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BENDROJI DALIS

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka),
planuodama 2015 metų veiklą, orientavosi į įstaigos misiją ir strateginius tikslus:
Misija:
Viešoji biblioteka – Kretingos rajono bendruomenės informacijos, žinių, mokymosi ir
savišvietos centras, siekiantis teikti kokybiškas, laikmečio tendencijas ir paslaugų vartotojų poreikius
atitinkančias paslaugas.
Strateginiai tikslai:
1. Tenkinti Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius, žinių ir kultūrinius poreikius.
2. Vykdyti nuolatinį visų amžiaus grupių skaitymo skatinimą.
3. Išlaikyti Viešosios bibliotekos kompiuterių tinklo kokybę, taip užtikrinant nenutrūksta mas
kompiuterizuotas paslaugas vartotojams.
4. Išlaikyti personalo profesionalumą.
5. Gerinti Viešosios bibliotekos, kaip rajono kultūros įstaigos, įvaizdį.
Viešoji biblioteka, planuodama savo veiklą 2015 metams, vadovaujasi Kretingos rajono
savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos strateginiais tikslais, kurie ir atspindi Viešosios
bibliotekos ir jos filialų veiklos esmę. Viešoji biblioteka savo veikla taip pat prisideda ir prie Etninės
kultūros plėtros Kretingos rajone 2013–2015 metų programos, Kretingos rajono 2015 metų kultūrinės
veiklos programos, Informacinių gebėjimų ugdymo programos 1–12 klasių mokiniams
įgyvendinimo.
2015 m. visuotinai paskelbti Etnografinių regionų, Mykolo Kleopo Oginskio, Europos
vystomojo bendradarbiavimo metais. Šiems metams paminėti Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose
organizuota įvairių renginių, parengta parodų, kurių tikslas – tenkinti bendruomenės informacinius,
kultūrinius, savišvietos poreikius, formuoti viešąją nuomonę, palankią kultūrinio palikimo
išsaugojimui bei sklaidai.
2015-ieji metai išsiskyrė itin intensyvia projektine veikla. Iš viso parengta ir įgyvendinta 18
kultūrinės veiklos projektų. Nacionaliniam projektui „Bibliotekos pažangai 2“ paskelbus konkursą
viešųjų bibliotekų novatoriškoms veikloms finansuoti, Viešojoje bibliotekoje parengtas projektas
„Edukacinis kūrybinių medijų centras bibliotekoje“. Projekto tikslas – užtikrinti turiningą 14–29 m.
Kretingos rajono ir miesto jaunimo laisvalaikį, savirealizaciją kūrybinių medijų srityje, kokybišką
žinių sklaidą, pasitelkiant naująsias technologijas, profesionalų žinias, jaunimo kūrybiškumą ir
iniciatyvą. Šio projekto dėka Viešojoje bibliotekoje įrengtas Edukacijos centras.
Pateiktoje Viešosios bibliotekos 2015 metų veiklos ataskaitoje įvardintos pagrindinės rajono
bibliotekų veiklos ir paslaugos, pateikiami vertinimo rodikliai, analizuojami veiklos pokyčiai.

I BIBLIOTEKŲ PRIENAMUMAS
1.

Veiklos, paslaugos ir kt.
Rajono bibliotekų tinklas

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus
gyventojų aptarnavimas
1.
Knygnešių pagalba

Rodikliai
Pokyčiai
Rajono bibliotekų tinklą (toliau –
Rajono bibliotekų
SVB) sudaro:
tinklas stabilus,
Viešoji biblioteka (toliau – VB),
pakitimų nebuvo
20 filialų (1 miesto – toliau (MF) ir
19 kaimo – (KF))
Rajono kaimų neįgalieji bei senyvo
amžiaus gyventojai aptarnaujami
knygnešių pagalba
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2015 m. – 145
knygnešiai (37
knygnešiais

2.

Aklųjų aptarnavimo veikla

Viešoji biblioteka iš Klaipėdos
aklųjų bibliotekos per 2015 m.
gavo 208 įgarsintų knygų

daugiau nei
2014 m.),
aptarnauta
vartotojų – 246
(55 vartotojais
daugiau nei 2014
m.), išduota
dokumentų –
6 496 fiz. vnt.
(252 fiz. vnt.
mažiau nei
2014 m)
2015 m. – 4
neregiai vartotojai
(2014 m. – 3),
apsilankymų – 25
(5 daugiau nei
2014 m.),
išduota
dokumentų – 202
fiz. vnt.(13 mažiau
nei 2014 m.)

II. FONDO FORMAVIMAS
Veiklos, paslaugos ir kt.
Fondo būklė
1.
SVB dokumentų fondas

2.

VB dokumentų fondas

Rodikliai
Iš viso dokumentų fonde yra
213 105 fiz. vnt., 47 133 pav.
dokumentų

60 241 fiz. vnt., 47 133 pav.
dokumentų
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Pokyčiai
2015 m.
dokumentų fondas
sumažėjo 4 115 fiz.
vnt., 2014 m. buvo
217 220 fiz. vnt.
Iš įvairių šaltinių
įsigyta dokumentų
už 40 240 Eur
(9 059 Eur mažiau
nei 2014 m.):
iš Kultūros
ministerijos –
26 897 Eur (42 Eur
mažiau nei
2014 m.),
iš Savivaldybės
lėšų – 13 191 Eur
(988 Eur daugiau
nei 2014 m.),
iš kitų šaltinių –
152 Eur
Dokumentų fondas
2015 m. sumažėjo
1 382 fiz. vnt.
(2014 m.

3.

MF dokumentų fondas

16 205 fiz. vnt., 10 363 pav.
dokumentų

4.

KF dokumentų fondas

136 659 fiz. vnt., 12 804 pav.
dokumentų

Fondo sudėtis rajono bibliotekose
1.
Grožinė literatūra

2.

Šakinė literatūra

SVB

141 159 fiz. vnt.

VB

31 934 fiz. vnt.

MF

10 391 fiz. vnt.

KF

98 834 fiz. vnt.

SVB

71 946 fiz. vnt.

VB

28 307 fiz. vnt.
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dokumentų fondas
buvo 61 623 fiz.
vnt.)
Dokumentų fondas
2015 m. sumažėjo
1 091 fiz. vnt.,
(2014 m.
dokumentų fondas
buvo 17 296 fiz.
vnt.)
Dokumentų fondas
2015 m. sumažėjo
1 642 fiz. vnt.,
(2014 m.
dokumentų fondas
buvo 138 301 fiz.
vnt.)
Pagrindinė
mažėjimo
priežastis – atrinkti
ir nurašyti
susidėvėję,
aktualumą praradę
dokumentai.
Santykis fonde:
2015 m. – 66,2 %
(141 159 fiz. vnt.)
2014 m. – 68,4 %
(148 664 fiz. vnt.)
Santykis fonde:
2015 m. – 53,0 %
(31 934 fiz. vnt.)
2014 m. – 51,8 %
(31 891 fiz. vnt.)
Santykis fonde:
2015 m. – 64,1 %
(10 391 fiz. vnt.)
2014 m. – 63,0 %
(10 889 fiz. vnt.)
Santykis fonde:
2015 m. – 72, 3 %
(98 834 fiz. vnt.)
2014 m. – 75,4 %
(104 284 fiz. vnt.)
Santykis fonde:
2015 m. – 33,8 %
(71 946 fiz. vnt.)
2014 m. – 35,2 %
(68 556 fiz. vnt.)
Santykis fonde:

3.

Periodiniai leidiniai

MF

5 814 fiz. vnt.

KF

37 825 fiz. vnt.

