLIOTEKŲ METAI. 

Jau tapo tradicija Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu Sasnavos bibliotekoje rengti 
bendrą renginį, apjungiantį seniūnijos bibliotekas, įtraukiant lankytojus bendram skaitymui, pažinimo ir 
bendravimo malonumui. „Linkėjimų, citatų, piešinių juosta bibliotekai“ – toks šio 2016-ųjų metų renginio 
tikslas. Sasnavos seniūnijos  bibliotekų – Gavaltuvos, Tautkaičių, Smilgių skaitytojai, VšĮ Sasnavos vaikų ir 
jaunimo gerovės centro  „Židinys“ lankytojai visą savaitę piešė, rinko citatas, rašė linkėjimus bibliotekai. Visa 
tai buvo perkelta ant daugiau kaip 60 m. ilgio juostos.  

Daukšių bibliotekoje vyko susitikimas su rašytoju kraštiečiu, gamtininku, keliautoju Algimantu 
Zubavičiumi. Rašytojas – daugelio straipsnių gamtosaugos, medžioklės klausimais autorius, parašęs visiems 
gerai žinomas knygas „Seni laiškai iš Žuvinto“ „Iš gamtininko dienoraščio. 

Bibliotekų metai Viešosios bibliotekos padaliniuose paminėti įvairiais renginiais. Daukšių 
bibliotekoje Bibliotekų metams paminėti parengta paroda „Bibliotekos metuose kalba išmintis“, „Aš esu 
biblioteka“ – Liudvinavo bibliotekoje. Draugystės bibliotekoje, veikė ir didelio susidomėjimo sulaukė 
dokumentų paroda „Rašytojai – bibliotekos skaitytojai“, kurioje eksponuoti Marijampolės krašto rašytojų 
leidiniai. Padovinio bibliotekoje eksponuota skirtukų paroda „Skaitau ir piešiu“, Sasnavos biblioteka į 
literatūros popietę „Gera prisiminti...“ pakvietė senjorus.  

Marijampolės seniūnijos bibliotekos Bibliotekų metus pažymėjo renginių ciklu „Dalinamės 
draugyste ir gerąja patirtimi“. Į renginį buvo pakviestos Marijampolės bei Šunskų seniūnijų bibliotekininkės. 
Popietės metu apžvelgta personalinių parodų, skatinusių vaikų ir jaunimo kūrybiškumą bei meninius 
sugebėjimus, rengimo patirtis Patašinės bibliotekoje. Balsupių bibliotekoje vyko knygnešio V. Bielskaus 
145-osioms gimimo metinėms paminėti skirta popietė „Jo gyvenimas nušviestas knygos šviesa“. Fotografijų 
paroda apie kaimo pokyčius ir jo žmones ,,Gražėjantis kaimas ir jo žmonės“ surengta ir aptarta Meškučių 
bibliotekoje. Igliškėlių bibliotekoje pasidalinta patirtimi apie renginius vaikams su teatrines lėles ir 
parodytas lėlių teatro spektaklis ,,Zuikių mokykla“. Baraginės ir Valavičių bibliotekos pristatė kraštotyrinį 
darbą – surengtos popietės ,,Baraginės bibliotekos krašto istorija“ ir ,,Valavičių kaimas, žmonės, biblioteka“. 
Bibliotekų metams, pažymėti Marijampolės seniūnijos bibliotekininkės prie seniausio kaimo pastato –  
Valavičių bendruomenės namų, pasodino ąžuoliuką. 

Žymių visuomenės veikėjų, rašytojų  jubiliejai Viešosios bibliotekos padaliniuose paminėti leidinių 
parodomis. Literatūros parodomis  paminėti Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto pirmininko, gydytojo, 
publicisto prezidento Kazio Griniaus Metai. Literatūros paroda „Neįkainuojamas šiuolaikinės istorijos 
šaltinis“ parengta Daugirdų bibliotekoje, „Jis kūrė ir stiprino Lietuvą“ – Sasnavos bibliotekoje. Nepamirštas 
ir Prezidento Valdo Adamkaus 90-mečio jubiliejus. Literatūros parodos ,,Likimo vardas – Lietuva“ 
eksponuotos daugelyje Viešosios bibliotekos padalinių. 

Literatūros parodomis pažymėtos kraštiečio istoriko, politiko, rezistento, Kovo 11-osios Akto 
signataro Stanislovo Gedimino Ilgūno 80-osios gimimo metinės: „Mano svajonė – laimingų žmonių 
Lietuva“ – Puskelnių bibliotekoje, „Metai įrašyti į Gyvenimo knygą“ – Sasnavos bibliotekoje, „Žymiausias 
Sūduvos istorikas“ –  Tautkaičių bibliotekoje.  

Daugelyje bibliotekų parengtos literatūros parodos dramaturgo Balio Sruogos 120-osioms gimimo 
metinėms paminėti. Paroda ,,Kitoniškasis Balys Sruoga: gyvenimo ir kūrybos peripetijos“ eksponuota 
Patašinės bibliotekoje, „Aš peržengiau mirties ir gyvybės slenkstį“ – Daugirdų bibliotekoje,  „Balys Sruoga – 
nerimo, amžino ieškojimo ir maištavimo dvasia“ – Želsvos bibliotekoje. Garsinis rašytojo knygos „Dievų 
miškas“ skaitymas, filmo peržiūra ir aptarimas vyko Puskelnių bibliotekoje. 

Igliaukos bibliotekoje Bendruomenių metams skirtoje fotonuotraukų parodoje ,,Igliaukiečiai 
kasdienybėje ir šventėse“ eksponuotos nuotraukos iš asmeninių bibliotekos lankytojų albumų. Kūrybinių 
fotografijos dirbtuvių parodoje ,,Igliaukos architektūra“, savo darbus pristatė 13 Igliaukos gimnazijos 
moksleivių. 

Minint Viljamo Šekspyro mirties 400-ąsias metines padalinių bibliotekos kvietė skaitytojus į 
parodas, garsinius skaitymus, literatūros popietes. Literatūros paroda „V. Šekspyro gyvenimo ir kūrybos 
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akimirkos“ parengta Sasnavos bibliotekoje, „Jei kandus žodis paliktų žymes ... „ – Daugirdų bibliotekoje. 
Igliaukos biblioteka pakvietė į netradicinius skaitymus šiam kūrėjui pagerbti. Skaitymuose „Šekspyras gyvas 
bibliotekose“ dalyvavo Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos  gimnazistai. Daukšių bibliotekoje vyko 
muzikos valandėlė „Aš nerašau nusaldintų eilių“. Mokolų bibliotekoje vyko popietė „Valanda su Viljamo 
Šekspyro sonetais“. Dvi savaites bibliotekos lankytojai skaitė, domėjosi, rinko informaciją apie garsiausią 
anglų rašytoją. Renginio metu jie pasidalino savo žiniomis ir gražiomis mintimis. Sasnavos bibliotekoje V. 
Šekspyro 400-ųjų mirties metinių paminėjimo proga parengta pažintinė pamoka – viktorina  „Viljamo 
Šekspyro gyvenimo ir kūrybos akimirkos“. Susipažinus su rašytojo kūryba buvo sprendžiamas kryžiažodis 
apie šį rašytoją. 

Įgyvendinant Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos iš 
dalies finansuojamą Viešosios bibliotekos projektą „Sveikatos informaciją – kiekvienam žmogui“, surengtas 
susitikimas su vaistininku-žolininku, „Žolinčių akademijos“ viceprezidentu Mariumi Lasinsku. Jo žaisminga, i 
pamokančia  paskaita „Vaistažolės – maistas ir vaistas“ liko sužavėtas kiekvienas besiklausantis. 

Kraštiečių kūrybos pristatymai – vieni gausiausiai lankomų renginių bibliotekose. Igliaukos 
bibliotekoje surengtas kraštiečio rašytojo Romo Gudaičio knygos ,,Vytauto vergo įdagas. Rudnia iškeliauja į 
dangų“ pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos autorius Romas Gudaitis, aktorius Rimantas Bagdzevičius, 
literatūrologas prof. Petras Bražėnas. Į biblioteką gausiai susirinko Igliaukos bendruomenės senjorai, 
rašytojo jaunystės draugai bei svečiai iš Gudelių seniūnijos, gimnazistai.  

Draugystės bibliotekoje surengtas susitikimas su filmo „Vaineta“ režisieriumi Vytautu V. 
Landsbergiu bei pagrindine filmo heroje – bibliotekos skaitytoja, koja piešiančia Vaineta Verbanovaite. 
Filmo premjera įvyko festivalio „Kino pavasaris“ metu. 

Vinco Šlekio užrašytų dainų knygos ,,Kapsų dainos“ pristatymas vyko Šunskų seniūnijos salėje 
(organizatoriai Mokolų ir Šunskų bibliotekos, Šunskų laisvalaikio centru). Vincas Šlekys kilęs iš Šunskų 
seniūnijos Mokolų kaimo, o dalis knygoje pateikiamų dainų užrašytos Šunskų seniūnijoje (Mokolų, Lūginės, 
Puskepurių, Tarpučių kaimuose). Todėl knygos pristatymas buvo itin reikšmingas įvykis šio krašto žmonėms. 
Jame dalyvavo jos sudarytojas J.Vylius, dainas atliko ,,Marijampolės kanklinykai“ ir folkloro ansamblis 
,,Žvirgždė“.  

Gavaltuvos bibliotekoje pristatyta kraštiečio Vitalijaus Litvaičio knyga ,,Esu toks, koks esu“.  
Bibliotekose puoselėjamas bendruomeniškumas, pristatant krašto menininkus, tautodailininkus ir 

kūrėjus bei eksponuojant jų darbus. Draugystės bibliotekoje veikė tautodailininko Antano Šergalio kūrybos 
darbų paroda. Įvertintas liaudies meistras, Liongino Šepkos premijos laureatas, pristatė savo drožinėtus 
medžio bareljefus ir tapybos darbus. Bibliotekoje buvo pristatyta pirmoji personalinė marijampolietės 
fotografės, tapytojos, kūrėjos Reginos Petruškevičiūtės tapybos darbų paroda. 

Šunskų bibliotekoje eksponuoti bibliotekos skaitytojos Vidos Stankevičienės kryželiu siuvinėti 
paveikslai. Valavičių bibliotekoje – moksleivės Godos Riškevičiūtės  fotografijų parodos „Bėgantis laikas“, 
„Rudens spalvos“. Gudelių bibliotekoje – tautodailininko Tado Sidaravičiaus medžio drožinių paroda 
„Atradimų kelyje“.   

Igliaukos bibliotekoje parengta Rasiaus Luckaus dirbinių iš medžio paroda ,,Rankomis sušildytas 
medis“. Parodoje – žvakidės iš medžių šaknų ir šakų. Kraštietės Kristinos Gelčienės fotografijų parodoje 
,,Langai“, įspūdingi langų dekorai – įspūdžiai iš kelionės po Vokietiją.  

Sasnavos bibliotekoje vyko i Birštono meno mokyklos dizaino studijos ir etnokultūrinio plenero 
dalyvių kūrybinių darbų paroda ,,Lino kelias“. Parodoje buvo eksponuojama siūtų iš lino, su baltų genčių 
puošybos akcentais, drabužių kolekcija. Bibliotekoje eksponuota Marijampolės trečiojo amžiaus 
universiteto Dailės ir Rankdarbių fakulteto senjorų paroda ,,Senjorų darbai – sielos atspindys“ .  

Daugelyje kaimo bibliotekų paminėta Knygnešio diena, nes Sūduva garsi knygnešiais. Minint 
knygnešio dieną Sasnavos bibliotekoje vyko režisieriaus Jono Trukano filmo „Knygnešys“ (Lietuvos istorija 
vaidybiniame filme) peržiūra ir aptarimas. Spalio 1-ąją Marijampolės seniūnijos bibliotekų darbuotojos 
rinkosi į Balsupius, kur vyko popietė ,,Jo gyvenimas nušviestas knygos šviesa“ – knygnešio Vinco Bielskaus  
145-osioms gimimo metinėms pažymėti. Kovo 16-ąją Igliaukos vaiko  dienos centro vaikai buvo pakviesti į 
biblioteką paminėti Knygnešio dieną. 

Daugelyje padalinių bibliotekų Knygnešio diena paminėta parengiant dokumentų parodas. 
Puskelnių bibliotekoje eksponuotos leidinių parodos „Knyga yra pasaulį girdanti upė“, „Knygnešiui Jurgiui 
Bieliniui -170“, Balsupių bibliotekoje – „Takelių daugel knygnešiai numynė“, Šunskų bibliotekoje – „Vincas 
Šlekys – knygnešys, redaktorius, kraštotyrininkas“. 
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Renginiai vaikams 
 

Viešosios bibliotekos padaliniai aktyviai įsijungė į akciją Vasara su knyga – dalyvavo bendrame 
atidarymo renginyje „Vasara su knyga: nuo saulėtekio iki saulėlydžio“, kurio metu buvo klausomasi 
teatralizuotų geriausios 2015 m. knygos paaugliams – Rebekos Unos „Atjunk“ skaitymų bei interviu su 
žymiais žmonėmis, kultūros veikėjais, geriausiais bibliotekų skaitytojais.   

Bibliotekos visą vasarą organizavo daug gražių, skaitymą skatinančių renginių, kurių didžioji dalis 
vyko netradicinėse erdvėse.  

Draugystės bibliotekoje buvo rengiami susitikimai, edukaciniai užsiėmimai, konkursai, knygų T. 
Dirgėlos „Apie raganą Šiokią Tokią“, R. Kepežinsko „Apie pelikaną Praną ir taksą Antaną“ bei B. Savickytės  
„Adelės dienoraštis“ skaitymai.  

Patašinės bibliotekoje vaikai sau ir savo draugams knygas skaitė kiemelyje, rinko pačią įdomiausią 
vasaros metu perskaitytą knygą, ją fotografavo specialioje fotosesijoje. Gražiam vasaros su knyga 
prisiminimui bibliotekos Facebook paskyroje surengta nuotraukų paroda - konkursas ,,Įdomiausia vasaros 
metu mano perskaityta knyga“. Kūrybinių užsiėmimų metu vaikai  sudarė horoskopą dvylikai zodiako ženklų 
,,Vasaros zodiaką kuria vaikai“.  