SVB

Gautų periodinių leidinių
skaičius – 121 pav.
(laikraščių skaičius – 25,
žurnalų – 96)
Gautų periodinių leidinių
skaičius – 120 pav.
(laikraščių skaičius – 25,
žurnalų – 95)
Gautų periodinių leidinių
skaičius – 45 pav.
(laikraščių skaičius – 6,
žurnalų – 39)
Gautų periodinių leidinių
skaičius – 29 pav.
(laikraščių – 7, žurnalų –
22)

VB

MF

KF

Aprūpinimas dokumentais
1.
Vienam gyventojui tenka
dokumentų

Vienam gyventojui tenka –
5,2
Vienam gyventojui tenka –
3,2
Vienam gyventojui tenka –
9,4

SVB
VB
MF

KF
1.2.

Naujai gauti dokumentai

Vienam
6,8
Vienam
0,2
Vienam
0,1
Vienam
0,2
Vienam
0,2
Vienam
0,03

SVB
VB
MF
KF

1.3.

Garsiniai ir regimieji
dokumentai

SVB
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gyventojui tenka –
gyventojui tenka –
gyventojui tenka –
gyventojui tenka –
gyventojui tenka –
gyventojui tenka –

2015 m. – 47,0 %
(28 307 fiz. vnt.)
2014 m. – 48,2 %
(29 732 fiz. vnt.)
Santykis fonde:
2015 m. – 38,9 %
(5 814 fiz. vnt.)
2014 m. – 37,0 %
(6 407 fiz. vnt.)
Santykis fonde:
2015 m. – 27,7 %
(37 825 fiz. vnt.)
2014 m. – 28,7 %
(34 017 fiz. vnt.)
Periodinių leidinių
skaičius:
2015 m. – 121 pav.
2014 m. – 118 pav.
Periodinių leidinių
skaičius:
2015 m. – 120 pav.
2014 m. – 118 pav.
Periodinių leidinių
skaičius:
2015 m. – 45 pav.
2014 m. – 25 pav.
Periodinių leidinių
skaičius:
2015 m. – 29 pav.;
2014 m. – 24 pav.
Lyginant su 2014
m. dokumentų
skaičius, tenkantis
vienam gyventojui,
nežymiai
sumažėjo: SVB –
0,1; VB – 0,1; MF
– 0,7; KF – 0,1
Lyginant su 2014
m. naujai gautų
dokumentų
skaičius, tenkantis
vienam gyventojui,
išliko panašus:
SVB (+0,1),VB
(0), MF (0), KF (0)
Lyginant su 2014
m. garsinių ir

Vienam gyventojui tenka –
0,05
Vienam gyventojui tenka –
0,08
Vienam gyventojui tenka –
0,004

VB
MF
KF

1.4.

Elektroniniai dokumentai

SVB
VB
MF
KF

1.5.

Vienam vartotojui tenka
dokumentų

SVB
VB
MF
KF

Dokumentų gautis
1.
Įsigyta dokumentų fiz. vnt.

Vienam
0,004
Vienam
0,005
Vienam
0,003
Vienam
0,002

gyventojui tenka –

Vienam
28
Vienam
18
Vienam
31
Vienam
36

vartotojui tenka –

gyventojui tenka –
gyventojui tenka –
gyventojui tenka –

vartotojui tenka –
vartotojui tenka –
vartotojui tenka –

SVB

Iš viso per metus įsigyta
dokumentų – 6 106 fiz. vnt.,
2 098 pav.

VB

Iš viso per metus įsigyta
dokumentų – 2 012 fiz. vnt.,
1 601 pav.
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regimųjų
dokumentų
skaičius, tenkantis
vienam gyventojui,
išliko beveik toks
pat: SVB (0), VB
(+0,01), MF (0),
KF (0)
Lyginant su
2014 m.
elektroninių
dokumentų
skaičius, tenkantis
vienam gyventojui,
išliko beveik toks
pat: SVB (+0,001),
VB (+0,001), MF
(0), KF (0)
Lyginant su
2014 m.
dokumentų
skaičius vienam
vartotojui
sumažėjo: SVB
(0), VB (0), MF
(-4), KF (-2)
Įsigyta dokumentų:
249 fiz. vnt.
daugiau ir 210 pav.
mažiau nei
2014 m. (5 857 fiz.
vnt., 2 308 pav.)
Įsigyta dokumentų:
102 fiz. vnt. ir 45
pav. mažiau nei
2014 m. (2 114 fiz.
vnt. ir 1 646 pav.)
Sumažėjimo
priežastys: dėl
dokumentų
saugojimo vietos
stokos fonduose,
užsakyta vieno
pavadinimo
mažiau
egzempliorių,
knygų paramos
daugiau skirta
filialams.

1.1.

1.2.

Grožinė literatūra

Šakinė literatūra

MF

Iš viso per metus įsigyta
dokumentų – 343 fiz. vnt.,
313 pav.

KF

Iš viso per metus įsigyta
dokumentų – 3 751 fiz. vnt.,
609 pav.

SVB

Įsigyta grožinės literatūros –
4 348 fiz. vnt., 1 316 pav.

VB

Įsigyta grožinės literatūros –
1 258 fiz. vnt., 918 pav.

MF

Įsigyta grožinės literatūros –
209 fiz. vnt., 187 pav.

KF

Įsigyta grožinės literatūros –
2 881 fiz. vnt.

SVB

Įsigyta šakinės literatūros –
1 758 fiz. vnt., 782 pav.

VB

Įsigyta šakinės literatūros –
754 fiz. vnt., 683 pav.
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Įsigyta dokumentų:
27 fiz. vnt. ir 21
pav. daugiau nei
2014 m. (316 fiz.
vnt., 292 pav.)
Įsigyta dokumentų
324 fiz. vnt.
daugiau ir 172 pav.
mažiau nei
2014 m.
2015 m.
vidutiniškai vienas
filialas gavo 197
fiz. vnt., 17 fiz.
vnt. daugiau nei
2014 m. (3 427 fiz.
vnt.)
Įsigyta 337 fiz. vnt.
daugiau, 117 pav.
mažiau nei
2014 m. (4 011 fiz.
vnt., 1 433 pav.)
Įsigyta 295 fiz.
vnt., 35 pav.
mažiau nei
2014 m. (1 277 fiz.
vnt., 953 pav.)
Įsigyta 2 fiz. vnt.
daugiau, 16 pav.
mažiau nei 2014
m. (207 fiz. vnt.,
203 pav.)
Įsigyta 354 fiz. vnt.
daugiau nei
2014 m. (2 527 fiz.
vnt.)
2015 m.
vidutiniškai vienas
filialas gavo 151
fiz. vnt. grožinės
literatūros, 18 fiz.
vnt. daugiau nei
2014 m. (133 fiz.
vnt.)
Įsigyta 88 fiz. vnt.
ir 93 pav. mažiau
nei
2014 m. (1 846 fiz.
vnt., 875 pav.)
Įsigyta 83 fiz. vnt.,
10 pav. mažiau nei

1.3.

Periodiniai leidiniai

MF

Įsigyta šakinės literatūros –
134 fiz. vnt., 126 pav.

KF

Įsigyta šakinės literatūros –
870 fiz. vnt.

SVB

Gautų periodinių leidinių
skaičius – 121 pav.
(laikraščių skaičius – 25,
žurnalų – 96)
Gautų periodinių leidinių
skaičius – 120 pav.
(laikraščių skaičius – 25,
žurnalų – 95)
Gautų periodinių leidinių
skaičius – 45 pav.
(laikraščių skaičius – 6,
žurnalų – 39)
Gautų periodinių leidinių
skaičius – 29 pav.
(laikraščių – 7, žurnalų –
22)
2015 m. – 2,9 %
2015 m. – 3,3 %
2015 m. – 2,1 %
2015 m. – 2,7 %

VB

MF

KF

2.

Naujai gautų dokumentų proc.
dokumentų fonde

Dokumentų nurašymas
1.
Nurašyta dokumentų

SVB
VB
MF
KF

2015 m. – 10 222 fiz. vnt.,
41 pav.
2015 m. – 3 394 fiz. vnt.,
35 pav.
2015 m. – 1 434 fiz. vnt.,
1064 pav.
2015 m. – 5 394 fiz. vnt.,
39 pav.