Igliaukos biblioteka pakvietė Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos vasaros stovyklos 
,,Drevinukas“ stovyklautojus bei pradinio ugdymo mokytojas į Iglės ežero pakrantę skaityti R. Savickytės 
knygos ,,Adelės dienoraštis“.  

Daugirdų biblioteka ikimokyklinio amžiaus ir 1-4 klasių moksleivius pakvietė į garsinio skaitymo 
popietę, kurios metu vaikai skaitė labiausiai patikusių knygos ištraukas. Skaitymai vyko lauke, pasisėdint ant 
suoliukų, todėl vaikams buvo įdomu ir neįprasta. Balsupių bibliotekoje vaikai dalyvavome konkurse „Mano 
vaikystės knyga“. Su kreidelėmis aikštyne piešė mėgstamus vaikystės knygų personažus. Daukšių  
bibliotekoje garsiniai vasaros skaitymai „Knygos mus žavi, mums kalba, pataria“ vyko ant Varnupių 
piliakalnio. Meškučių bibliotekoje skaitymų popietės „Vasarėlė žingsniuoja per lauką“ – pavėsinėje prie 
bibliotekos.  

Mokolų bibliotekoje visą vasarą buvo skaitomos pasakos, apsakymai, eilėraščiai – atsižvelgiama į 
tuo metu esamus rašytojų jubiliejus, kalendorines šventes. Netičkampio bibliotekoje literatūros popietės 
metu bibliotekininkė skaitė knygelę, po to vaikai piešė su kreidelėmis ant asfalto, rašė savo svajones ant 
debesėlių. Patašinės bibliotekoje vyko garsiniai K. Kubilinsko knygos ,,Stovi pasakų namelis“ skaitymai 
darželinukams, pagyvinti personažais – lėlėmis, liaudiškų mįslių ir minklių skaitymo bei spėjimo konkursas iš 
knygelės ,,Du kiškeliai pagiry“.  

Sasnavos bibliotekoje renginių ciklas „Vaikystė – tartum žiedų jūra“ apjungė garsinius R. Unos 
knygos „Atjunk“ skaitymus, literatūros popietę „,Linksmiada“ ir skaitymų bei žaidimų popietę „Žalios knygos 
kramtymas“. Pastarasis renginys vyko VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centre ,,Židinys“, į kurį 
susirinko nemažas būrys ,,varliukų“, linksmai nusiteikusių pakramtyti žalias knygas ir sudalyvauti žaidimų 
estafetėse. 

Valavičių bibliotekoje visą vasarą jaunieji knygų draugai skaitė savarankiškai pasirinktas knygas, 
jas analizavo, vertino, dalijosi skaitymo įspūdžiais su draugais bei bibliotekininke. Vasarai baigiantis 
bibliotekoje buvo surengtas baigiamasis akcijos renginys – popietė  „Palydim vasarą su knyga“. Popietės 
dalyviai dalinosi vasaros ir perskaitytų knygų įspūdžiais, žiūrėjo animacinius filmukus. 

2016 metai visas pasaulis šventė Mikės Pūkuotuko 90-ąjį gimtadienį iš Alano Aleksandro Milno 
knygos „Pūkuotuko pasaulis“. Gudelių bibliotekoje šiam jubiliejui paminėti parengta vaikų mylimų meškiukų 
paroda, skaitomos ištraukos iš knygos, vaikai ieškojo tarp knygų paslėptų Mikės Pūkuotuko išminties 
statinaičių. 

Netičkampio biblioteka sulaukė svečių iš Želsvos pagrindinės mokyklos. Visa klasė su dovanomis – 
piešiniais, atvyko į Mikės Pūkuotuko gimtadienį. Vaikai skaitė knygos „Pūkuotuko pasaulis“ ištraukas, piešė, 
vyko viktorina apie meškiuką.  

Daug ir įvairių renginių vaikams surengta Viešosios bibliotekos padaliniuose Nacionalinė Lietuvos 
bibliotekų savaitės metu. Sasnavos biblioteka sukvietė į renginį ,,Paimk knygą, atrasi pasaulį“, kurio metu 
buvo skaitomos eiliuotos mįslės iš R. Skučaitės knygos  „Aš – eilėraščių knyga“, sprendžiamas kryžiažodis  
„Žinių maišelis“.  
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Garsinio skaitymo popietė „Atverkime pasakų vartus ir ženkime pro juos kartu“, bei viktorina 
„Skaitai knygas – kaupi žinias“ vyko Šunskų bibliotekoje.  

Aktyviai Bibliotekų savaitės renginiuose dalyvavo Balsupių bibliotekos mažieji skaitytojai. Patys 
mažiausieji informacijos valandėlėje susipažino su kompiuterio ir interneto galimybėmis. Bibliotekoje veikė 
nuotykinių knygų, parvežtų iš Patašinės bibliotekos, paroda „Su knyga – į nuotykių pasaulį“. Visą Bibliotekų 
savaitę vaikai šioms knygelėms kūrė žymeklius, kurie buvo eksponuojami  parodoje „Gražiausias žymeklis 
mano knygai“.  

Bibliotekų savaitė Meškučių bibliotekoje prasidėjo akcija „Prisijunkite prie skaitančių 
bibliotekoje ir skatinkite skaityti savo mažuosius“. Akcijos tikslas – skatinti naudotis bibliotekos paslaugomis 
visą šeimą. Vyko garsinių skaitymų popietė mažiesiems „Skaitome ir žaidžiame pasaką“. Popietės metu 
vaikai skaitė pasaką „Ežys ir kiškis“.  

Padovinio biblioteka skaitytojus vaikus pakvietė į gražią šventę – „Poezijos pavasarį 
bibliotekoje“. Šventės metu jaunieji poetai perskaitė ar padeklamavo daugiau kaip 20 trumpų ir ilgesnių 
kūrinėlių. Visi aktyviai dalyvavo viktorinoje „Daug skaitau – daug žinau“. 

Šunskų bibliotekoje vyko garsinio skaitymo popietė „Atverkime pasakų vartus ir ženkime pro 
juos kartu“, viktorina „Skaitai knygas – kaupi žinias“, knygos žymeklių paroda-konkursas „Gražiausias 
žymeklis skaitomai knygai“. 

Želsvos bibliotekoje į garsinius pasakų skaitymus aktyviai įsijungė visi vaikai. Labiausiai vaikams 
patiko pasaka „Coliukė“. Aktyviai jaunieji bibliotekos skaitytojai dalyvavo ir viktorinoje „Iš kokių mes 
pasakų“ – į užduotus klausimus atsakinėjo greitai ir lengvai.  

Tarptautinė vaikų knygos diena padalinių bibliotekose paminėta linksmais ir žaismingais 
renginiais. Igliaukos bibliotekoje Anzelmo Matučio gimnazijos septintokai aptarė Gendručio Morkūno knygą 
,,Iš nuomšiko gyvenimo“. Knygos tema nekasdienė – apie nuomojamus paauglius, gyvenančius pasaulyje, 
kuriame reikia išmokti apginti save ir silpnesnį. Mokiniai originaliai pristatė savo atsineštas ir perskaitytas 
knygas: Einoras, pristatydamas A. Diumos ,,Tris muškietininkus“, pristatė ir vėrinį, Rūta – arklį iš A. Lindgren  
knygos „Mijo mano Mijo“, Simona – apelsiną iš J.Gaarder knygos ,,Mergaitė su apelsinais“. 

Pasitinkant Tarptautinę vaikų gynimo dieną Sasnavos biblioteka kartu su mokykla, pakvietė 
miestelio bendruomenę išvykai į Šilakojo miško stebuklingąjį „Fėjų slėnį“ – į susitikimą lėlininke, knygos 
„Miglų slėnio Fėjų pasakos“ autore Edita Lei. „Miglų slėnio Fėjų pasakos“  žavi ne tik savo turiniu, bet ir 
forma – knyga iliustruota autorės meniškai sukurto Miglų slėnio ir jo gyventojų nuotraukomis.  

Tradiciškai 3 bibliotekos įsijungė į Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius:  
Draugystės bibliotekoje Skaitymų dieną vaikams buvo skaitoma ištraukos iš Stian Hole knygos 

„Garmano vasara“, parengta ir bibliotekoje pristatyta mažųjų menininkų paroda „Kartu į ateitį“, kurioje 
eksponuojami originalūs vaikų dailės darbeliai. 

Igliaukos biblioteka pakvietė Anzelmo Matučio gimnazijos trečiokus į rytmečio skaitymus, skaitė 
ištraukas iš  Stiano Hole knygos „Garmano vasara“.  

Gudelių bibliotekoje Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu buvo skaitoma Stiano Hūlės „Garmano 
vasarą“, stebint ekrane knygos iliustracijas. Vyko ir skaitymai suaugusiems. Skaityta Emės Iterantos romano 
„Vandens skonis“ ištrauka.  
 

Netradiciniai renginiai 
 

Netradiciniams renginiams nepakanka bibliotekos fondų, bet reikia geros idėjos ir daugiau 
pastangų. Tačiau tokia veikla reikšminga vietos bendruomenei ir leidžia pažvelgti į bibliotekos veiklą kitaip. 
Jie padeda užmegzti ryšius su bendruomene, gerina bibliotekos įvaizdį. Draugystės biblioteka užmezgė  
ryšius su jaunųjų kūrėjų organizacija „Kakava“. Jų kurtas etnografinis dokumentinis filmas „Semme“ buvo 
pristatytas Draugystės bibliotekoje minint Kovo 11-ąją. Bibliotekoje apsilankę kūrėjai pasakojo apie lietuvių 
etnografinės kultūros puoselėtojus, senovės Prūsijos kultūrą ir jos įtaką lietuvių istorijai. 

Bibliotekoje aktyviai veikė ir plėtėsi skaitančių šeimų klubas „Obuolys nuo obels“ – vyko kūrybos 
parodos, pristatymai, edukaciniai užsiėmimai. Klubas vienija ne tik bibliotekos skaitytojus, bet ir 
marijampoliečius rašytojus, menininkus, kūrėjus. Klubo susitikimuose, vykstančiuose kiekvieno mėnesio 
paskutinį ketvirtadienį rinkosi šeimos, senjorai. Pastarajai grupei nemokamos kultūros bei bendravimo 
galimybės yra itin reikalingos. 2016 metais įvyko 10 klubo susitikimų, kuriuose apsilankė 257 žmonės. Buvo 
surengtos, pristatytos ir aptartos tautodailininko Antano Šergalio ir Reginos Petruškevičiūtės darbų 
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parodos, vyko diskusijos: „Metų knygos rinkimai 2015“, „Marijampolės miesto istorija. Interaktyvus 
Marijampolės gatvių žinynas“, „Knyga ar filmas. Filmo „Knygnešiai“ peržiūra“. Susitikimo „Petro Kriaučiūno 
viešajai bibliotekai – 95“ metu klubo nariai susipažino su bibliotekos istorija, klausėsi buvusių ir esamų 
darbuotojų prisiminimų. Renginys „Susitikimų akimirkos“ buvo skirtas aptarti skaitančių šeimų klubo veiklą 
ir ateities idėjas. Su klubo nariais susitiko  ir projektą „Saugi kaimynystė“ pristatė Marijampolės apskrities 
VPK bendruomenės pareigūnės. Ekodirbtuvių „Senos knygos naujai“  metu iš senų knygų klubo nariai kūrė 
naudingus ir meniškus dirbinius.  

Ataskaitiniais metais Draugystės bibliotekoje surengtas antrasis Marijampolėje Šeimų turnyras. 
Dėl nugalėtojų vardo kovojo 8 šeimos, kurios buvo išbandomos įvairiomis užduotimis – trumpąja klausimų 
apie literatūrą ir Lietuvos istoriją viktorina, rungtimis „Atspėk dainą“ ir „Ar pažįsti savo vaiką“ bei edukacinio 
stalo Lietuvos himno dėlione. Visos turnyre dalyvavusios šeimos pasirodė labai šauniai – rungėsi atkakliai ir 
demonstravo komandinę dvasią. 

Draugystės bibliotekoje vasarą bibliotekoje antrus metus iš eilės organizuotos filmų peržiūros 
„Vasaros kinas šeimoms“, kurių metu buvo peržiūrėti 8 filmai, apsilankė 68 bibliotekos skaitytojai.  

Bibliotekoje įrengta komiksų skaitykla, kurioje vaikai, jaunimas ir suaugusieji gali rasti grafinių 
romanų, komiksų ir zinų lietuvių ir užsienio kalbomis. 

Igliaukos bibliotekoje nuolat vedamos netradicinės ir kūrybiškos pamokos Igliaukos Anzelmo 
Matučio gimnazijos moksleiviams. Pamokų kūrybiškumo esmė – būti nustebintam ir susidurti su tuo, su kuo 
nesate anksčiau susidūrę. Rengiant poeto V. Šekspyro skaitymus buvo sujungtos dvi skirtingos ir 
tarpusavyje, atrodytų, nederančios formos: maistas ir knygos. Knygų paroda surengta ant furšetui paruošto 
stalo, meniu sudarė V. Šekspyro sonetai. Visą savaitę gimnazistai rinko informaciją apie garsiausią anglų 
poetą.  ,,Sonetų“ literatūrinė-muzikinė kompozicija suskambėjo jautriai ir jaudinančiai. Buvo skaitomos 
citatos iš autoriaus kūrinių, diskutuojama apie šiandienos vertybes.  

 
Lėlių teatrai 
Lėlių teatro „Trivainėlis“ veikla ataskaitiniais metais nebuvo labai aktyvi (nebuvo spektaklių 

premjerų), tačiau rugsėjo mėn. vyko gastrolės Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 
organizuojamame Skaitymo festivalyje „Aš žinau, ką skaitei aną vasarą...“, kur buvo parodytas B. Labutytės 
režisuotas spektaklis „Kiškis gudruolis“. Įgyvendinant projektą „Skaitymo virusas Marijampolėje“, 
atnaujintos lėlių teatro dekoracijos, lėlės ir statomas naujas spektaklis, kurio premjera įvyks kitais metais. 
Metų pabaigoje pateikta paraiška dėl Lėlių teatro „Trivainėlis“ dalyvavimo Vilniaus knygų mugėje. 