SVB
VB
MF
KF
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2014 m. (837 fiz.
vnt., 693 pav.)
Įsigyta 25 fiz. vnt.,
37 pav. daugiau nei
2014 m. (109 fiz.
vnt., 126 pav.)
Įsigyta 30 fiz. vnt.
mažiau nei
2014 m. (900 fiz.
vnt.)
2015 m.
vidutiniškai vienas
filialas gavo 46 fiz.
vnt., 1 fiz. vnt
mažiau nei
2014 m. (47 fiz.
vnt.)
Periodinių leidinių
skaičius:
2015 m. – 121 pav.
2014 m. – 118 pav.
Periodinių leidinių
skaičius:
2015 m. – 120 pav.
2014 m. – 118 pav.
Periodinių leidinių
skaičius:
2015 m. – 45 pav.;
2014 m. – 25 pav.
Periodinių leidinių
skaičius:
2015 m. – 29 pav.;
2014 m. – 24 pav.
2015 m. naujai
gautų dokumentų
procentas
dokumentų fonde
nežymiai padidėjo:
SVB (+0,2), MF
(+0,3), KF (+0,2),
sumažėjo tik VB
(-0,1)
2015 m.
dokumentų
nurašymas,
palyginus su
gavimu, gana
didelis. Nurašyta
4 116 fiz. vnt.
daugiau nei gauta.

Nurašyti reikėtų
dar daugiau, tačiau
stabdo mažas naujų
knygų gavimas.
Nurašymo
priežastys:
susidėvėję – 9 819
fiz. vnt. (96,1 %);
dėl kitų priežasčių
– 320 fiz. vnt.
(3,1 %);
vartotojų prarasti
dokumentai –
83 fiz. vnt. (0,8 %)
Fondų apyvarta
SVB
VB
MF
KF

LIBIS
1.
Elektroninis katalogas

3.

Naujų dokumentų
inventorinimas

Bendras fondų apyvartos
rodiklis – 1,1
Bendras fondų apyvartos
rodiklis – 1,3
Bendras fondų apyvartos
rodiklis – 1,0
Bendras fondų apyvartos
rodiklis – 1,0

SVB Iš viso yra 47 133
bibliografiniai įrašai (toliau
BĮ)

SVB Suinventorinta 6 106 fiz.
vnt. naujų dokumentų

2015 m. rodikliai
beveik
nesumažėjo: SVB
(0), VB (0), MF (0,1), KF (0)
Pagrindinė
problema išlieka –
fondų
atnaujinimas.
2015 m.
elektroninis
katalogas
papildytas 1427
BĮ, t. y. 184 įrašais
mažiau nei 2014
m. (45 706 BĮ)
2015 m.
suinventorinta 249
fiz. vnt. daugiau
nei 2014 m. (5 857
fiz. vnt.)

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
1.

Veikla, paslaugos ir kt.
Vartotojų telkimas

SVB

Rodikliai
Aptarnaujamos
bendruomenės gyventojų
skaičius – 40 635

VB

Aptarnaujamos
bendruomenės gyventojų
skaičius – 18 732

MF

Aptarnaujamos
bendruomenės gyventojų
skaičius – 1 725
10

Pokyčiai
2015 m. 51
gyventoju mažiau
nei 2014 m. (40
686)
2015 m. 84
gyventojais
mažiau nei
2014 m. (18 816)
2015 m. 10
gyventojų daugiau
nei
2014 m. (1 715)

2.

3.

Gyventojų sutelkimas

Vartotojų skaičius

KF

Aptarnaujamos
bendruomenės gyventojų
skaičius – 20 178

SVB

Gyventojų sutelkimo
procentas – 19,0 %

VB

Gyventojų sutelkimo
procentas – 18,3 %, iš jų:
vaikų – 32,2 %

MF

Gyventojų sutelkimo
procentas – 30,0 %

KF

Gyventojų sutelkimo
procentas – 18,6 %

SVB

Registruotų vartotojų
skaičius – 7 679

VB

Registruotų vartotojų
skaičius – 3 419

MF

Registruotų vartotojų
skaičius – 515

KF

Registruotų vartotojų
skaičius – 3 745
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2015 m. 23
gyventojais
daugiau nei 2014
m. (20 155)
2015 m. – 0,2 %
daugiau nei
2014 m. (18,8 %)
2015 m. – 0,3 %
mažiau nei
2014 m. (18,6 %),
iš jų:
vaikų 0,5 %
daugiau nei
2014 m. (31,7 %)
2015 m. – 1,3 %
daugiau nei
2014 m. (28,7 %)
2015 m. – 0,6 %
daugiau nei
2014 m. (18,0 %)
2015 m. naujai
užregistruotų
vartotojų – 1 062,
perregistruotų –
6 617
2015 m. 36
registruotais
vartotojais daugiau
nei
2014 m. (7 643)
2015 m. naujai
užregistruotų
vartotojų – 555,
perregistruotų –
2 864
2015 m.
registruotų
vartotojų 89
mažiau nei
2014 m. (3 508)
2015 m. naujai
užregistruotų
vartotojų – 58,
perregistruotų –
457
2015 m registruotų
vartotojų 22
daugiau nei
2014 m. (493)
2015 m. naujai
užregistruotų
vartotojų – 449,

4.

Apsilankymai

SVB

VB

MF

KF

5.

Lankomumas

SVB

VB

MF

KF

6.

Dokumentų išduotis

SVB

perregistruotų
vartotojų – 3 296
2015 m.
registruotų
vartotojų 103
daugiau nei
2014 m. (3 642)
Lankytojų skaičius –
2015 m. – 11 990
116 837
lankytojų mažiau
nei
2014 m. (128 827)
Lankytojų skaičius – 40 376 2015 m. – 3 544
lankytojais mažiau
nei
2014 m. (43 920)
Lankytojų skaičius – 6 718
2015 m. – 2 701
lankytoju mažiau
nei
2014 m. (9 419)
Lankytojų skaičius – 69 743 2015 m. 5 745
lankytojais mažiau
nei
2014 m. (75 488)
Bendras lankomumo
2015 m. bendras
rodiklis – 15,2
lankomumo
Vaikų lankomumo rodiklis – rodiklis 1,6
21,3
mažesnis nei
2014 m. (16,8)
Bendras lankomumo
2015 m. bendras
rodiklis – 11,8
lankomumo
Vaikų lankomumo rodiklis – rodiklis 0,7
13,6
mažesnis nei
2014 m. (12,5)
Bendras lankomumo
2015 m. bendras
rodiklis – 13,1
lankomumo
Vaikų lankomumo rodiklis – rodiklis 6,0
14,6
mažesnis nei
2014 m. (19,1)
Bendras lankomumo
2015 m. bendras
rodiklis – 18,6
lankomumo
Vaikų lankomumo rodiklis – rodiklis 2,1
30,0
mažesnis nei
2014 m. (20,7)
Iš viso išduota dokumentų – 2015 m. – 19 028
228 593 fiz. vnt.:
fiz. vnt. mažiau nei
išduota grožinės literatūros – 2014 m. (247 621
101 734 fiz. vnt., 44,50 %,
fiz. vnt.)
išduota šakinės literatūros –
126 859 fiz. vnt., 55,50 %,
išduota periodinių leidinių –
112 012 fiz. vnt., 49,0 %
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SVB

Iš viso išduota dokumentų –
77 198 fiz. vnt.:
išduota grožinės literatūros –
38 690 fiz. vnt., 50,1 %,
išduota šakinės literatūros –
38 508 fiz. vnt., 49,9 %,
išduota periodinių leidinių –
27 716 fiz. vnt., 36,0 %
Iš viso išduota dokumentų –
16 476 fiz. vnt.:
išduota grožinės literatūros –
6 844 fiz.vnt., 41,5 %,
išduota šakinės literatūros –
9 632 fiz.vnt., 58,5 %,
išduota periodinių leidinių –
9 109 fiz.vnt., 55,3 %
Iš viso išduota dokumentų –
134 919 fiz. vnt.:
išduota grožinės literatūros –
56 200 fiz. vnt., 41,65 %,
išduota šakinės literatūros –
78 719 fiz. vnt., 58,35 %,
išduota periodinių leidinių –
75 187 fiz. vnt., 55,7 %
Skaitomumo rodiklis – 29,8

VB

Skaitomumo rodiklis – 22,6

MF

Skaitomumo rodiklis – 32,0

KF

Skaitomumo rodiklis – 36,0

SVB

Darbo vietų skaičius – 315

VB

Darbo vietų skaičius – 67

MF

Darbo vietų skaičius – 28

KF

Darbo vietų skaičius – 220

SVB

Darbo vietų skaičius – 103

VB

MF

KF

7.