Igliškėlių bibliotekoje jaunųjų bibliotekininkų būrelio ,,Pelėdžiukai“ nariai rinkdavosi į lėlių teatro 
repeticijas ir pastatė spektaklį ,,Zuikių mokykla“.  
 

Akcijos, iniciatyvos  
Aktyvinant Viešosios bibliotekos ir padalinių veiklą, buvo kviečiama aktyviau dalyvauti šalies mastu 

vykstančiose iniciatyvose ir akcijose ir įsijungti į jų viešinimą.  
Pažymint Bibliotekų metus, Lietuvoje buvo surengta pirmoji Nacionalinė bibliotekų olimpiada, 

kurios finalinės varžytuvės vyko Vilniuje. Finale dalyvavo 3 Marijampolės bibliotekininkų komandos: 
Draugystės, Gudelių bibliotekų ir Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro komanda „Auksinis alavukas“. Tarp 
17 geriausiųjų respublikos komandų aukso medalį ir prizą – naujausią „X-Box“ žaidimų konsolę, iškovojo 
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos komanda „Auksinis alavukas“. 

 
Sausio – vasario mėnesiais vyko Protų kovos „Bibliomūšyje“. Vasario 17 d. įvyko paskutinis  

„Bibliomūšio“ etapas, kuriame paaiškėjo penkias savaites trukusio turnyro nugalėtojai. Turnyre dalyvavo 4 
Marijampolės bibliotekų komandos: „Slengai“, „Servyzas“, „Girių vilkai“ ir „Sniego gniūžtė“. Viešosios 
bibliotekos komanda „Slengai“, sudaryta iš daugkartinių įvairių intelektinių žaidimų nugalėtojų, dalyvavusi ir 
ankstesnių metų bibliomūšiuose užėmė aukštą – 4-tą vietą respublikos bibliotekų komandų tarpe. 

 
Petro Kriaučiūno Viešoji biblioteka dalyvavo akcijoje „Knygų Kalėdos“: suorganizuotas 31 renginys 

– literatūros popietės, garsiniai skaitymai, viktorinos, parodos, 51 žmogus bei 2 organizacijos (Žuvinto 
rezervato direkcija ir Puskelnių bendruomenė) bibliotekoms padovanojo 192 knygas. Daugiausiai knygų 
padovanota Draugystės (41), Igliaukos, (37) ir Puskelnių (34) bibliotekoms.   
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Patašinės bibliotekoje akcijos ,,Knygų Kalėdos“ metu vaikams gruodžio mėn. penktadienių 
popietėmis buvo rengiami improvizuoti garsiniai skaitymai ,,Kartą pasaulyje buvo sekama pasaka“, kurių 
metu skaitytos pasakos, vertinti išraiškingiausiai skaitę vaikai, vaišintasi ,,Nykštukų arbata'“ ir meduoliais. 

Sasnavos biblioteka surengė popietę „Mūsų delnuos spinduliuoja knyga“. Ką jaučia širdelė, kai joje 
apsigyvena įvairiausi jausmai, padėjo suprasti garsiai skaitoma Jo Witek ir Christine Roussey knyga 
„Širdelėje mano“.  

Igliaukos bibliotekoje Kalėdinių skaitymų metu Pepė ir Netvarkos nykštukas skaitė bei vaidino  
mažas pasakaites iš knygelės ,,Lėlių teatras. Vilko pasakos“, vyko skaitymo popietėse su šauniaisiais Ledo 
šalies personažais – Elza, Ana, Kristofu ir Olafu – skaityta pasaka ,,Ledo šalis: skaityk ir vaidink“ su 
snieguolėmis, Gerda, Kajumi ir pačia Sniego karaliene skaityta H.K. Anderseno pasaka ,,Sniego karalienė“. 
Baigiamuosiuose Kalėdiniuose garsiniuose skaitymuose skaityta pasaka ,,Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Gudelių bibliotekoje vyko garsinis knygos „Šiltų švelnukų pasaka“ skaitymas, Balsupių bibliotekoje vaikai iš 
gamtinių medžiagų pagamino Knygų Kalėdų medį  ir jį papuošė perskaitytomis knygelėmis – žaisliukais. 
Baraginės bibliotekoje popietės „Skaitė seneliai, skaito tėvai, skaitome mes“ metu dalyvavo senelė, kuri 
mažiesiems ir jų tėvams pasakojo apie knygą ir jos vertę senovėje. Daukšių bibliotekoje vyko garsinis 
pasakų skaitymas „Tą paslaptingą Kalėdų naktį“. Gavaltuvos bibliotekoje didžiausio susidomėjimo sulaukė, 
jau tradicine tapusi,  piešinių ir darbelių paroda ,,Kalėdinė pasaka...“. Igliaukos bibliotekoje vaikai ir 
jaunimas dalyvavo Kalėdiniuose skaitymuose ,,Gerumas ateina į širdį“.  

Inicijuotas bibliotekų dalyvavimas akcijoje „Metų knygos rinkimai“. Paraiškas teikė keletas 
bibliotekų, tačiau nominuotų knygų rinkinius laimėjo tik Draugystės ir Gudelių bibliotekos.  

Draugystės bibliotekos lankytojai akciją „Lietuva skaito!" skirtą spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos dienai, minėjo kartu su Daina Opolskaite. Kraštietės rašytojos, mokytojos knyga „Eksperimentas 
gyventi“ buvo nominuota geriausia 2015 metų knyga paaugliams 

Antri metai iš eilės kaimo bibliotekos dalyvauja Nacionalinio diktanto rašyme. Dalyvavo 7 kaimo 
bibliotekos: Daukšių, Igliaukos, Igliškėlių, Gudelių, Sasnavos, Valavičių, Želsvos.  

Vienuolikoje transliacijų, kurias įvairiomis temomis organizavo Lietuvos Nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka, aljansas „Langas į ateitį“ iš LNB studijos (apie internetą, apie propagandą, vaistus, 
šilumos paskirstymą daugiabučiuose, tautiškumo ir pilietiškumo santykį, Europos sąjungą) dalyvavo daugiau 
kaip 400 Marijampolės savivaldybės gyventojų.  

 

Savanoriai bibliotekoje 
 

Treti metai Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veikloje dalyvauja savanoriai. 2016 metais 
bibliotekoje savanoriavo 6 žmonės. Tikslinė grupė –18-29 m. jaunimas. 3 savanoriai dirbo bibliotekoje pagal 
JUI ir ESF projektą "Atrask save", kiti 3 savanoriai veikė kitais savanorystės pagrindais. Savanorystės 
bibliotekoje partneriai – Všį „Actio Catholica Patria“, Marijampolės darbo biržos Jaunimo darbo centras, Všį 
„Sveikatingumo idėjos“. 

 Savanoriai dirbo Informacijos skyriuje ir Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre, prisidėjo prie  
vaikų ir jaunimo laisvalaikio veiklų ir renginių organizavimo, maketavimo ir skaitmeninimo darbų, dirbo 
audiovizualinių menų dirbtuvėse ir dalyvavo skaitmeninio raštingumo mokymų procese. 2016 m. Biblioteka 
gavo „Erasmus+“ programos Europos savanorių tarnybos (EST) akreditaciją. Kartu su partnere VŠĮ 
„Sveikatingumo idėjos“ viešoji biblioteka įgyvendina projektą „Pirmoji Europos savanorių tarnybos banga 
Marijampolės regione“ („First Wave of EVS in Marijampole Region“) ir 2017 m. laukiama savanorio iš 
Turkijos, kuris 9 mėn. savanoriaus Draugystės bibliotekoje. 

 

Mokamos paslaugos 
 

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos mokamų paslaugų sąrašas patvirtintas Marijampolės 
savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 sprendimu Nr. 1 -34 ir ataskaitiniais metai nebuvo pakeistas.  
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 Lentelė Nr. 16. Mokamų paslaugų sąrašas 
 

Eil. 
Nr. 

Paslaugos pavadinimas Kaina 
eurais (€) 

1. Vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas :  

  1.1. suaugusiems 1, 74 

  1.2. ikimokyklinio amžiaus ir vaikams iki 14 metų 1, 45 

  1.3. neįgaliesiems ir pensininkams (pateikus pažymėjimą) 1, 45 

2. Vartotojo pažymėjimo dublikato išdavimas 0, 87 

3. Dokumentų spausdinimas nespalvotu spausdintuvu:  
  3.1. A4 formato dokumento spausdinimas 1 puslapis 0, 06 

  3.2. A4 formato dokumento spausdinimas iš abiejų lapo pusių 0, 09 

4. Dokumento spausdinimas spalvotu spausdintuvu:   

  4.1. dokumento spausdinimas spalvotu spausdintuvu A4 formato - 1 psl. 0, 29 

  4.2. dokumento spausdinimas spalvotu spausdintuvu A3 formato - 1 puslapis 0, 58 

5. Dokumentų kopijavimas:  

 5.1. A4 formato 1 puslapis 0, 06 

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

 5.3. A3 formato 1 puslapis 0, 12 

6.  Dokumentų laminavimas  

 6. 1. A4 formato 1, 45 

 6. 2. A5 formato 1, 16 

 6. 3. A6 / A7 formatų 0, 87 

7.  Dokumentų įrišimas  

 7. 1. Iki 50 lapų be viršelio 1, 16 

 Iki 50 lapų su viršeliu 1, 45 

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

 51 – 100 lapų su viršeliu 1, 74 

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

 101 – 200 lapų su viršeliu 2, 32 

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

 201 – 300  ir daugiau lapų su viršeliu 2, 90 

8.  Teksto surinkimas kompiuteriu (1 lapas) 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  10, 14 

 10.2. patalpų nuoma su kompiuterine technika ir aptarnavimu 13, 03 

11.  Bibliotekos patalpų nuoma, kai sudaromos ilgalaikės patalpų nuomos sutartys (Ne 
mažiau kaip 1, 74 Eur/ m2) 

Sutartinė 

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

 
2016 m. gauta 9338, 78 (2015 m. – 9926, 83) Eur specialiųjų programų pajamų. 
Daugiausia pajamų surinkta už bibliotekos patalpų nuomą – 6386, 39 (2015 m. – 6756, 57 €) Eur 

arba 68, 3 %. Tai pajamos už patalpų nuomą “Bitė GSM”, „Europe direct“ ir kitoms komercinėms 
organizacijoms.  

Už skaitytojų pažymėjimus gauta – 1213, 09, Eur arba 13, 00 % (2015 m. – 1204, 54 €) pajamų. 
Už kopijavimo ir spausdinimo paslaugas – 734, 59 Eur arba 7, 9 % (2015 m. –660, 52  €). 
Delspinigiai už laiku negrąžintas knygas sudarė – 743, 07 Eur arba 11,9 % (2015 m. – 1181, 95 €). 
Makulatūros pardavimas – 211, 55 Eur 
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Kitos paslaugos –50, 01 Eur (TBA, kitos paslaugos) 
Bibliotekos vartotojams padarytos 9094 kopijos, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 4873,  

padaliniuose –4221 kopijos. 
 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas 
 

Informacija apie Bibliotekos struktūrą, paslaugas, dokumentų fondus ir renginius publikuojama ir 
reguliariai atnaujinama bibliotekos tinklapyje www.marvb.lt. Bibliotekos interneto svetaine 2016 m. 
naudojosi 12079 asmenys, kurie apsilankė 22613 kartų. Per seansą vidutiniškai peržiūrimi 3, 2 puslapiai. 
Bibliotekos Facebook profilis turi beveik 2 tūkst. sekėjų (pasidalinta 159 įrašais), Multicentro Facebook 
profilis – 890 sekėjų. Kaip bibliotekos veiklos viešinimo įrankiai naudojami ir Instagram ir Youtube socialiniai 
tinklai. Facebook paskyras sukūrę ir aktyviai viešina paslaugas 18 padalinių (skyrių ir bibliotekų). Bibliotekos 
interneto svetainėje paskelbta 109 informacijų apie Bibliotekos veiklą, o regioniniuose portaluose 
(www.marijampolietis.lt, www.suduvosgidas.lt,) paskelbta dar 25 informacijos apie  Bibliotekos veiklą, 
naujoves ir paslaugas. 

Periodinėje spaudoje paskelbti 55 straipsniai apie biblioteką, iš jų parengti profesionalių žurnalistų 
– 34. Bibliotekos darbuotojai parengė 21 straipsnį į vietos periodinę spaudą. Daugiausia straipsnių apie 
Viešosios bibliotekos struktūriniuose padaliniuose vykstančius renginius buvo publikuota Marijampolės 
apskrities laikraštyje „Suvalkietis“ ir Viešosios bibliotekos interneto tinklapyje www.marvb.lt. Tai – 
informacija apie bibliotekose vykusias akcijas „Vasara su knyga“, „Knygų Kalėdos“, „Šiaurės šalių bibliotekų 
savaitė“, skaitančių šeimų klubo renginius, susitikimus su rašytojais ir kūrėjais.  

Marijampolės televizija parengė 34 reportažus apie Bibliotekos renginius ir veiklą, projektų, 
iniciatyvų pristatymus. Nemažai dėmesio vietinė TV skyrė projekto „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“ veiklų 
viešinimu. Transliuoti 5 reportažai: projekto pristatymas, veiklos, baigiamasis renginys, 1 reportažas apie 
projektą parodytas per LRT. Projekto metu sukurta laida „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“ per 
Marijampolės TV buvo rodyta 5 kartus. LRT parengė reportažus apie Informacijos ir skyriuje ir Multicentre 
įgyvendinamus projektus, Marijampolės TV parodė reportažą apie Netičkampio bibliotekoje vykusį renginį 
„Ilgiausias knygos skirtukas“. Draugystės bibliotekoje buvo pristatytas V.V. Landsbergio filmo „Vaineta“ . 
Interviu su autoriumi ir reportažą apie Draugystės biblioteką parengė Marijampolės televizija. 