8.

8.1.

Skaitomumas

Darbo vietos vartotojams

Kompiuterizuotos darbo
vietos vartotojams
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2015 m. – 5 974
fiz. vnt. mažiau nei
2014 m. (83 172
fiz. vnt.)

2015 m. – 3 284
fiz. vnt. mažiau nei
2014 m. (19 760
fiz.vnt.)

2015 m. – 9 770
fiz. vnt. mažiau nei
2014 m. (144 689
fiz. vnt.)

2015 m. – 2,6
mažesnis nei
2014 m.(32,4)
2015 m. – 1,1
mažesnis nei
2014 m. (23,7)
2015 m. – 8,1
mažesnis nei
2014 m. (40,1)
2015 m. – 3,7
mažesnis nei
2014 m. (39,7)
2015 m. 27 darbo
vietomis daugiau
nei 2014 m. (288)
2015 m. 14 darbo
vietų daugiau nei
2014 m. (53)
2015 m. 10 darbo
vietų daugiau nei
2014 m. (18)
2015 m. 3 darbo
vietomis daugiau
nei 2014 m. (217)
2015 m. 4 darbo
vietomis daugiau
nei 2014 m. (99)

9.

Vartotojų orientavimas ir
mokymas

VB

Darbo vietų skaičius – 22

MF

Darbo vietų skaičius – 4

KF

Darbo vietų skaičius – 77

SVB

Darbuotojų pravestų
konsultacijų ir mokymų
trukmė – 1 580 val.
Konsultuotų vartotojų
skaičius – 3 214

VB

Darbuotojų pravestų
konsultacijų ir mokymų
trukmė – 954 val.
Konsultuotų vartotojų
skaičius – 1 537
Darbuotojų pravestų
konsultacijų ir mokymų
trukmė – 51 val.
Konsultuotų vartotojų
skaičius – 373
Darbuotojų pravestų
konsultacijų ir mokymų
trukmė – 575 val.
Konsultuotų vartotojų
skaičius – 1 304
Išsiųsta užsakymų – 30
Gauta dokumentų – 30
Gauta užsakymų – 0
Išsiųsta dokumentų – 0

MF

KF

10.

TBA aptarnavimas

SVB

11.

Renginiai

SVB

Iš viso organizuoti 919
renginiai, iš jų – 477
parodos

VB

Iš viso – 150 renginių, iš jų
– 57 parodos

MF

Iš viso – 43 renginiai, iš jų –
28 parodos
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2015 m. 6 darbo
vietomis daugiau
nei 2014 m. (16)
2015 m. 2 darbo
vietomis mažiau
nei 2014 m. (6)
2015 m. rodikliai
išliko tokie patys
2015 m. pravesta
konsultacijų ir
mokymų 390 val.
daugiau nei
2014 m. (1 190
val.)
2015 m. pravesta
konsultacijų ir
mokymų 419 val.
daugiau nei
2014 m. (535 val.)
2015 m. pravesta
konsultacijų ir
mokymų 27 val.
mažiau nei
2014 m. (78 val.)
2015 m. pravesta
konsultacijų ir
mokymų 2 val.
daugiau nei
2014 m. (577 val.)
2015 m. užklausų
negauta,
3 dokumentais
išsiųsta mažiau,
8 dokumentais
gauta mažiau nei
2014 m.
2015 m. renginių
organizuota 132
daugiau, surengta
51 paroda daugiau
nei 2014 m.
(787/426)
2015 m. renginių
organizuota 35
daugiau, surengta
11 parodų daugiau
nei 2014 m.
(115/46)
2015 m.
organizuota 8
renginiais daugiau,
surengta 3

11.1. Žodiniai renginiai

KF

Iš viso – 726 renginiai, iš jų
– 392 parodos

SVB

Žodinių renginių skaičius –
526

Organizuoti skaitymo skatinimo VB
renginiai:
Pristatyta kraštiečio rašytojo
Jono Liniausko knyga
„Sutartinė“, „Vaikų
bibliotekėlių“ dovanojimo
šventė, kurios metu supažindinta
su labdaros ir paramos fondo
veikla „Švieskime vaikus“;
Įvairių knygų pristatymai –
susitikimai su knygų autoriais:
monografijos „Archeologas
Vytautas Daugutis“ pristatymas;
kraštietės, tremtinės, poetės
Agotos DaugnoraitėsVičiulienės poezijos rinktinės
„Trupiniai“ pristatymas,
žurnalisto, laidų vedėjo, rašytojo
Andriaus Tapino knygos „Maro
diena“ pristatymas, Seimo nario
Arvydo Anušausko knygos
„KGB. Visiškai slaptai“
pristatymas, žemaitiškų skaitinių
knygelės „Cirulielis“
pristatymas, Clandestinus
knygos „Didžiojo inkvizitoriaus
ašaros“ pristatymas, kraštietės
Ingos Kupšytės debiutinės
knygos „Graikijos virtuvė“
pristatymas.
Etnokultūros renginiai:
Renginių ciklas „Žemaičių
maistas: šventei, kasdienai ir
sveikatai“, skirtas Etnografinių
regionų metams paminėti;
Vykdant projektą „Mobilios
galimybės atnaujinant krašto

Žodinių renginių skaičius –
93
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parodomis daugiau
nei 2014 m.
(35/25)
2015 m.
organizuota
89 renginiais
daugiau, surengta
57 parodomis
daugiau nei
2014 m. (637/335)
2015 m. žodinių
renginių
organizuota 165
daugiau nei
2014 m. (361)
2015 m. 24
žodiniais
renginiais daugiau
nei 2014 m. (69)
Pagrindinės
žodinių renginių
formos ir tematika:
knygų pristatymai,
kūrybos vakarai,
poezijos ir
muzikos vakarai,
teminiai vakarai,
protų mūšiai,
edukacijos
užsiėmimai,
konferencijos,
žymių datų
minėjimai,
susitikimai.
Renginiai skirti
Metų knygos
rinkimams,
skaitymo
skatinimui,
etnokultūrai,
Etnografinių
regionų metams,
Mykolo Kleopo
Oginskio metams
ir kt.