Informacijos skyriaus darbuotojai sukūrė naujienlaiškių siuntimo sistemą. Parengti 5 (iš jų – 3 
apklausos) naujielaiškiai ir išsiųsti 15276 adresais vartotojams, pateikusiems elektroninio pašto adresus. 
Adresatus pasiekė 60 % naujienlaiškių, o gautus naujienlaiškius peržiūrėjo 1194 vartotojai. 

Parengta 57 įvairūs, nedidelės apimties reklaminiai, informaciniai lankstinukai, bukletai, plakatai, 
kvietimai į biblioteką. Jie buvo pristatomi lankantis mokyklose, darželiuose, vaiko dienos centruose ir 
jaunimo organizacijose. Daug dėmesio skirta BP2 projekto „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“ viešinimui: 
parengti 3 pavadinimų lankstinukai, 2 pavadinimų plakatai – apie projektą bei edukacinius užsiėmimus 
Audiovizualinių menų dirbtuvėse.  

Bibliotekos paslaugų reklamai Draugystės bibliotekos švieslentėje demonstruota 12 reklaminių 
tekstų – kvietimų į renginius bibliotekoje, o Multicentro ekspozicijų erdvėje TV ekrane - 15 renginių anonsų. 
Draugystės biblioteka tapo gerosios patirties pavyzdžiu respublikos bibliotekoms, kai prodiuserė E. 
Mildažytė jos veiklą pristatė dokumentiniame filme „Aš esu biblioteka“, kurį sukūrė LR Kultūros ministerijos  
užsakymu. 

Bibliotekos darbuotojai gerąja patirtimi dalinosi su respublikos bibliotekininkais. Balandžio mėn. 
Anykščiuose vykusiuose teoriniuose ir praktiniuose mokymuose „E-knygų rinka ir bibliotekų partnerystė“, 
Informacijos skyriaus vedėjas V. Baranauskas pristatė pranešimą „Iliustruotas interaktyvus žinynas 
„Marijampolės miesto gatvių kaita“. Šis žinynas buvo pristatytas Vilkaviškio ir Kalvarijos bibliotekų 
darbuotojams jų seminarų metu. 

 

Informacinė ir kraštotyros veikla 
LIBIS PĮ diegimas 
 

LIBIS PĮ Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje diegiama nuo 2001 m. Ataskaitiniai metais 
Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai naudojo LIBIS PĮ v.4.31.1 versiją. Patobulinta Komplektavimo 

http://www.marvb.lt/
http://www.marijampolietis.lt/
http://www.suduvosgidas.lt/
http://www.marvb.lt/
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posistemis (galima nurodyti daugiau negu vieną komplektavimo šaltinį), Skaitytojų aptarnavimo posistemis 
(išplėsti užsakymo parametrai, galimybė koreguoti vartotojo el. pašto adresą rezervuojant leidinius). 

LIBIS PĮ įdiegta Viešojoje bibliotekoje, Draugystės ir visose kaimo bibliotekose.  
2003 m. Viešojoje bibliotekoje buvo įdiegtas LIBIS Analizinės bibliografijos posistemis. NBDB 

2016 m. pateikti 846 (2015 m.– 995) bibliografiniai įrašai iš vietinių periodinių leidinių (laikraščių 
„Suvalkietis“, „Marijampolės miesto laikraštis“ ir dalies žurnalo „Mūsų savaitė“ numerių).  

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). 2015 m. 

pabaigoje LIBIS PĮ Skaitytojų aptarnavimo posistemio (SAP) programine įranga dirbo visi padaliniai, naudojo 
vieningą vartotojų registracijos ir delspinigių apskaitos sistemą.  

Darbuotojų konsultavimas ir mokymas LIBIS PĮ klausimais buvo vykdomas elektroniniu paštu ar 
per bendravimo sistemą „Lync“. Bibliotekininkams suteikta 50 individualių konsultacijų (dėl knygų išdavimo 
į namus limito padidinimo, delspinigių panaikinimo, nepavykusi naujo vartotojo registracija, slaptažodžio 
keitimas ir pan.) 

Siekiant išvengti klaidų ir netikslumų buvo reguliariai kontroliuojama lokali vartotojų duomenų 
bazė, naujų vartotojų registracija bei perregistravimas, priminimų, raginimų siuntimas skolininkams, 
teikiama informacija vartotojams, stebimas skaitytojų skolininkų aptarnavimas. 

Internetu vartotojai užsakė 1049 ir rezervavo 754 dokumentus (2015 m. atitinkamai 813 ir 1737). 
Šiomis paslaugomis naudojosi 453 vartotojai. Užsakant leidinius internetu, buvo atmesti 139 užsakymai (net 
90 vartotojų neatvyko pasiimti užsakytų leidinių), rezervuojant – 25 užsakymai. 

Elektroninio pašto adresais buvo pasiekiami 7556 vartotojai (68, 5 %), todėl ne visi vartotojai gali 
naudotis LIBIS PĮ teikiamomis elektroninėmis paslaugomis ir gauti naujienlaiškių informaciją. 

Dokumentų grąžinimo įrenginiu pasinaudojo 1639 (2015 m. – 1775) skaitytojai.  
Biblioteka teikia „Klausk bibliotekininko“ paslaugą vartotojams, kurie prisijungę prie 

www.ibiblioteka.lt interneto svetainės turi galimybę pateikti klausimą adresuotą bibliotekininkei. 2016 m. 
pateikta 11 užklausų (2015 m. – 13). 

Susiduriama ir su LIBIS PĮ diegimo problemomis. Dėl pasenusios uždaro tinklo įrangos ir 
kompiuterinės technikos, PĮ dirba lėtai, kartais stringa vartotojų aptarnavimas. Serverio techniniai 
parametrai neatitinka šiuolaikinių duomenų bazių apdorojimo reikalavimų, stringa LIBIS PĮ, todėl būtina šią 
problemą spręsti kuo skubiau. 

 
Informacinis fondas 
 

Ataskaitiniais metais informacinis Viešosios bibliotekos fondas sudarė 4731 (2015 m. – 4888 
fizinių vienetų.  

Bibliotekos padaliniuose informacinių leidinių fondas sudaro 2299 (2015 m. – 2593) fizinius 
vienetus. Draugystės bibliotekoje – 302 fiziniai  vienetai dokumentų. 

Vidutiniškai vienoje kaimo bibliotekoje –  100 fizinių vienetų informacinio fondo dokumentų. 
CBS gauta 254 informaciniai leidiniai, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 112, Draugystės – 39, kaimo 

bibliotekose – 163 egzempliorių. 
Viešosios bibliotekos informacinių leidinių fondą sudaro 2130 egzempliorius. Didžiausias skaičius 

informacinių dokumentų saugoma Informacijos skyriuje – 1280 Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 514, 
Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre – 336.  

Informacinio fondo būklė Bibliotekos skyriuose nepasikeitusi. Informacinių leidinių fondas 
atnaujinamas nepakankamai, Informacijos skyriuje ribojamas jų naudojimo laikas namuose (skolinama 2 
savaitėm). Dalis vertingiausių dokumentų į namus neišduodama. Informacijos skyriuje populiariausi 
visuomenės mokslų dokumentai, mažiausiai populiarūs – meno, sporto, matematikos ir gamtos mokslo 
šakų dokumentai. Skaitomiausia knyga Informacijos skyriuje – R. Čiarnienė ir kt. „Organizacijų vadybos 
pagrindai“, populiarios knygos P. Johnson „Žydų istorija“, A. Visockis „Jonas Basanavičius“, S. Šedbaras 
„Administracinė atsakomybė“, „Chanel your English“, A. Pavaras „Plienai“ ir kiti leidiniai. 

http://www.ibiblioteka.lt/
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Informacinis padalinių bibliotekų dokumentų fondas komplektuojamas atsižvelgiant į vartotojų 
poreikius, ypatingą dėmesį teikiant besimokančių ir studijuojančių vartotojų poreikiams – nagrinėjamos 
bibliografinės užklausos, neigiami atsakymai į jas. Bent 30 procentų padalinių darbuotojų ataskaitose 
pažymėjo, kad informacinių leidinių fondas atnaujinamas lėtai, o seni leidiniai praktiškai nenaudojami. 

Nemažai informacijos vartotojai suranda interneto tinklapiuose, nes didžiojoje dalyje padalinių 
informaciniai dokumentų fondai pasenę, naujų dokumentų gaunama mažai, todėl informacinis fondas 
nevisiškai atitinka vartotojų poreikius.  
 

Elektroninis katalogas 
 
Bibliotekos elektroniniame kataloge 2016 m. pabaigoje buvo 39856 (2015 m. – 39882) 

bibliografinių įrašų, iš jų ataskaitiniais metais buvo sukurti 1753 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. 
 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 
 

2016 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojams vartotojai pateikė 10385 (2015 m. – 
12094) užklausas. Kiekvienais metais užklausų skaičius mažėja, ataskaitiniais metais jų sumažėjo 14, 1 %. 
Įvykdyta – 9384 užklausos. 

Registruoti 1001 neigiami atsakymai, tai sudaro 9, 6 % visų gautų užklausų. 
Elektroninėmis priemonėmis gauta 1265 užklausos (2015 m.  – 1098). 
Viešojoje bibliotekoje vartotojai pateikė 5659 užklausą, iš jų atsakytos –4981. Užklausų skaičius 

sumažėjo daugiau kaip 2000, palyginus su 2015 m. gautų užklausų skaičiumi. Užklausų skaičius mažėjo 
visuose Viešosios bibliotekos skyriuose, o Vaikų edukacijos centre neatsakytų užklausų skaičius pasiekė 57, 
6 %, nes vaikai dažniau linkę naudotis informacinėmis technologijomis ir reikalingą informaciją randa 
internete. Informacijos skyriuje taip pat užregistruotas didžiausias neigiamų atsakymų skaičius per 
pastaruosius metus. Fiksuotas įvairių mokslo šakų dokumentų trūkumas, dėl kurių neatsakyta į užklausas,  
pvz.: amerikiečių tradiciniai kostiumai, Šveicarijos konstitucija, maisto sauga Europos sąjungoje, žemės ūkio 
mašinos ir pan. Didžiąją dalį užklausų sudarė teminės užklausos – 2700, kitų užklausų gauta: adresinių – 
1367, tikslinamųjų – 462, faktografinių– 452.   

Vidutiniškai vienai kaimo bibliotekai pateiktos 136 užklausos (2015 m.   – 135).  
 
               Lentelė Nr. 17. Užklausos 

 Gauta 
užklausų  

Atsakyta 
užklausų  

Neigiami 
atsakymai 

Gautos elektroninėmis 
priemonėmis 

Viešoji biblioteka 5659 4981 678 743 

Draugystės biblioteka 1584 1471 113 406 

Kaimo bibliotekos 3142 2932 210 116 

SVB 10385 9384 1001 1265 

 
Per metus suteikta 705 individualių konsultacijų informacijos paieškos klausimais. 
Viešosios bibliotekos padaliniuose pateiktų užklausų skaičius išaugo. 2016 m. padaliniuose gauta 

4726 užklausos, t. y. jų skaičius, palyginus su 2015 metais padidėjo beveik 300 užklausų. Atsakyta į 4403 
užklausas.  

Didžiąją dalį užklausų Viešosios bibliotekos padaliniuose sudarė teminės užklausos – 2858. Tai – 
užklausos grožinės literatūros, gamtos mokslų, žemės ūkio, visuomenės mokslų ir kitomis temomis. Taip pat 
atsakyta į 1185 adresines, 198 tikslinamąsias ir 162 faktografines užklausas.  

Viešosios bibliotekos padaliniuose į užklausas pateikta 323 neigiami atsakymai (113 – Draugystės 
bibliotekoje, 210 – kaimo padaliniuose). Neigiamų atsakymų priežastys įvairios. Bibliotekose moksleiviams 
trūksta privalomojo skaitymo knygų. Pavyzdžiui Mokolų bibliotekoje nėra kūrinių, kurių reikia skaitymui 
gimnazijose: Šatrijos Raganos „Sename dvare“, A. Vaičiulaičio „Valentina“, A. Kamiu „Maras“. Bibliotekoje 
nerasta knygų  apie tautinį kostiumą, kryždirbystę. Želsvos bibliotekoje trūksta naujų knygų mechanikos 
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klausimais – traktorių, automobilių remontą, įvairių rankdarbių knygų moksleiviams Padovinio bibliotekoje. 
Bibliotekų lankytojai pageidautų daugiau periodinių leidinių – kaimo bibliotekose vis dar populiari 
„popierinė“ spauda. Daugirdų bibliotekoje skaitytojai pageidavo laikraščių ,,Ūkininko patarėjas, „Valstiečių 
laikraštis“. Tenkinant vartotojų skaitymo poreikius padalinių bibliotekos naudojasi Viešosios bibliotekos bei 
kitų padalinių fondais.  
 

Atrankinės informacijos apimtis ir temos  
 

2016 m. Viešosios bibliotekos padaliniuose atrankinė informacija buvo teikiama 103 vartotojams. 
Igliaukos padalinyje atrankiniu būdu aptarnauti 95 vartotojai. Anzelmo Matučio gimnazijos 2-4 klasės 
gimnazistams, Igliaukos vaiko dienos centro ,,Spindulėliai“ auklėtiniams, Igliaukos vaikų darželio kolektyvui 
bei keturiems vartotojams studijuojantiems neakivaizdiniu būdu. Pagrindinės atrankinės informacijos 
temos: programinė literatūra, ekologija, etninė kultūra, psichologija, vaikų ugdymas darželyje, bitininkystė. 

Draugystės bibliotekoje atrankinė informacija teikiama penkiems vartotojams šiomis temomis: 
vaikų sveikatingumas, vaikų patyčios ugdymo ir mokymo įstaigose, pjesės vaikų  spektakliams, žaidimai 
vaikų  laisvalaikiui, anglų kalbos mokymas.  

Igliškėlių bibliotekoje vienam skaitytojui buvo teikiama atrankinė informacija Lietuvos istorijos 
temomis, Valavičių bibliotekoje –  2 skaitytojai psichologijos temomis.  