enciklopediją“ organizuotas
baigiamasis renginys, projekto
dalyviai pakviesti į turistinįpažintinį maršrutą į Salantų
regioninio parko lankytojų
centrą ir Šauklių riedulyną;
Minint Kretingos rajono
savivaldybės M. Valančiaus
viešosios bibliotekos 80-ies
metų veiklos jubiliejų,
organizuotas šventinis renginys
„Biblioteka – informacijai,
savišvietai ir savirealizacijai“.
Kultūrinių poreikių tenkinimo
renginiai:
Vykdant „Bibliotekos pažangai
2“ projektą Edukacijos centre
organizuoti grafinio dizaino,
filmų kūrimo ir apdorojimo
mokymai jaunimui;
Minint Europos vystomojo
bendradarbiavimo metus
pristatytas projektas „Mes –
Europa. Mes galim“, kuriuo
siekiama supažindinti ir
informuoti Kretingos rajono
bendruomenę apie narystės ES
teikiamas teises ir pareigas,
vykdomą vystomąjį
bendradarbiavimą: veikė
kūrybinės-edukacinės dirbtuvės
„Mes – Europa. Mes kuriame“,
vyko protų mūšis „Mes –
Europa. Mes žinome“ bei
organizuota Europos dienos
šventė „Mes – Europa. Mes
galime“, kurios metu savo veiklą
visuomenei pristatė Kretingos
jaunieji šauliai;
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugijos Kretingos skyrius,
organizuoti renginiai išskirtinai
moterims, suteikiant joms
galimybę atrasti biblioteką kaip
erdvę kūrybingiems laisvalaikio
užsiėmimas, savęs tobulėjimui ir
savišvietai;
Pavasarį ir rudenį organizuoti
intelektualūs protų mūšių
turnyrai „Auksinis protas“,
kuriuose dalyvavo net 7
komandos.
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Įsimintiniausi renginiai:
Pažintinė popietė „Kalba moko
kalbos“, skirta Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos
dienai paminėti;
Garsiniai pasakų skaitymai
„Kartą seniai, seniai“, skirti
Nacionalinei bibliotekų savaitei
paminėti;
Šventinis-jubiliejinis renginys
„Biblioteka: žmogus ir knyga
istorijoje ir šiandienoje“, skirtas
Salantų m. filialo 70-mečiui
paminėti ir filialo patalpų
atidarymui po kapitalinio
remonto;
Adventinė popietė „Valanda –
žemaitiškiems Advento
valgiams“,
paskaita „Dizainas ir modernios
technologijos“.
Organizuoti įsimintini
renginiai, skirti filialų veiklos
sukakčiai paminėti:
Vydmantų filialo „Vydmantų
bibliotekai 65 metai“,
Laukžemės filialo „Laukžemės
filialui – 70“, Grūšlaukės filialo
„Grūšlaukės filialui – 65“.
Projektiniai renginiai, skirti
kraštotyros veiklai,
Etnografinių regionų metams
paminėti: Darbėnų filialo
istorinė-kultūrinė studija
„Jotvingiai Žemaitijoje“, Šukės
filialo kraštotyros darbas
„Kūrybiški kaimo žmonės“.
Kiti renginiai:
mokslinė konferencija
„Jotvingiai Žemaitijoje. Istorija
ir dabartis“ bei popietė „Amatai
Darbėnų sodžiuje“ Darbėnų
filiale, rašytojos ir iliustruotojos
Linos Žutautės knygos
„Ferdinandas ir Pū: žygis į
Australiją“ pristatymas Baublių
filiale, literatūrinė popietė su
skaitančiomis šeimomis
„Šventės dvasia žengia pas mus“
Grūšlaukės filiale, Gintaro
Grajausko poezijos skaitymai
„Vakaras P“ (skaitė aktoriai

MF

Žodinių renginių skaičius –
15

KF

Žodinių renginių skaičius –
418
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2015 m. 5
žodiniais
renginiais daugiau
nei 2014 m. (10).
Pagrindinės
žodinių renginių
formos ir tematika:
popietės,
viktorinos,
literatūriniai
vakarai,
literatūrinės
valandėlės,
garsiniai
skaitymai, įvairios
akcijos, knygų
aptarimai,
kūrybiniai
edukaciniai
užsiėmimai,
konkursai.
2015 m. 136
žodiniais
renginiais daugiau
nei 2014 m. (282).
Pagrindinės
žodinių renginių
formos ir tematika:
knygų pristatymai,
kūrybos vakarai,
poezijos ir
muzikos vakarai,
teminiai vakarai,
žymių datų
minėjimai,
valstybinių
švenčių
paminėjimai,
nusipelniusių
žmonių sukakčių
minėjimai, įvairūs
susitikimai ir
popietės,
etnokultūriniai
renginiai,
kraštotyros darbų
pristatymai,
edukaciniaikūrybiniai
užsiėmimai,
Etnografinių
regionų metams,

Balys Ivanauskas ir Artūras
Dubaka) Jokūbavo filiale,
liaudies amatų pamokėlė
„Mažas molio gabalėlis – didelė
širdelė“ Budrių filiale.
11.2. Vaizdiniai renginiai

Spaudinių parodomis buvo
pažymėtos valstybinės šventės,
žymios datos.
Parengtos kraštotyros
spaudinių/dokumentų parodos
žymiems kraštiečiams:
Nuotraukų paroda apie Lietuvos
pajūrio fotografą, pirmąjį
Kretingos fotografą, meninės
fotografijos paviljono „Birutė“
Kretingoje įkūrėją Igną Stropų;
Ikonografinės medžiagos paroda
„Į giją susipynęs skambesys“,

metams skirti
renginiai ir kt.

SVB

Iš viso parengta parodų –
477

VB

Iš viso parengta parodų – 57
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2015 m. parodų
parengta 51
daugiau nei
2014 m. (426).
Spaudinių
parodomis buvo
pažymėtos
valstybinės šventės
ir žymios datos
(Sausio 13-ajai,
Vasario 16-ajai,
Kovo 11-ajai,
Mykolo Kleopo
Oginskio,
Etnografinių
regionų metams
paminėti ir kt.),
kraštotyros
spaudinių parodos
žymiems
kraštiečiams,
rengiamos parodos
ir įvairiomis
aktualiomis
temomis
(psichologijos,
sveikatos ir pan.).
Rengiamos ir
virtualios parodos
žymių kraštiečių
sukaktims
paminėti, įvairios
kūrybinių darbų
parodos.
2015 m. parengta
11 parodomis
daugiau nei
2014 m. (46)

skirta pirmosios Kretingos
valsčiaus sporto ir dainų šventės
85-mečiui ir pirmosios
Kretingos rajono dainų iš šokių
65-mečiui paminėti;
Nuotraukų paroda „Kretingos ir
grafų Tiškevičių fotografei
Paulinai Mongirdaitei – 150“.
Parengtos ir kitos parodos
aktualiomis psichologijos,
sveikatos, laisvalaikio temomis.
Eksponuotos meno parodos:
Dailininkės Sigutės Ach mišri
darbų paroda „Spalvotos
nuotaikos, pažertos ant dirbtuvių
stalo“;
Socialinės fotografijos paroda
„Aš esu čia“;
Virginijaus Baltmiškio
fotografijų paroda „Kuždesiai“;
Viktorijos Puidokaitės
fotografijų paroda „Kanados
žirgai“ ir kt.
Parengtos trys virtualios
parodos:
„Kretingos rajono Garbės
pilietei, tautodailininkei
Kristinai Laimutei Grigaitienei –
80“;
„Spaudos leidėjui, bitininkų
draugijos įkūrėjui, vienmetės
bitininkavimo mokyklos įkūrėjui
Kretingoje Jonui Pečkaičiui
(Tėvas Jeronimas Pečkaitis,
OFM) – 130“;
„Poetei, memuaristei Rozalijai
Preibytei-Valiūnienei – 80“.
Parengtos spaudinių parodos: MF
„Vidurnakčio tyloj išsiskleidė
Antano Baranausko pumpuras“,
skirta poeto A. Baranausko 180osioms gimimo metinėms
paminėti;
„Lietuvoj viskas juokinga,
išskyrus humorą“, skirta poeto
Sigito Parulskio 50-ies metų
sukakčiai paminėti;
„Ar daug žmogui reikia?“, skirta
rašytojo Algimantui Baltakio
85-osioms gimimo metinėms
paminėti;

Iš viso parengta parodų – 28
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2015 m. parengta 3
parodomis daugiau
nei
2014 m. (25)