 

Bibliotekos elektroninės paslaugos 
 Lentelė Nr. 18. Elektroninės paslaugos 

 

Elektroninės paslaugos SVB Viešoji 
biblioteka 

Draugystės 
biblioteka 

Kaimo bibliotekos 

Seansų skaičius 82812 58846 3787 20179 

Seansų laikas 24666:57 19859:57 5720 18946 

Atmestų seansų skaičius 50 0 50 0 

Parsisiųsdintų dokumentų skaičius 14176 14163 0 13 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius 2558 502 0 2056 

Paieškų (užklausų) skaičius 105748 105748 0 0 

Virtualių apsilankymų skaičius 46079 46079 0 0 

Seansų internete skaičius 8824 8824 0 0 

 

Internetas 
 

2016 metų pabaigoje viešoji interneto prieiga veikė Viešojoje bibliotekoje, Draugystės ir 22 
kaimo bibliotekose. Trakiškių biblioteka nedirbo nuo gegužės mėnesio (veikė išorinis aptarnavimo punktas), 
todėl interneto vartotojai nebuvo registruojami. 

Interneto skaityklų paslaugomis ataskaitiniais metais naudojosi – 4687 (2015 m. – 4393), arba 
42, 5 % Viešosios bibliotekos bei padalinių vartotojų. Dauguma jų (Informacijos skyriuje - visi) neturi LIBIS 
skaitytojų pažymėjimų.  

Internetu naudojosi 1714 (2015 m. – 1509) vartotojai vaikai iki 14 m.  
Viešojoje bibliotekoje viešosios interneto prieigos kompiuteriais naudojosi 1137 (2015 m. – 1136) 

vartotojai, iš jų vaikai iki 14 m. – 236. Informacijos skyriuje lankėsi 782 interneto paslaugų vartotojai, Vaikų 
edukacijos ir laisvalaikio centre (VELC) - 355. Interneto vartotojų skaičius išliko stabilus, nors vis ryškesnė 
yra interneto vartotojų mažėjimo tendencija dėl senos ir susidėvėjusios kompiuterinės įrangos. Dauguma 
gyventojų interneto paslaugomis naudojasi namuose, o bibliotekose lankosi nemažai socialiai pažeidžiamų 
grupių atstovų: paaugliai iš globos namų, bedarbiai, senjorai.  

Draugystės bibliotekoje internetu naudojosi 393 (2015 m. – 396) vartotojai, iš jų 303  – vaikai iki 
14 metų. 

Kaimo padaliniuose interneto paslaugomis naudojosi 3157 (2015 m. – 2864) vartotojai, iš jų 1175 
vaikai iki 14 m. amžiaus. 
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Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose veikia Interneto skaityklų:  
Viešojoje bibliotekoje įrengta 11 kompiuterizuotų darbų vietų vartotojams, iš jų visos 

informacijos skyriuje. Multicentro vartotojai vieną valandą per dieną, kai nevyksta edukaciniai užsiėmimai, 
naudoja Multicentro kompiuterius paieškai internete ar laisvalaikiui praleisti. 

Draugystės bibliotekoje – 8 darbo vietos vartotojams. 
22 kaimo bibliotekose įrengtos 76 kompiuterizuotos darbo vietos (2015 m. - 83) 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“.  
2016 metais Viešosios bibliotekos ir padalinių vartotojai nemokamai naudojosi 3 

prenumeruojamomis duomenų bazėmis: EBSCO (8 duomenų bazių paketas), NAXOS music Library ir 
INFOLEX duomenų bazėmis. Ataskaitiniais metais padidėjo EBSCO  DB naudojimas, joje atlikta 6835 
paieškos. Per mažai panaudojama ir viešinama INFOLEX DB, nes vartotojų užklausų analizė rodo, kad ne 
visos užklausos teisės klausimais atsakytos ir ne visi reikalingi teisės aktai pateikti vartotojams.  

 
Kraštotyros veikla 
 

2016 metais pagrindinis dėmesys buvo skiriamas informacijos apie kraštą ir kraštotyrinių 
dokumentų skaitmeninimui, atrankai ir sklaidai elektroninėje erdvėje. 

Kraštotyros dokumentų fondą Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose sudaro 9985 (2015 m. – 
10003) fiziniai vienetai, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 4921, Draugystės bibliotekoje – 464, kaimo 
bibliotekose – 4600 fizinių vienetų dokumentų.  

SVB buvo gauti 254 kraštotyros dokumentai, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 112, Draugystės – 39,  
kaimo bibliotekose – 103 fiziniai vienetai dokumentų.  

Vidutiniškai vienoje kaimo bibliotekoje yra po 200 fizinius vienetus kraštotyrinio pobūdžio 
dokumentų.  

Skaitmeninimo darbai Viešosios bibliotekos informacijos skyriuje šiuo metu vieni iš 
svarbiausiųjų. Kraštotyros darbui vis stipresnę įtaką daro spartus skaitmeninių technologijų tobulėjimas, 
todėl keičiasi ir darbo krašto fonde specifika. 

2016 m. dauguma Informacijos skyriaus darbuotojų didžiausią dėmesį informacijos apie kraštą ir 
kraštotyros dokumentų atrankai, skaitmeninimui ir tęstinio projekto (nuo 2014 m. ) „Marijampolės miesto 
gatvių kaita“ vykdymui. Šis projektas skirtas Marijampolės kraštotyrinio paveldo prieinamumui didinti ir jo 
perkėlimui į elektroninę erdvę. (žr. „Projektų rengimas“). 

Informacijos skyriaus krašto fondo darbuotojai sukūrė 5409 skaitmeninius vaizdus, kurie saugojami 
kraštotyros archyve. Iš jų: 

o kraštotyros darbai, rankraščiai – 42 vienetai/2711 skaitmenintų vaizdų; 
o spaudiniai (knygos) – 29 vienetai /2116 skaitmenintų vaizdų; 
o  Mikrokopijos – 582 vienetai /fotomenininko R. Linionio – 131 nuotraukų negatyvas;  

skulptoriaus J. Narušio darbų – 96 nuotraukų negatyvai; bibliotekos istorijos fotografijos  – 355. 
Kadangi projektas dvimetis, 2016 m. buvo renkama ir apdorojama informacija, įdiegta turinio 

valdymo sistema, nupirktas prisilietimu valdomas išmanus ekranas – siena (Touch screen wall technologija), 
rengiama informacija skelbimui šiame įrenginyje.  

Ataskaitiniais metai parengtos ir pradėtos viešinti bibliotekos interneto svetainėje 2 virtualios 
parodos: „Bibliotekos istorija“ (peržiūrėta 1522 kartus), „Trispalvė virš miesto“ (peržiūrėta 677 kartus).  

Tradiciškai parengtas 2017 metų kalendorius „Marijampolei reikšmingos datos. Leidinys 
išspausdintas 400 egz. tiražu (28 psl.) ir parengta jo elektroninė versija, skelbiama Bibliotekos tinklapyje. 

Viešosios bibliotekos padaliniuose atliekami tradiciniai kraštotyros darbai. Visose bibliotekose 
rengiamos kraštotyros kartotekos, per metus jos papildytos 158 bibliografiniais įrašais. Padaliniai pildo 
iškarpų iš periodinės spaudos segtuvus „Apie mus spaudoje“, tęsiami jau pradėti darbai: pildomi teminiai 
segtuvai apie žymius kraštiečius, aptarnaujamo mikrorajono vietoves, organizuojamos teminės lentynos 
knygnešiams, žymiems kraštiečiams, kurios papildomos naujais kraštotyros dokumentais. 
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Baraginės bibliotekoje parengtas nuotraukų albumas „Gražiausių akimirkų prisiminimai“. 
Nuotraukose –  bibliotekos skaitytojai, buvusieji mokyklos mokiniai ir kaimo tremtiniai.  

Meškučių bibliotekoje nauja medžiaga ir nuotraukomis papildyti segtuvai „Gražėjantis kaimas ir jo 
žmonės“, „Meškučių kaimo gyventojų laisvalaikis nuotraukose“, „Akimirkos bibliotekoje“.  

Valavičių bibliotekoje parengtas segtuvas „Valavičių krašto istorija“ – surinkti kaimo žmonių 
prisiminimai ir per 80 nuotraukų nuo 1933 m. iki šių dienų. Didelio susidomėjimo sulaukė sudarytas 
žemėlapis – Valavičių ir aplinkinių kaimų „Gyventojų sodybų planas“. Jame pažymėtos 144 sodybos, kurių 
įsikūrimo pradžia siekia 1947 metus.  

 

Metodinė veikla 
 

2016 metais metodinės veiklos tikslai buvo tobulinti ir plėsti bibliotekų paslaugas, rengiant ir 
įgyvendinant bibliotekų plėtros projektus, skleidžiant informaciją apie naujoves, diegiant gerąją patirtį, 
ugdant bibliotekininkų profesionalumą. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, buvo organizuoti profesiniai 
renginiai, koordinuojama bibliotekininkų iniciatyvumą skatinanti skaitymo skatinimo programa „Skaitanti 
bendruomenė“, teikta metodinė pagalba bibliotekų darbuotojams, rengti ir gavus finansavimą įgyvendinti 
naujų paslaugų diegimo bibliotekose projektai. 

Viena iš metodinės veiklos funkcijų yra koordinuoti Viešosios bibliotekos ir padalinių 
atskaitomybę. Ataskaitiniais metais surinktos 2015 m. statistinės ataskaitos, statistiniai duomenys pateikti į 
LIBIS statistikos modulį, parengta suvestinė statistinė ataskaita Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo 
bibliotekai. Išanalizuotos ir apibendrintos praėjusių metų bibliotekų veiklos žodinės ataskaitos – 
nestacionarinis aptarnavimas, vartotojų orientavimas ir mokymas, informacinė ir kraštotyros veikla, 
bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas, atrankinės informacijos apimtis ir temos, renginiai 
vaikams ir suaugusiems, viešinimas.  

Jau antrus metus koordinuojamas programos „Skaitanti bendruomenė“ įgyvendinimas 
Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose. Programos tikslas – aktyvinti skaitymą bendruomenėje, kelti skaitymo 
ir bibliotekos prestižą visuomenėje buvo įgyvendintas. Daugelyje padalinių padidėjo registruotų vartotojų 
skaičius, kaimo padaliniuose ir Draugystės bibliotekoje ypač padidėjo dokumentų išduotis vartotojams.  
Bibliotekose buvo organizuotos akcijos, skaitymo netradicinėse vietose iniciatyvos, daugiau dėmesio 
bibliotekos skyrė skaitymo bei bibliotekos populiarinimui ir viešinimui, ypač socialiniuose tinkluose. 
Lapkričio mėnesio pasitarimo metu padalinių darbuotojai pristatė ir įvertino savo pasiekimus ir rezultatus, 
vykdant šią programą. 

Viena iš metodinės veiklos krypčių – ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, plėsti bibliotekų 
paslaugas, skleisti  informaciją apie naujoves.  Įgyvendinant šiuos uždavinius buvo organizuojami profesiniai 
renginiai, įvyko 10 Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimų. Juose svarstyti aktualūs 
profesiniai klausimai: visuminės fondų apskaitos pildymas LIBIS programoje, Facebook paskyros bibliotekai 
sukūrimas ir administravimas, veiklos planavimas ir atskaitomybė, dokumentų rengimo reikalavimai, 2016 
metų veiklos prioritetai, programos „Skaitanti bendruomenė“ įgyvendinimas, praėjusių metų statistiniai 
rodikliai ir veikla, pristatomos bibliotekininkystės naujienos ir darbuotojų atestavimo tvarka. Informuota ir 
raginta dalyvauti Lietuvos mastu vykstančiose akcijose ir iniciatyvose. Bibliotekos administracija nuolat 
informavo apie naujoves ir pasikeitimus organizacijoje, jos valdyme, struktūroje, aptarė korupcijos 
prevencijos programą bibliotekoje ir bibliotekų veiklos programos 2017 m. rengimo gaires. Vyriausioji 
metodininkė Violeta Ruseckienė pristatė pagrindines renginių formas ir jų naudojimo tinkamumą, 
supažindino su 2016 m. balandžio 29 d. LR kultūros ministro patvirtintomis Bibliotekų plėtros strateginėmis 
kryptimis 2016-2022 metams, pristatė projekto „Bibliotekos pažangai 2“ rėmuose vykdyto Bibliotekos 
rekomendavimo tyrimo rezultatus. Vyriausioji metodininkė Alma Stočkuvienė aptarė aptarnavimo kultūros 
bibliotekoje pagrindus,  supažindino su neformalaus mokymo galimybėmis bibliotekoje, pristatė Suomijos 
bibliotekų gerąją patirtį, supažindino su standarto „Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų 
statistika (ISO 2789:2013) nuostatomis, pasidalijo BP2 mokymuose „Vartotojų patirties valdymas veiklos 
procesuose“ išgirstomis naudingomis įžvalgomis. Direktoriaus pavaduotoja Jūratė Dudkienė, remdamasi 
OVC consulting vadybininko Tado Žibūdos mokymų medžiaga, pristatė pagrindinius strateginius teiginius – 
misija-vizija-vertybės ir strateginio planavimo procesą, išorinę ir vidinę įstaigos analizę. Seminare „Kūrybinė 
projektų rašymo laboratorija“ dalyvavusi Draugystės padalinio vedėja Danutė Lukšienė supažindino su 
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originalių idėjų generavimu ir jų įgyvendinimu per projektinę veiklą.  
Gegužės mėn. organizuotas teminis seminaras Viešosios bibliotekos ir padalinių 

darbuotojams „Bendravimo ypatumai“. Pranešėja – Marijampolės kolegijos lektorė Audronė Putauskienė. 
Lektorė aptarė šias temas: bendravimas su sunkiais žmonėmis, konfliktų valdymas organizacijoje, 
neverbalinis bendravimas. Seminare dalyvavo 34 Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai.   

Siekiant pakelti bibliotekininkų profesionalumą ir juos motyvuoti, vieno iš pasitarimų metu 
pristatyta Igliaukos bibliotekos geroji patirtis: Igliaukos biblioteka – bendruomenei. Darbuotojos Dalios 
Sudeikienės ir Gražinos Maliejienės pastangomis nuosekliai ir kryptingai plečiama bibliotekos veikla gerina 
bendruomenės kultūrinį gyvenimą, ugdo jautrumą kultūros vertybėms, stiprina igliaukiečių informacinius 
gebėjimus. Pamatas kultūrinėms iniciatyvoms yra tamprūs ryšiai su bendruomene, bendradarbiavimas ir 
partnerystė su kitomis institucijomis.  

Savivaldybės mokyklų bibliotekininkams metodinė pagalba teikiama pagal poreikį – 
konsultuojant, dalijantis gerąja patirtimi ir informacija. Lapkričio mėn. Vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro 
patalpose vyko pasitarimas mokyklų bibliotekininkams, kuriame buvo pristatomos Bibliotekos veikla, 
iniciatyvos ir projektai vaikams ir paaugliams. Pristatymus ruošė Vaikų laisvalaikio ir edukacijos centro 
vedėja Raminta Liubelionienė, kuri supažindino su 2015-2016 metais įgyvendinto projekto „IT kartos 
iniciatyvos bibliotekoje“ veiklomis, vyriausioji metodininkė Violeta Ruseckienė pristatė projektų pateikimo 
galimybes, supažindino su paramos programomis į kurias bibliotekos gali teikti paraiškas projektams 
finansuoti. Vyriausioji metodininkė Alma Stočkuvienė pristatė Suomijos bibliotekų gerąją patirtį. Mokyklų 
bibliotekininkams buvo pasiūlyta savo darbe pasinaudoti Viešosios bibliotekos metodininko parengtu 
Įžymių 2017 m. datų kalendoriumi. 

Tradiciškai parengtas „Įžymių datų kalendorių“ 2017 metams.  
2016 m. buvo planuotos 23 išvykos į Draugystės ir kaimo bibliotekas, išvykta į 8 bibliotekas. 
Bibliotekininkų profesionalumo ugdymui komplektuojamas metodinės literatūros fondas. 

2017 m. pradžiai Metodikos kabineto dokumentų fonde buvo 272 fiziniai vienetai, 2016 m. gauta – 8, 
nurašyta – 268 fiziniai vienetai (iki 2016 m. veikęs fondas „Knyga laisvalaikiui“ buvo patrauklus ir naudingas 
kaimo bibliotekoms, kurių fondai atnaujinami lėčiau, o iš šio fondo vežamos knygos iš dalies patenkindavo 
skaitytojų poreikius naujoms knygoms). Dokumentų fondu naudojosi 21 vartotojas, jiems išduota 72 
dokumentai. Metodikos kabinete nuolat veikė parodos: „Bibliotekininkystės naujienos“, 2016-ieji – 
Bibliotekų metai“ ir „Bibliotekos: projektai, akcijos, iniciatyvos“. 

 

Tyrimai 
 

Vykdant projektą „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“ buvo atliktas projekto poveikio vertinimas. 
Tyrimo tikslas – nustatyti, kokią įtaką jaunimui turėjo projekto mokymai (fotografijos, kompiuterinės 
grafikos, videomeno-žurnalistikos, skaitmeninės muzikos) ir kaip pasikeitė jaunimo laisvalaikio praleidimo 
galimybės įgyvendinus projektą. Poveikis tirtas pasibaigus pagrindinėms projekto veikloms – mokymams, 
edukaciniams užsiėmimams, veikloms naujai įkurtose erdvėse. Tyrimo tikslinė grupė – 12-30 metų 
jaunimas, dalyvavęs projekto veiklose (mokymuose) bei jaunimas besinaudojantis įkurtomis erdvėmis ir 
paslaugomis bibliotekoje. Į anketos klausimus atsakė 115 respondentų: 65 jaunuoliai (57 %) dalyvavę 
mokymuose, 50 jaunuolių (43 %) besilankančių naujai įkurtose erdvėse.  

Tyrimo išvados: 
Projekto mokymų metu įgytas technologines žinias ir gebėjimus gerai ir labai gerai įvertino pusė 

dalyvavusių mokymuose jaunuolių. Jiems mokymai buvo naudingi. Kad sustiprėtų kitos dalies jaunuolių 
žinios ir gebėjimai, reikia tęsti edukacinius užsiėmimus bei daugiau dėmesio skirti individualiam darbui. 
Didžiausią susidomėjimą kelia įkurta foto/video studija ir galimybės fotografuoti, filmuoti. Tačiau dalis 
jaunimo visai nesinaudoja naujai sukurtomis paslaugomis - jie renkasi kitas veiklas, pomėgiai nesutampa su 
bibliotekos siūlomomis paslaugomis. Neformalūs susibūrimai, pokalbiai –  priimtinos veiklos jauniems 
žmonėms, tačiau biblioteka turi pasiūlyti daugiau įdomių filmų, daugiau rengti žaidimų turnyrų. 
Dalyvavimas bendrose projekto veiklose jaunimui suteikė pasitikėjimo savo gebėjimais. Bibliotekoje įkūrus 
Audiovizualinių menų dirbtuves ir laisvalaikio erdves jaunimas dažniau naudojasi  bibliotekos paslaugomis. 

2016 m. kovo 17-23 d. buvo vykdomas Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 
rekomendavimo tyrimas (NPS). Buvo pateiktas klausimas – „Ar rekomenduotumėte savo artimiesiems, 
draugams lankytis Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje?“ Nustatyta: Bibliotekos NPS – 85 
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(86 % lankytojų – rėmėjai, 3 % lankytojų – neutralieji, 1% lankytojų – skeptikai). Apklaustas 91 bibliotekos 
lankytojas: 71 % moterų, 21 % vyrų. Taip pat sužinota, kad didžioji dalis respondentų – 53 % skolinasi 
knygas namo, 17 % naudojasi internetu, po 14 % skaito periodinę spaudą ir dalyvauja renginiuose.  

 

Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas 
 

Gegužės mėnesį įvyko bibliotekos darbuotojų atestacija, kuri patvirtino pakankamai aukštą 
Bibliotekos specialistų kompetencijų lygį. Atestuoti 45 Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai 
(specialistai), iš jų 6 darbuotojams suteikta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, 11 specialistų padidintas 
tarnybinio atlyginimo koeficientas, 4 skirta vienkartinė išmoka ir tik 1 specialistui buvo pažeminta 
kvalifikacinė kategorija. Spalio mėn. papildomai atestuoti 2 padalinių darbuotojai, kurie dėl įvairių 
priežasčių negalėjo būti atestuojami gegužės mėn. 

2016 metais 19 darbuotojų, iš jų – 15 profesionalūs bibliotekininkai, dalyvavo kitų institucijų 
organizuotuose profesinio ugdymo renginiuose. Kvalifikaciją kėlė 11 Viešosios bibliotekos darbuotojų, iš jų 
7 profesionalūs bibliotekininkai (36, 8 % visų Viešosios bibliotekos bibliotekininkų), 3 Draugystės bibliotekos 
bibliotekininkai kėlė kvalifikaciją (75, 0 %), o kaimo bibliotekose – tik 5 darbuotojai, arba  20, 8 % visų kaimo 
bibliotekų darbuotojų. 

Rugsėjo 18-25 dienomis Viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė Alma Stočkuvienė kartu su 
kitais Lietuvos viešųjų bibliotekų atstovais dalyvavo tarptautiniame išvažiuojamajame viešųjų bibliotekų 
patirties sklaidos forume „Biblioteka šiuolaikinio verslo erdvėse“ Suomijoje. Forume dalyvavo 46 Lietuvos 
savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovai ir specialistai, bei Suomijos viešųjų bibliotekų vadovai. Susipažinta su 
Rikhardinkatu, Toolo ir universiteto bibliotekomis Helsinkyje, Sello biblioteka Espoo mieste, Koilliskeskus 
biblioteka Tamperėje ir Turku miesto biblioteka. Gerosios patirties pavyzdžiai buvo paskleisti Marijampolės 
viešųjų ir mokyklų bibliotekų darbuotojams. Džiugu, kad kai kurios iš Suomijos parsivežtos iniciatyvos 
pradėtos įgyvendinti ir Marijampolėje – Igliaukos ir Valavičių bibliotekose, padedant rėmėjams, lankytojams 
prieinamas tapo kraujospūdžio matavimo aparatas, Liudvinavo bibliotekoje bendruomeniškumas ugdomas 
įsijungiant į bendro mezginio mezgimą. 

Balandžio 19 – 20 dienomis Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija Anykščiuose 
organizavo tarptautinius teorinius ir praktinius mokymus „E-knygų rinka ir partnerystė“, kuriuose dalyvavo 
Bibliotekos direktorė D. Kirtiklienė ir Informacijos skyriaus vedėjas V. Baranauskas. Pastarasis skaitė 
pranešimą „Iliustruoto interaktyvaus žinyno pristatymas „Marijampolės miesto gatvių kaita“. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įgyvendinusi projektą „Bibliotekos pažangai 2“, 
organizavo daugiausia kvalifikacinių renginių.  Direktoriaus pavaduotoja  Jūratė Dudkienė dalyvavo projekto 
„Papasakok apie save – būk svarbus“ atstovavimo seminare-dirbtuvėse bei viešojo kalbėjimo įgūdžių 
stiprinimo konsultaciniame seminare, išklausė mokymo programos „Strateginio planavimo sesijos“ kursą. 
Vyriausioji metodininkė, projekto „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“ vadovė Violeta Ruseckienė dalyvavo 
mokymuose „Poveikio vertinimas“, seminare „Vartotojai-partneriai-bibliotekos-savivaldybė“ ir poveikio 
vertinimo fokusuotoje diskusijoje. Informacijos skyriaus vedėjas Vaidas Baranauskas išklausė mokymų 
„Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: nuo poreikio atsiradimo iki statuso suteikimo“ kursą. Vaikų edukacijos 
ir laisvalaikio centro vedėja Raminta Liubelionienė dalyvavo seminare „Vartotojai-partneriai-bibliotekos-
savivaldybė“, vyriausioji metodininkė Alma Stočkuvienė – 3 dienų mokymuose „Klientų patirties valdymas 
veiklos procesuose“.  

Marijampolės bibliotekininkai dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos (KVB) 
organizuotuose mokymuose Marijampolėje. Šios bibliotekos darbuotojos Daina Bandaravičiūtė, Gina 
Poškienė ir Vilma Darbutienė vedė mokymus „Naudingos ir įdomios mobiliosios programėlės“.  Mokymuose 
dalyvavo 10 Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje pagal 
projekto „Bibliotekos specialistų mokymai“ programą organizuotame seminare „Renginių valdymas“ mokėsi 
Sasnavos  bibliotekos bibliotekininkė Aušra Valaitienė ir Viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė 
Daiva Bepirštienė .  

VšĮ Ateities visuomenės institutas,  įgyvendindamas projektą „Regionų savivaldybių kultūros 
įstaigų kompetencijų ugdymas paslaugų modernizavimo, kūrybos inovacijų diegimo ir erdvių įveiklinimo 
srityse“, birželio 15-18 dienomis organizavo mokymų ciklą „Inovacijos kultūros įstaigose: dalinimosi 
patirtimi sesija“, kuriuose dalyvavo Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai – Vaidas Baranauskas, 
Loreta Skinkienė, Raminta Liubelionienė, Aušra Rutkauskienė, Dalia Sudeikienė, Renata Kavaliauskienė ir 
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Alma Stočkuvienė.  Lietuvos kultūros instituto organizuotuose kūrybinių projektų rašymo mokymo kursą 
išklausė Draugystės padalinio vedėja Danutė Lukšienė ir vyresnioji bibliotekininkė Ieva Gvazdaitytė.  

Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro darbuotojos Gerda Matusevičienė, Raminta 
Liubelionienė bei savanoriškos veiklos kuratorė Monika Pileckaitė dalyvavo Lietuvos jaunimo organizacijų 
tarybos organizuotame Eurodesk Lietuva informaciniame seminare ir Jaunimo reikalų departamento 
organizuotoje konferencijoje „Asmeninis jauno žmogaus gyvenimas virtualioje erdvėje“.  

Darbų saugos specialistė Jūratė Dudkienė dalyvavo darbų saugos mokymuose Vilkaviškio 
turizmo ir informacijos centre. Šiame centre vykusiuose mokymuose „Dokumentų tvarkymas ir apskaita 
2016 metais: aktualūs reikalavimai ir praktinis taikymas“ dalyvavo Viešosios bibliotekos raštvedė Monika 
Pileckaitė. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Rytis Akelis išklausė UAB „Eurointegracijos projektai“ 
organizuotų mokymų kursą „Pirkimų dokumentai. Praktika ir aktualijos“.  

Lietuvos bibliotekininkų draugijos Marijampolės skyrius Viešosios bibliotekos ir padalinių 
darbuotojams organizavo pažintinę kelionę į šiaurės rytų Lenkiją. Aplankytas Kamaldulių vienuolynas, 
apžiūrėti pastatai, kuriuose įsikūrę Jono Pauliaus II biblioteka ir svečių namai, susipažinta su vienu iš 
svarbiausių gamtos ir istorijos paminklų – Augustavo kanalu.  

 

Projektų rengimas 
 

2016 metais Viešosios bibliotekos darbuotojai parengė 10 projektinių paraiškų. Pateiktos 
paraiškos Lietuvos kultūros tarybai, Bibliotekų plėtros programai, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 
tęstinio mokymosi bei Neformaliojo vaikų švietimo programoms bei Marijampolės savivaldybės visuomenės 
sveikatos rėmimo specialiajai programai. Metodininkai konsultavo Viešosios bibliotekos informacijos, 
komplektavimo ir dokumentų tvarkymo skyrių bei Draugystės padalinio vedėjus projektų rengimo 
klausimais. 