„Kaimiškam žipone vaikščiojo
išmintis“, skirta žolininkės
Eugenijos Šimkūnaites 95osioms gimimo metinėms
paminėti;
„Reikia nuo kažko pasitraukti,
kad galėtum prie kažko prieiti“,
skirta poeto Justino
Marcinkevičiaus 85-osioms
gimimo metinėms paminėti ir kt.
Parengtos meno parodos:
Dienos veiklos centro, Salantų
padalinio neįgaliųjų kūrybos
darbų paroda iš molio,
keramikos, medžio „Iš širdies į
širdį“;
Linos Mikalauskienės iš Kauno
rankų darbo atvirukų paroda „Iš
visos širdies“;
Kūrybos darbų paroda „Kitokios
Kalėdų eglutės“ ir kt.
Surengtos įvairios spaudinių,
kūrybinės parodos:
Budrių kaimo gyventojos
Salomėjos Vasiliauskienės
piešinių paroda „Peizažas“
Budrių filiale;
„250 metų Mykolui Kleopui
Oginskiui“ Erlėnų filiale;
Liaudies tapytojos Barboros
Jankauskaitės tapybos darbų
paroda Grūšlaukės filiale;
„A. Kuklio kūrybinėje
padangėje lyja knygų lietus“,
skirta A. Kuklio 65-mečio
sukakčiai paminėti, Grūšlaukės
filialo bibliotekininkės Birutės
Markaitienės karpinių paroda
„Regiu pasaulį popieriuje“,
fotografės Jūratės Čiakienės
nuotraukų paroda „Šeimadienis“
Jokūbavo filiale;
Spaudinių paroda „Mūsų
Žemaitija“, skirta Etnografinių
regionų metams pažymėti,
Kalniškių filiale;
Karteniškės Antoninos
Balčaitienės tapybos ant šilko
paroda „Pagautos akimirkos“
Kartenos filiale;
Medžio drožinių, keramikos,
tapybos darbų, rankdarbių iš

KF

Iš viso parengta parodų –
392
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2015 m. parengta
37 parodomis
daugiau nei
2014 m. (355)
Filialuose
rengiamos
spaudinių,
lankytojų dėmesį
pritraukiančios
fotografijų,
tautodailininkų
darbų, rankdarbių
parodos.

veltinio, margučių, siuvinėtų
kryželiu paveikslų, nertų
servetėlių, riešinių su tautiniais
motyvais parodos Šukės filiale;
Diplomato, rašytojo,
kompozitoriaus Mykolo Kleopo
Oginskio 250-osioms gimimo
metinėms skirta paroda
Vydmantų filiale.
11.3. Renginių lankytojai

SVB

Iš viso lankytojų – 8 270

VB

Iš viso lankytojų – 1 855

MF

Iš viso lankytojų – 428

KF

Iš viso lankytojų – 5 987

12.

Mokamos paslaugos

SVB

Bibliotekos teikiamų
paslaugų kainos, patvirtintos
Kretingos rajono
savivaldybės tarybos 2015
m. lapkričio 26 d. Nr. T2304 sprendimu „Dėl
Kretingos rajono
savivaldybės M. Valančiaus
viešosios bibliotekos
teikiamų paslaugų kainų
nustatymo“ pakeitimo.

13.

Bibliotekos įvaizdžio
formavimas

SVB

Bibliotekos įvaizdis
formuojamas pasitelkiant
įvairias komunikacijas:
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2015 m. 508
renginių
lankytojais mažiau
nei 2014 m. (8
778)
2015 m. 564
renginių
lankytojais mažiau
nei 2014 m. (2
419)
2015 m. 202
renginių
lankytojais mažiau
nei 2014 m. (226)
2015 m. 246
renginių
lankytojais mažiau
nei 2014 m. (6
233)
2015 m už
mokamas
paslaugas surinkta
– 1.820 Eur, t.y.
810 Eur mažiau
nei
2014 m.
(2.630 Eur).
2015 m.
patvirtintos naujos
teikiamos
paslaugos:
dokumento
spausdinimas
(spalvoto ir
nespalvoto A3
formato),
dokumento
įrišimas,
dokumento
laminavimas).

13.1. Leidiniai

VB

renginius, darbą su
žiniasklaida (spauda, radiju),
bendravimą su paslaugų
vartotojais, bibliotekos
atstovų dalyvavimą
svarbiuose renginiuose,
informacines technologijas.
2015 m. išleistas
informacinis lankstinukas
„Biblioteka – informacijai,
savišvietai, savirealizacijai“,
parengta ir išleista brošiūra
„Kretingos rajono
savivaldybės M. Valančiaus
viešoji biblioteka: 2010–
2015“, sukurtas informacinis
lapelis „Bibliotekoje
prenumeruojamos duomenų
bazės“.
2015 m. bibliotekininkai
siekė palaikyti tarpusavio
ryšius su įvairiomis
auditorijomis ir
bendruomenėmis.
Nuo 2015 metų kovo mėn.
pradžios labai suaktyvėjo
Viešosios bibliotekos įkurto
Edukacijos centro
bendradarbiavimas su
jaunimo auditorija, kuri
aktyviai dalyvauja įvairiuose
mokymuose, edukaciniuose
užsiėmimuose.
Nuolat informacija
talpinama socialiniuose
tinkluose – Facebook,
interneto svetainėse:
www.kretingiskis.lt,
www.kretingosinfo.lt,
www.zemaitija.lt,
www.bernardinai.lt,
www.kretinga.lt,
www.3erdve.lt,
www.kretvb.lt,
www.kretingosenciklopedija
.lt
Parengtas ir išleistas
informacinis lankstinukas
„Biblioteka – informacijai,
savišvietai,
savirealizacijai“, parengta
ir išleista brošiūra
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13.2. Straipsniai spaudoje

SVB

13.3. Elektroniniai ištekliai

VB

„Kretingos rajono
savivaldybės M.
Valančiaus viešoji
biblioteka: 2010–2015“.
Straipsniai spaudoje – 195,
iš jų:
respublikinėje spaudoje –
14, rajoninėje spaudoje –
181
Bibliotekos darbuotojų
parengti straipsniai – 60,
ne bibliotekos darbuotojų –
135
Straipsniai apie Viešosios
bibliotekos veiklą – 127,
apie filialų – 68
Informaciniai pranešimai –
90
Iš viso publikuota straipsnių
elektroniniuose ištekliuose –
546 str. Iš jų:
Viešosios bibliotekos
svetainėje www.kretvb.lt –
237 str., „Kretingos
personalų žinynui“ – 38 str.
(iš jų pataisyta ir papildyta
32 str.), „Kretingos krašto
enciklopedijai“
www.kretingosenciklopedija
– 153 str. (iš jų pataisyti ir
papildyti – 87 str.), „Krašto
paveldo gidui“ – 51 str.;
interneto svetainėse – 67 str.
Iš jų: www.kretingiskis.lt –
11 str., www.kretingosinfo.lt
– 12 str., www.zemaitija.lt –
8 str., www.bernardinai.lt –
1 str., www.kretinga.lt
– 6 str., www.3erdve.lt – 4
str., kitose Facebook
paskyrose – 25 str.
Nuolat skelbiama
informacija į Viešosios
bibliotekos, Vaikų
literatūros sektoriaus,
Kretingos krašto
enciklopedijos Facebook
paskyrose.
2015 m. sukurta nauja
Facebook paskyra
„Edukacinis kūrybinių

23

2015 m. straipsnių
spaudoje
publikuota tiek
pat, kaip ir
2014 m. (195)

2015 m.
publikuota 93 str.
daugiau nei 2014
m. (453)

13.4

Bendradarbiavimas

SVB

medijų centras
bibliotekoje“.
Viešoji biblioteka ir toliau
bendradarbiauja su
Klaipėdos apskrities viešąja
Ievos Simonaitytės
biblioteka, Kretingos rajono
kultūros centru, Kretingos
muziejumi, Kretingos rajono
vyskupo Motiejaus
Valančiaus draugija,
Kretingos rajono pedagogų
švietimo centru, Kretingos
rajono mokyklomis,
darželiais, Kretingos
socialinių paslaugų centru,
Dienos veiklos centru,
Kretingos meno mokykla,
Kretingos Jurgio Pabrėžos
universitetine gimnazija, VšĮ
Pranciškonų gimnazija,
Kretingos Simono Daukanto
progimnazija, Kretingos
Marijono Daujoto
pagrindine mokykla
Savivaldybės jaunimo
reikalų departamento vyr.
specialiste Diana
Garjoniene, moksleivių
sąjunga, visuomeninėmis
organizacijomis.
Viešosios bibliotekos filialai
bendradarbiauja su
bendruomenių centrais,
mokyklomis, Kretingos
rajono kultūros centro
skyriais, seniūnijų
darbuotojais, visuomeninių
organizacijų atstovais.
2015 m. Viešosios
bibliotekos naujais
bendradarbiavimo
partneriais tapo Vilniaus
dailės akademijos Klaipėdos
skyrius, Klaipėdos kurčiųjų
reabilitacijos centras,
Baublių mokykladaugiafunkcis centras.
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IV. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS
1.