Ataskaitiniais metais buvo įgyvendinami 8 įvairios apimties ir sudėtingumo projektai: 
Projektą „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“ finansavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai 2“ ir LR kultūros ministerija. Biudžetas – 28 665,00 Eur.  
Pagrindinis projekto tikslas – skatinti jaunimo saviraišką ir bendruomeniškumą, gerinant galimybes 
kūrybiškai naudoti informacines technologijas. Įgyvendinus šį projektą bibliotekoje įkurtos Audiovizualinių 
menų dirbtuvės. Tai – foto-video studija, skirta skaitmeninio turinio kūrimui. Joje įrengta erdvė su įranga 
profesionaliam fotografavimui, montažinė su 5-iomis kompiuterizuotomis darbo vietomis ir programine 
įranga skaitmeninio turinio apdorojimui. Žinių ir gebėjimų dirbti nauja technika bei kompiuterinėmis 
programomis suteikė fotografijos, kompiuterinės grafikos, skaitmeninės muzikos ir videomeno-žurnalistikos 
mokymai. Organizuoti fotografijos mokymai jaunimui penkiuose Viešosios bibliotekos filialuose – 
Draugystės, Sasnavos, Liudvinavo, Igliaukos ir Patašinės, kuriuos vedė projekto komandos nariai Vaidas 
Baranauskas, Raminta Liubelionienė, Gerda Matusevičienė. Mokymams pasibaigus surengtos fotografijos 
parodos „Eksperimentai“. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įvyko susitikimai su jaunimo pamėgtais 
kraštiečiais – radijo stoties „Power Hit Radio“ laidų vedėju Sauliumi Baniuliu, Pinup Girls grupės nare ir 
prekinio ženklo Nunu įkūrėja Simona Naine. Ekspozicijų zonoje surengtos 5 fotografijų parodos. Sukurta ir 
per Marijampolės TV transliuota laida „Jaunimo iniciatyvos bibliotekoje“, supažindinanti su naujomis 
galimybėmis bibliotekoje, apie kurias pasakoja projekto komandos nariai ir jaunimas. 

 
Bibliotekos specialistų parengtą mokymo programą „IT akademija“ finansavo Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Biudžetas –  6103,00 Eur. Programos tikslas - ugdyti suaugusiųjų 
kompetencijas, plėsti jų kompiuterinį raštingumą. Mokymuose dalyvavo 206 Marijampolės miesto ir 
kaimiškųjų teritorijų gyventojai. Programa sprendė aktualias kompiuterinio raštingumo problemas tarp 
vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonių bei asmenų, kurie stokoja integravimosi darbo rinkoje įgūdžių:   83 
proc. mokymų dalyvių buvo vyresni nei 35 metai, 40 proc. mokymo dalyvių – darbo neturintys 
marijampoliečiai. Vykdytos programos trukmė – 55 dienos, apimtis – 224 valandos.  Dėl kaimiškųjų 
teritorijų gyventojų, kurių integracija į darbo rinką yra problemiška bei sudarant sąlygas dalyvauti 
mokymuose toliau nuo miesto gyvenantiems žmonėms, modulio „XXI a. privalomos žinios/kompiuterinio 
raštingumo pradmenys“ užsiėmimai buvo organizuoti Igliaukos bibliotekoje .  Baigiant kiekvieną mokymo 
kursą, dalyviai atsakė į elektroninės anketos klausimus. Visi apklausoje dalyvavę  mokymų turinio kokybę 
įvertino labai gerai arba gerai. Beveik visi apklaustieji (93, 7 proc.)  šiuos mokymus rekomenduotų savo 
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draugams ir kolegoms.  Poveikio vertinimas parodė, kad ši programa organizuota gerai, iškelti uždaviniai 
įgyvendinti ir buvo naudingi lankytojams. 

 
Du projektus finansavo Lietuvos kultūros tarybos programos: „Marijampolės miesto gatvių kaita“ 

ir „Skaitymo virusas Marijampolėje“: 
Tęstinio projekto „Marijampolės miesto gatvių kaita“ (iliustruotas interaktyvus žinynas) 

įgyvendinimo laikotarpis 2016 m. vasaris – 2017 gruodis, biudžetas 27214, 0 Eur. Projekto tikslas - 
Marijampolės kultūros paveldo sklaida per naujausias informacines technologijas, edukaciją ir tradicinius 
viešinimo kanalus. 2014 m. visuomenei buvo pristatytas internetinis žinynas „Marijampolės gatvės“, 
kuriame pateikta suskaitmeninta tekstinė ir vaizdinė informacija apie Marijampolės miesto gatves. Žinynas 
(www.gatves.marvb.lt) sulaukė daug lankytojų ir rėmėjų, todėl Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka tęsia 
projektą ir siekia supažindinti visuomenę su miesto raida, istoriniu ir kultūriniu palikimu, tradicijomis, krašto 
indėliu į Lietuvos ir pasaulio kultūrą bei mokslą, didina krašto informacijos pasiekiamumą internetinėje 
erdvėje. 

Vykdant projektą, atnaujinama Žinyno turinio valdymo sistema, integruojami suskaitmeninti 
kultūros paveldo objektai (3D maketai) bei užtikrinamas informacijos saugumas. Rengiami 120 paveldo 
objektų aprašymai, bus sudaryti ir įgarsinti 5 teminiai turistiniai maršrutai. Skaitmeninių dokumentų 
archyvas bus papildytas laikraščio „Naujasis kelias“ (1941-1992m.) kopijomis. Atnaujinama techninė ir 
programinė įranga personalo mokymams ir edukacinėms programoms vykdyti. Įrengtas prisilietimu 

valdomas išmanus ekranas-siena (Touch screen wall technologija). Patirtimi, skaitmeninant kraštotyros 
dokumentų fondą, buvo dalinamasi su respublikos bibliotekininkais seminaruose ir kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose Anykščiuose, Vilkaviškyje ir Kalvarijoje.  

Projekto „Skaitymo virusas Marijampolėje“ biudžetas –  2800 Eur. Tikslas – populiarinti ir skatinti 
įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojų skaitymą, panaudojant kūrybinę veiklą ir išplečiant skaitymo 
erdves. Projekto metu buvo įsteigta vasaros skaitykla viešojoje erdvėje prie pagrindinio bibliotekos įėjimo, 
kurioje nuo liepos 15 d. iki rugsėjo 15 d. apsilankė 770 lankytojų, registruota 30 naujų skaitytojų. Šiai 
skaityklai papildomai užsakyta 21 periodinis leidinys. Vykdant šio projekto veiklas VELC surengta tarptautinė 
vaikų piešinių ir lėlių paroda „Mano mylimas personažas iš pasakos“, išplėstos lėlių teatro veiklos: 
pagamintos naujos 6 lėlės ir dekoracijos lėlių spektakliui „Kas miške gudriausias“. 

 
Tarp 60-ties Marijampolėje akredituotų NVŠ programų pateko ir Marijampolės Petro Kriaučiūno 

viešosios bibliotekos parengta programa „Knygos draugai“, skirta 9-12 metų vaikų ugdymui. Projekto 
vykdymui panaudota – 1357 Eur (darbuotojų darbo užmokesčiui). Programą vykdantys specialistai nuolat 
bendradarbiavo su Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistais, dirbo su 
Švietimo valdymo informacine sistema (SVIS), Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registru 
(KTPRR), tvarkė Mokinių registro duomenis  (https://mokiniai.emokykla.lt). Pagal programoje numatytas 
temas vedamuose užsiėmimuose netradicinėmis formomis supažindinama su literatūra, kūrėjais, 
bibliotekos veiklos specifika, analizuojami kūriniai, daug bendraujama, diskutuojama, kuriama. Užsiėmimų 
metu mokomasi reikšti savo nuomonę, priimti sprendimus, dirbti grupėje, pažinti ir naudoti naujas 
technologijas ir programas. Mokymai vyko Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre.  

 
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa parėmė 2 Petro 

Kriaučiūno viešosios bibliotekos projektus:  
„Menas gyventi – menas būti sveikam“, kurio tikslas – padėti visuomenei pasveikti, taikant 

psichinės sveikatos stiprinimo prevenciją. Biudžetas –300 Eur. Pravestas edukacinis – praktinis užsiėmimas 
„Mandala – tai kelionė į save“. 

„Sveikatos informaciją – kiekvienam žmogui“, skirtas Sasnavos seniūnijos bibliotekoms – 
Sasnavos, Gavaltuvos, Smilgių, Puskelnių, Tautkaičių  padaliniams. Projekto vertė 350 Eur. Pagrindinis 
projekto tikslas – skatinti bendruomenės sveiką gyvenseną, sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, vykdant 
informacijos kaupimą ir sklaidą bibliotekose.   Sasnavos bendruomenės namuose organizuotas susitikimas-
paskaita „Vaistiniai augalai – maistas ir vaistas“. Lektorius – vaistininkas ir žolininkas Marius Lasinskas. 
Paskaitoje dalyvavo apie 30 bendruomenės narių.  

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamentas parėmė projektą 
„Sielos terapija“. Biudžetas – 300 Eur. Tikslas – skatinti socialiai pažeistų grupių žmonių užimtumą, aktyvų 

http://www.gatves.marvb.lt/
https://mokiniai.emokykla.lt/
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dalyvavimą bendruomenės gyvenime, mažinant kultūrinę bei socialinę atskirtį. Įvyko susitikimas su rašytoja, 
gydytoja psichiatre Jūrate Sučylaite biblioterapijos klausimais. 

Viešosios bibliotekos specialistai prisidėjo rengiant Marijampolės savivaldybės administracijos 
investicinį projektą „Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų 
plėtra“, kurį įgyvendinus 2017 metais, bus modernizuotos Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos patalpos (priestatas) ir išplėtotos bibliotekos paslaugos.  

 

Personalas 
 
Ataskaitiniais metais Marijampolės savivaldybės viešosiose bibliotekose dirbo 67 žmonės, buvo 

užimti 61, 75 etatai. Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose dirbo 47 profesionalūs bibliotekininkai, jie užėmė 
43, 75 etato.  

Nepilną darbo dieną dirba 9 (2015 m. - 8) bibliotekininkai. Viešojoje bibliotekose nėra nė vieno 
bibliotekininko, dirbančio nepilną darbo dieną, o Draugystės bibliotekoje – 1 (0, 75 etato) ir kaimo 
bibliotekose nepilną darbo dieną dirba 8 profesionalūs bibliotekininkai. 

 
 Lentelė Nr. 19. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 

 

 Viso 
bibliotekininkų 

Aukštasis % Aukštes- 
nysis 

% Kitas išsilavi-
nimas 

% 

SVB 47 18 38, 3 25 53, 2 4 8, 5 

Viešoji biblioteka 19 10 52, 6 9 47, 4 0 0 

Draugystės filialas 4 2 50, 0 2 50, 0 0 0 

Kaimo filialai 24 6 25, 0 14 58, 3 4 16, 7 

 
Darbuotojų kaita Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose nedidelė. 2016 metais pasikeitė Liudvinavo 

bibliotekos darbuotojai, iš darbo išėjo Trakiškių bibliotekos specialistė, pensiją išlydėta ilgametė 
Informacijos skyriaus darbuotoja.  

 
 Lentelė Nr. 20. Bibliotekininkų  veiklos efektyvumo rodikliai 

 

 Vartotojų skaičius 1 
bibliotekininkui 

Lankytojų  skaičius 1 
bibliotekininkui 

Išduotis 1 bibliotekininkui 
(fiz. vnt.) 

 2016 m.  2015 m. 2016 m. 2015 m.  2016 m. 2015 m.  

SVB 234, 8 220, 6 4816, 0 4586, 9 6895, 0 6516, 8 

Viešoji biblioteka 249, 9 212, 0 4577, 1 4031, 7 5513, 9 5029, 6 

Draugystės biblioteka 428, 0 402, 5 10890, 0 9825, 3 12562, 8 11143, 0 

Kaimo bibliotekos 190, 6 197, 2 3992, 8 4206, 9 7043, 8 7134, 9 

 
Materialinė bazė 
 

Viešosios bibliotekos ir padalinių materialinė bazė gera.  
2016 m. iš esmės pagerėjo Viešosios bibliotekos patalpų būklė. Pirmą kartą nuo 1982 m. buvo 

remontuojamos Viešosios bibliotekos patalpos, esančios cokoliniame gyvenamojo namo aukšte. Kovo 
mėnesį baigtas dar 2015 m. pabaigoje pradėtas Viešosios bibliotekos pastato dalies – 278 m2 remontas, 
kuriose įsikūrę Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centras, Komplektavimo ir dokumentų tvarkymo skyrius ir 
administracijos darbuotojai. Padidinta erdvė VELC vaikų literatūros skyriui, sutvarkytos ir naujai įrengtos  
skyrių darbuotojų darbo vietos, atnaujinti sanitariniai mazgai, tvarkomos rūsio patalpos. Remontas buvo 
atliekamas bibliotekos biudžeto lėšomis.  

Nors Viešosios bibliotekos patalpos esančios priestate buvo remontuotos 2007 metais, žemas 
energinis šių patalpų efektyvumas, didelės, bet nefunkcionalios patalpos, atvirų erdvių trūkumas ir 
nepatogus dokumentų fondų išdėstymas lėmė, kad buvo priimtas sprendimas rengti investicinį projektą 



41 

 

                                                                                               Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 2016 m. veiklos ataskaita 

„Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra“. 2016 m. buvo 
pradėti parengiami darbai šiam projektui įgyvendinti. Projekto užsakovas – Marijampolės savivaldybė, 
biudžetas – 582850 Eur, 82, 01 % tinkamų išlaidų bus finansuojama iš ES struktūrinių fondų, 17, 99 % -  
Marijampolės savivaldybės lėšų. Viešosios bibliotekos pastatų sutvarkymas, dalyvaujant renovacijos 
programose, įtrauktas į Marijampolės savivaldybės prioritetų sąrašą.  

Viešosios bibliotekos padalinių būklė patenkinama. Mieste esančios Draugystės bibliotekos 
patalpų ir baldų būklė labai gera, spalvingos ir jaukios patalpos pritaikytos įvairių vartotojų grupių 
poreikiams.  

Kaimo bibliotekų patalpų būklė įvairi: šiltose ir erdviose patalpose, naujais baldais aprūpintose 
patalpose dirba Liudvinavo, Igliaukos, Sasnavos, Daukšių, Želsvos bibliotekos. Pakankamai geros ir 
pritaikytos lankytojų poreikiams Valavičių, Netičkampio, Patašinės, Šunskų, Balsupių, Puskelnių, Baraginės  
bibliotekų patalpos, tačiau kai kuriose iš jų šaltuoju metų laiku, nepalaikoma komfortiška patalpų 
temperatūra. Įvairaus sudėtingumo ir apimties patalpų remontas reikalingas Balsupių, Daugirdų, 
Gavaltuvos, Meškučių, Mokolų, Želsvos, Padovinio, Patašinės, Smilgių, Šventragio, Šunskų, Tautkaičių ir 
Gudelių bibliotekose.  