Veikla, paslaugos ir kt.
Dokumentų fondo būklė

VB

2.

Dokumentų gautis

VB

3.

Dokumentų nurašymas

VB

4.

Fondo panaudojimas

VB

Fondo apyvartos rodiklis –
1,2

VB

Vaikų skaičius Kretingos
mieste iki 14 metų – 3 438
Vaikų sutelkimas
bibliotekoje – 31,00 %

Vartotojų aptarnavimas
1.
Vartotojų telkimas

Rodikliai
Iš viso dokumentų fonde –
14 233 fiz. vnt., iš jų:
grožinės literatūros – 11 376
fiz. vnt., 79,93 %,
šakinės literatūros – 2 857
fiz. vnt., 20,07 %.
Vienam gyventojui-vaikui
(vaikų skaičius mieste iki
14 m. yra 3 438) tenka 4,1
fiz. vnt. dokumentų.
Naujai gautų leidinių
vienam gyventojui-vaikui
tenka 0,2 fiz. vnt.
dokumento.
Vienam vartotojui-vaikui
tenka 11,7 dokumentų.
Per metus įsigyta – 648 fiz.
vnt., 337 pav.:
grožinės literatūros – 538
fiz. vnt.,
šakinės literatūros – 110 fiz.
vnt.
Naujai gautų dokumentų
proc. dokumentų fonde – 4,
6%
Iš viso nurašyta – 497 fiz.
vnt., 207 pav.
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Pokyčiai
2015 m.
dokumentų fonde
151 fiz. vnt.
daugiau nei
2014 m. (14 082
fiz. vnt.).
Komplektuojant
dokumentų fondą,
atsižvelgiama į
rekomenduojamus,
mokyklų
privalomus
literatūros sąrašus,
klasikinės
literatūros,
skaitomiausių
knygų poreikį.
2015 m. įsigyta 68
fiz. vnt., 53 pav.
mažiau nei
2014 m. (716 fiz.
vnt. 390 pav.)

2015 m. nurašyta
473 fiz. vnt., 183
pav. mažiau nei
2014 m. (24 fiz.
vnt. 24 pav.).
Nurašyti
susidėvėję ir
praradę aktualumą,
skaitytojų pamesti
leidiniai, didesnis
dokumentų
nurašymas atidėtas
kitiems metams.
2015 m. apyvartos
rodiklis išliko toks
pat.
2015 m. 3 vaikais
daugiau nei
2014 m. (3 435)

2.

3.

4.

Vartotojų skaičius

Apsilankymų skaičius.
Lankomumas.

Dokumentų išduotis

SVB Vartotojai vaikai – 2 361

VB

Vartotojai vaikai – 1106

MF

Vartotojų vaikų – 148

KF

Vartotojai vaikai – 1 107

SVB Vaikų apsilankymų skaičius
– 50 344
Vaikų lankomumo rodiklis –
21,3
VB

Vaikų apsilankymų skaičius
– 15 013
Vaikų lankomumo rodiklis –
13,6

MF

Vaikų apsilankymų skaičius
– 2 156
Vaikų lankomumo rodiklis –
15,00

KF

Vaikų apsilankymų skaičius
– 33 175.
Vaikų lankomumo rodiklis –
30,0

SVB Iš viso išduota dokumentų –
51 002 fiz. vnt.

Išduota dokumentų į namus
– 37 802 fiz. vnt.

Išduota dokumentų vietoje –
13 845 fiz. vnt.
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2015 m. 38
vartotojais-vaikais
mažiau nei
2014 m. (2 399)
2015 m. 16
vartotojais-vaikais
daugiau nei
2014 m. (1 090)
2015 m. 18
vartotojų-vaikų
mažiau nei
2014 m. (166)
2015 m. 36
vartotojais-vaikais
mažiau nei
2014 m. (1 143)
2015 m. vaikų
apsilankymų
skaičius – 5 565
mažesnis nei
2014 m. (55 909)
2015 m. vaikų
apsilankymų
skaičius – 955
mažesnis nei
2014 m. (15 968)
2015 m. vaikų
apsilankymų
skaičius – 1 679
mažesnis nei
2014 m. (3 835)
2015 m. vaikų
apsilankymų
skaičius – 2 931
mažesnis nei
2014 m. (36 106)
2015 m. išduota
dokumentų 5 530
fiz. vnt. mažiau nei
2014 m. (56 532
fiz. vnt.)
2015 m. išduota
dokumentų į
namus 1 650 fiz.
vnt. mažiau nei
2014 m. (39 452
fiz. vnt.)
2015 m. išduota
dokumentų vietoje
3 235 mažiau nei
2014 m. (17 080
fiz. vnt.)

Iš viso išduota grožinės
literatūros – 35 639 fiz. vnt.,
69,9 %

Iš viso išduota šakinės
literatūros – 15 363 fiz. vnt.
30,1 %

Iš viso išduota periodinių
leidinių – 16 645 fiz. vnt.,
32,6 %

VB

Iš viso išduota dokumentų –
14 022 fiz. vnt.

Išduota dokumentų į namus
– 13 910 fiz. vnt.

Išduota dokumentų vietoje –
129 fiz. vnt.

Iš viso išduota grožinės
literatūros – 12 771 fiz. vnt.,
91,00 %

Iš viso išduota šakinės
literatūros – 1 251 fiz. vnt.,
9,0 %
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2015 m. išduota
grožinės literatūros
3 763 fiz. vnt.,
(+0,2 %) mažiau
nei 2014 m.
(39 402 fiz. vnt.,
69,7 %)
2015 m. išduota
šakinės literatūros
1 494 fiz. vnt.
(-0,2 %) mažiau
nei 2014 m.
(17 130 fiz. vnt.,
30,3 %)
2015 m. išduota
periodinių leidinių
3 053 fiz. vnt.
(-2,2 %) mažiau
nei 2014 m.
(19 698 fiz. vnt.,
34,8 %)
2015 m. išduota
dokumentų 743 fiz.
vnt. mažiau nei
2014 m. (14 765
fiz. vnt.)
2015 m. išduota
dokumentų į
namus 17 fiz. vnt.
daugiau nei
2014 m.
(13 893 fiz. vnt.)
2015 m. išduota
dokumentų vietoje
743 fiz. vnt.
mažiau nei
2014 m. (872 fiz.
vnt.)
2015 m. išduota
grožinės literatūros
264 fiz. vnt.
(-2,7 %) mažiau
nei 2014 m.
(13 035 fiz. vnt.,
88,3 %)
2015 m. išduota
šakinės literatūros
479 fiz. vnt.
(-2,7 %) mažiau
nei 2014 m. (1 730
fiz. vnt., 11,7 %)

Iš viso išduota periodinių
leidinių – 138 fiz. vnt.,
1,0 %

MF

KF

2015 m. išduota
periodinių leidinių
557 fiz. vnt.
(+0,5 %) mažiau
nei 2014 m. (695
fiz. vnt., 0,5 %)
Iš viso išduota dokumentų – 2015 m. išduota
2 944 fiz. vnt.
1 471 fiz. vnt.
mažiau nei
2014 m. (4 415 fiz.
vnt.)
Išduota dokumentų į namus
2015 m. išduota
– 2 044 fiz. vnt.
dokumentų į
namus 771 fiz. vnt.
daugiau nei
2014 m. (2 815 fiz.
vnt.)
Išduota dokumentų vietoje – 2015 m. išduota
900 fiz. vnt.
dokumentų vietoje
700 fiz. vnt.
mažiau 2014 m.
(1 600 fiz. vnt.)
Iš viso išduota grožinės
2015 m. išduota
literatūros – 2 087 fiz. vnt.,
grožinės literatūros
71,0 %
851 fiz. vnt.
(+4,5 %) daugiau
nei 2014 m.
(2 938 fiz. vnt.,
66,5 %)
Iš viso išduota šakinės
2015 m. išduota
literatūros – 857 fiz. vnt.,
šakinės literatūros
29,1 %
620 fiz. vnt. (-4,4
%) daugiau nei
2014 m. (1 477 fiz.
vnt., 33,5 %)
Iš viso išduota periodinių
2015 m. išduota
leidinių – 1 006 fiz. vnt.,
periodinių leidinių
34,2 %
811 fiz. vnt.
(+2,2 %) mažiau
nei 2014 m. (1 817
fiz. vnt., 41,2 %)
Iš viso išduota dokumentų –
34 036 fiz. vnt.