Smulkūs remonto darbai ataskaitiniais metais buvo atlikti Smilgių, Igliškėlių, Šventragio, 
Draugystės, Želsvos bibliotekose 

Igliškėlių, Daugirdų, Trakiškių, Valavičių, Meškučių bibliotekos apšildomos krosnelėmis – židiniais. 
Pastatuose kartu bendruomenėmis įsikūrę Smilgių, Tautkaičių, Puskelnių bibliotekos. Jų apšildymo 
sąnaudos ypač didelės, nes biblioteka apšildo visas patalpas ir rūpinasi kuro pirkimu.  

Avarinėse patalpose dirba tik Igliškėlių biblioteka. 
Viešoji biblioteka patikėjimo teise valdo Viešosios bibliotekos (2 pastatai) ir Draugystės bibliotekos 

pastatus. Patikėjimo teise Viešoji biblioteka valdo ir dalį kaimo patalpų (14 bibliotekų): Želsvos, Meškučių, 
Sasnavos, Liudvinavo, Baraginės, Gudelių, Daugirdų, Patašinės, Tautkaičių, Puskelnių, Netičkampio, Smilgių, 
Šunskų ir Daukšių. Pagal panaudos sutartis Viešoji biblioteka valdo (6 bibliotekos) – Igliškėlių, Igliaukos, 
Valavičių, Šunskų, Gavaltuvos, Trakiškių filialų patalpas. Dar 3 bibliotekų patalpos (Balsupių, Mokolų, 
Padovinio) priklauso mokykloms. 

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 pastatuose kartu su ugdymo įstaigomis, 4 – seniūnijų pastatuose, 2 – Laisvalaikio 
ir užimtumo centro pastatuose ir 10 bibliotekų pastatuose, kuriuose patalpas turi vietos bendruomenės, 
socialines paslaugas teikiančios įstaigos ar įrengti socialiniai būstai. Šių kaimo bibliotekų padėtis sunkiausia, 
nes pastatai kartais šildomi nepakankamai, problematiška pastatų priežiūra, 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 
19 kaimo bibliotekų (82, 6, 0 %) turėjo fiksuotą arba mobilųjį telefono ryšį. 

 

Techninis aprūpinimas 
 

2016 m. Viešosios bibliotekos ir darbuotojai ir vartotojai naudojosi 197 kompiuteriais, 17 
spausdintuvų, 27 daugiafunkciniais aparatais (iš jų 25 laisvai prieinami vartotojams), 4 skeneriais, 1 
kopijavimo aparatu, 4 multimedia projektoriais, 18 elektroninėmis skaityklėmis, interaktyvia elektronine 
lenta, skaitmenine filmavimo kamera ir fotoaparatu bei LBIS PĮ naudojamais grąžinimo lapelių 
spausdintuvais bei skeneriais.  

Biblioteka įsigijo 2 kompiuterius ir skenerį (2664 €), kompiuteriai skirti Vaikų edukacijos ir 
laisvalaikio centrui, skeneris - Informacijos skyriui projektui vykdyti. 

Viešojoje bibliotekoje buvo 87 kompiuteriai, iš jų 57 kompiuteriai skirti vartotojams ir 30 
darbuotojams. Mokymų klasėje yra 10 stacionarių, 11 nešiojamųjų kompiuteri, projektorius Benq. 

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

Kaimo bibliotekose - 98 kompiuteriai, iš jų 76 skirti vartotojams, 22 – darbuotojams. Kiekvienoje 
kaimo bibliotekoje yra multifunkciniai aparatai, spausdintuvai, grąžinimo lapelių spausdintuvai, skeneriai. 
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Nors visi bibliotekos darbo procesai kompiuterizuoti, LIBIS SAP reikalinga kompiuterinė įranga 
neatnaujinama, tai kelia grėsmę LIBIS sistemos funkcionavimu. Senais ir susidėvėjusiais kompiuteriais 
naudojasi ir dauguma Bibliotekos ir padalinių darbuotojų. Dėl senos kompiuterinės įrangos (5 - 10 metų), 
sudėtinga užtikrinti bibliotekinį aptarnavimą, spausdintuvų darbą ir mokamų paslaugų teikimą lankytojams, 
nes vien kaimo bibliotekoms reikia 23 spausdintuvų kasečių (naujų arba užpildyti), susidėvėję smulkūs 
kompiuteriniai įrenginiai (ausinės, „pelės“ ir pan.). Dalis kompiuterių Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose 
sugedę ir nebetinkami naudoti.  

 

Bibliotekų patalpos 
 

Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos ir padalinių patalpų plotas nesikeitė.  
Bendras Marijampolės savivaldybės viešųjų bibliotekų patalpų plotas – 4372 m2 (2015 m. – 4372 

m2)), iš jų naudingas – 33209 m2.  
Didžiausias patalpas turi Viešoji biblioteka – 2664 m2, iš kurių naudingos – 1735 m2. 
Draugystės bibliotekos patalpų plotas – 298 m2, iš jų naudingas – 280 m2.  
Bendras kaimo bibliotekų bendras plotas – 1410 m2, iš jų naudingas – 1194. Didžiausias patalpas 

turi Liudvinavo filialas – 94 m2, mažiausiais – Šventragio biblioteka – 21 m2. 
Vidutiniškai kaimo biblioteka užima 58, 8 m2  patalpų plotą, iš jų naudingo – 49, 8 m2.  
 
Visų savivaldybės viešųjų bibliotekų dokumentų fondai atviri. Viešojoje bibliotekoje uždari tik 

Atsarginis fondas, dalis Vaikų literatūros skyriaus fondo (129 lentynų metrai).  
Viso fondai SVB užima 3222 (2015 m. – 3288) lentynų metrus, iš jų atviri – 3093 
Viešojoje bibliotekoje – 1041 (2015 m. –1111 ) lentynų metrus, iš  jų  atviri – 912; 
Draugystės bibliotekoje dokumentų fondai užima – 269 (201 m. – 264) lentynų metrus, iš jų atviri 

–269. 
Kaimo bibliotekose dokumentų fondai užima – 1912 (2015 m. – 1913) lentynų metrus, iš jų atviri 

–1912.  
 

Finansavimas 
 

2016 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių išlaikymui gauta 629636, 0 Eur, (2015 m. – 566750, 4 
Eur).  

Viešosios bibliotekos ir padalinių išlaidos sudarė – 704171, 0 Eur. 
Bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčiui skirta 398146, 0 arba 56, 5% visų išlaidų. 

Bibliotekininkų atlyginimų didinimui nuo liepos 1 d. skirta valstybės 28095, 0 Eur, MMA didinimui – 2999, 0 
Eur. 

Vidutinis priskaičiuotas mėnesinis kultūros ir meno darbuotojo darbo užmokestis – 477, 0 (2015 
m. – 456) Eur.  

Dokumentams įsigyti buvo skirta 55644, 0 Eur (2015 m. –  69091, 1) Eur arba 7, 9 % visų išlaidų, iš 
jų skirta valstybės lėšų – 43644, 0 Eur, savivaldybės (periodikos prenumeratai) – 10003, 0 Eur, specialiųjų 
programų lėšos  (knygoms ir periodiniams leidiniams įsigyti) – 1778, 34 Eur, valstybės lėšos, skiros projektų 
vykdymui - 218, 66 Eur. 

Knygoms įsigyti buvo skirta 41059, 0 Eur, elektroniniams dokumentams 295, 0 Eur, kitiems 
dokumentams – 305, 0 Eur.  

Kitos išlaidos sudarė 224499, 0 Eur. Didelę dalį kitų išlaidų sudarė išlaidos pastatų išlaikymui ir 
bibliotekos funkcijoms vykdyti: 39990, 57 Eur – Viešosios bibliotekos ir padalinių komunalinėms paslaugoms 
pikti (patalpų šildymas, elektra, šiukšlių išvežimas, vanduo), 13119, 84 Eur – ryšių paslaugoms, 1715, 23 – 
transporto išlaikymas, kitoms (ūkinėms, valymo, kanceliarinėms) prekėms – 13173, 3 Eur, kitoms 
paslaugoms (buhalterinių programų ir LIBIS Pį palaikymui, profesinės rizikos vertinimui, kompiuterinių tinklų 
tvarkymui ir serverio perkėlimo darbams apmokėti) – 11376, 53 Eur ir t.t.  

Įmokos socialiniam draudimui sudarė 122825, 67 Eur.  
Išlaidų sklypams ir pastatams įsigyti nebuvo. 
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Išlaidos bibliotekų automatizacijai, kompiuterinei ir programinei įrangai įsigyti sudarė 25882 Eur. 
Lėšos buvo skirtos LIBIS ir buhalterinių programų (Finas) palaikymui ir atnaujinimui, kompiuterinei įrangai 
(nauji kompiuteriai ir skeneris, interaktyvus ekranas (dalis lėšų) projektui, ) įsigyti. 

Kreditorinis įsiskolinimas 2017 m. pradžioje buvo – 991, 95 Eur ( 2016 m. pradžioje – 642, 03 
Eur). Tai nedidelės sumos paslaugas teikiančioms organizacijoms (už komunalines paslaugas). 

 

Pajamos ir finansavimas 
 

2016 m. iš steigėjo biudžeto Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka gavo 576000, 0 (2015 m. - 
538000) Eur. Steigėjo lėšos dokumentams įsigyti sudarė 769, 0 Eur, periodikos prenumeratai -11231, 0 Eur. 

Programų, projektų lėšų gauta 43853, 0 Eur, fizinių ir juridinių asmenų parama –  44, 0 Eur. 
Bibliotekos biudžetas gavo 99779, 75 Eur valstybės lėšų, iš jų 28095, 0 € buvo skirtas 

bibliotekininkų darbo užmokesčio kėlimui nuo liepos 1 d. ir 2999, 0 € MMA pakėlimui, 43644, 0 € 
dokumentų įsigijimui, 1600, 0 € – iš Darbo biržos, 23075, 75  € programų ir projektų vykdymui bei 366, 0 € 
mokinio krepšelio lėšų. 

Gauta 10784, 66 € Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų: 991, 16 neformaliajam mokinių 
švietimui ir 9793, 5 € projekto „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“ vykdymui. 

Viešoji biblioteka gavo 9339 (2015 m. – 9926, 8) Eur specialiųjų programų lėšų. Surinkta 6, 0 % 
mažiau pajamų už mokamas paslaugas. Gautos pajamos buvo naudojamos komunalinėms paslaugoms 
apmokėti (3262, 05 Eur,) spaudiniams (1999, 13 Eur), komandiruotėms ir kvalifikacijos kėlimui (413, 15 Eur) 
ūkiniam inventoriui įsigyti (2851, 69 Eur) ir kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti. 

 

Išvados 
 

Sėkmės: 

 Didėja pagrindiniai bibliotekos statistiniai rodikliai: vartotojų skaičius – 2 % (vaikų iki m. 
amžiaus - 11 %), lankytojų skaičius ir dokumentų išduotis. 

 Atnaujinta Bibliotekos patalpų infrastuktūra (Draugystės bibliotekos, Vaikų literatūros 
skyriaus) skatina bibliotekos paslaugų žinomumą ir vartojimą, gerina Bibliotekos įvaizdį.  

 Plėtojama ir aktualizuojama krašto paveldo sklaida virtualioje erdvėje, papildomas nauja 
informacija elektroninis žinynas http://www.gatves.marvb.lt., vykdoma informacijos kaupimas ir atranka 
„Suvalkijos elektroninei bibliotekai“ kurti. 

 Sėkmingai vykdomi bibliotekos paslaugų plėtros projektai – nauji projektai „IT akademija“, 
„IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“, neformalaus ugdymo programa „Knygos draugai“ pritraukė naujas 
lankytojų grupes. 

 Plečiamos Bibliotekos veiklos ir renginiai netradicinėse erdvėse, kūrybinės erdvės ir  
laisvalaikio zonos įkūrimas padidino vartotojų skaičių Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre 2, 8 proc. 

Trūkumai: 

 Silpnas kraštotyros darbas kaimo bibliotekose, nerengiami kraštotyros darbai.  

 Nepakankamai atnaujinami įvairių mokslo šakų literatūros fondai Informacijos skyriuje ir 
kaimo bibliotekose. 

Problemos: 

 Vidutinio skaitomumo rodiklių mažėjimas Viešojoje bibliotekoje ir kaimo bibliotekose.  

 Kaimo bibliotekų infrastruktūros neatitikimas bendruomenės poreikiams: sudėtinga kai kurių 
kaimo padalinių materialinė bazė, nepakankamas šildymas. Trūksta lėšų kaimo bibliotekų patalpų remontui 
ir baldų įsigijimui. 

 Nepakankami bibliotekos biudžeto asignavimai kompiuterinės ir programinės įrangos 
atnaujinimui. 

 Nepakankamai skiriama lėšų periodinių leidinių užsakymui ir renginių organizavimui kaimo 
bibliotekose. 

Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą: 

 Projektinė veikla ir bibliotekininkų kompetencijų ugdymas turėtų tapti pagrindinėmis 
veiklomis, siekiant geresnių rezultatų bibliotekų darbe ir telkiant bendruomenes bibliotekose. 
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                                                                                               Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 2016 m. veiklos ataskaita 

 Plėtoti visų amžiaus grupių gyventojų galimybes mokytis, įgyti skaitmeninių kompetencijų 
bibliotekoje, skatinti neformaliojo švietimo vaikų švietimo veiklas. 

 Stiprinti informacijos apie bibliotekos paslaugų įvairovę ir sklaidą elektroninėje erdvėje, 
naudojant mobiliąsias priemones, socialinius tinklus. 

 Skatinti skaitymą, ypač vaikų, kurti patrauklią saviraiškos, kūrybos ir laisvalaikio erdvę 
bibliotekoje. 

 Sėkmingai įveiklinti Viešosios bibliotekos erdves, pabaigus vykdyti investicinį projektą 
„Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra“. 
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