Išduota dokumentų į namus
– 21 848 fiz. vnt.
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2015 m. išduota
3 316 fiz. vnt.
mažiau nei
2014 m. (37 352
fiz. vnt.)
2015 m. išduota
dokumentų į
namus 896 fiz. vnt.
mažiau nei

2014 m.
(22 744 fiz. vnt.)
Išduota dokumentų vietoje –
12 816 fiz. vnt.

Iš viso išduota grožinės
literatūros – 20 781 fiz. vnt.,
61,0 %

Iš viso išduota šakinės
literatūros – 13 255 fiz. vnt.,
39,0 %

Iš viso išduota periodinių
leidinių – 15 501 fiz. vnt.,
46,0 %

5.

6.

Skaitomumas

Renginiai

SVB Vidutinis vaikų skaitomumo
rodiklis – 21,6

VB

Vidutinis vaikų skaitomumo
rodiklis – 12,7

MF

Vidutinis vaikų skaitomumo
rodiklis – 20,0

KF

Vidutinis vaikų skaitomumo
rodiklis – 30,7

SVB Bendras renginių skaičius –
426
29

2015 m. išduota
dokumentų vietoje
1 792 fiz. vnt.
mažiau nei
2014 m. (14 608
fiz. vnt.)
2015 m. išduota
grožinės literatūros
– 2 648 fiz. vnt.
(-1,7 %) mažiau
nei 2014 m.
(23 429 fiz. vnt.,
62,7 %)
2015 m. išduota
šakinės literatūros
668 fiz. vnt.
(+1,7 %) mažiau
nei 2014 m.
(13 923 fiz. vnt.,
37,3 %)
2015 m. išduota
periodinių leidinių
1 685 fiz. vnt.
mažiau nei
2014 m. (17 186
fiz. vnt., 46,0 %)
2015 m.
skaitomumo
rodiklis mažesnis
2,4 nei 2014 m.
(24,0)
2015 m. vaikų
skaitomumo
rodiklis 0,8
mažesnis nei
2014 m. (13,5)
2015 m. vaikų
skaitomumo
rodiklis 6,6
mažesnis
nei 2014 m. (26,6)
2015 m. vaikų
skaitomumo
rodiklis 2,0
mažesnis nei
2014 m. (32,7)
2015 m.
organizuota 89

renginiais daugiau
nei 2014 m. (337)
Žodinių renginių skaičius –
265
Parodų skaičius – 161
Organizuojamų renginių tikslas –
skaitymo skatinimas, savo krašto
pažinimas, vaikų saviraiškos
ugdymas, kūrybiškumo, kritinio
mąstymo, bendravimo įgūdžių
ugdymas.
Skaitymo skatinimo renginiai:
Vykdomas projektas „Skaityk,
rašyk, kurk – moderniai!” kvietė
jaunuomenę kurti Kretingos
legendas, kurio baigiamajame
renginyje iliustracijų kūrėja Ula
Šimulynaitė pristatė elektroninę
knygą, kurios tekstus ir
iliustracijas kūrė vaikai;
2014 m. „Metų knygos“
rinkimai;
Literatūrinė popietė „Paklausk
enciklopedijos“;
„Eilėraščio šventė“, skirta Almos
Karosaitės 70-osioms gimimo
metinėms paminėti;
Projekto „Šilas nubunda“
renginys, skirtas poeto Antano
Baranausko 180-osioms gimimo
metinėms paminėti;
Etnokultūros renginiai:
projekto „Drabužėlių istorijos“
organizuota literatūrinėedukacinė popietė „Plaukim į
prijuosčių šalį“, skirta pažinti
žemaičių rūbų dėvėjimo
tradicijas, lietuvių tautosakos
sukaupta informacija.
Kultūrinių poreikių tenkinimo
renginiai:
Organizuotas konkursas „Giesmė
pavasariui“, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 25mečiui pažymėti;
Tradicinė Bičiulių šventė „Visi
ateiname iš vaikystės“, kurios

VB

Bendras renginių skaičius –
75
Žodinių renginių skaičius –
57

Parodų skaičius – 18
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2015 m.
organizuota 99
renginiais daugiau
nei 2014 m. (197)
2015 m. surengta
21 paroda daugiau
nei 2014 m. (140)
2015 m.
organizuota 34
renginiais daugiau
nei 2014 m. (41)
2015 m.
organizuota 26
žodiniais renginiais
daugiau 2014 m.
(31)
2015 m. surengta 8
parodomis daugiau
nei 2014 m. (10)

metu vyko muzikiniai, kūrybiniai
pasirodymai, sprendžiamos
įvairios literatūrinės užduotys bei
apdovanojami ištikimiausi
Bibliotekos bičiuliai;
Nuolat rengiamos integruotos
pamokos, įvairūs edukaciniai
užsiėmimai, vaikų kūrybos darbų
parodos, viktorinos.
Organizuoti įvairūs renginiai,
edukaciniai užsiėmimai,
įvairios kūrybinių darbų,
spaudinių parodos. Iš jų
paminėtini:
Paskaita 6–8 kl. moksleiviams
„Dizainas ir modernios
technologijos“;
Garsiniai pasakų skaitymai
„Kartą seniai, seniai“, skirti
Nacionalinei bibliotekų savaitei
paminėti;
Kūrybinė popietė vaikams
„Skaitykime, darykime ir
švęskime kartu“, skirta Knygų
Kalėdoms;
Vaikų kūrybos darbų paroda
„Kitokios Kalėdų eglutės“.
Organizuotos literatūrinės
popietės, viktorinos, pažintinės,
teatralizuotos popietės,
edukaciniai užsiėmimai,
garsiniai skaitymai, spaudinių
ir vaikų kūrybos darbų
parodos. Iš jų:
skatinant vaikus skaityti,
Baublių filiale vyko susitikimas
su vaikų rašytoja ir iliustruotoja
Lina Žutautė, knygos
„Ferdinandas ir Pū: žygis į
Australiją“ pristatymas,
literatūrinė popietė „Ieškok
lobio“, skirta Vaikų knygos
dienai paminėti;
Darbėnų filiale organizuota
popietė moksleiviams
„Tausokime gamtą“, skirta
Žemės dienai paminėti;
Kalniškių filiale vyko popietė
„Biblioteka – žinių šalis“, skirta
Nacionalinei Lietuvos bibliotekų
savaitei paminėti;

MF

Bendras renginių skaičius –
16
Žodinių renginių skaičius –
12
Parodų skaičius – 4

KF

Bendras renginių skaičius –
335
Žodinių renginių skaičius –
206
Parodų skaičius – 129
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2015 m.
organizuota 4
renginiais daugiau
nei 2014 m. (12)
2015 m.
organizuota 5
renginiais daugiau
nei 2014 m. (7)
2015 m. parengta 1
paroda mažiau nei
2014 m. (5)

2015 m.
organizuota 51
renginiu daugiau
nei 2014 m. (284)
2015 m.
organizuota 47
renginiais daugiau
nei 2014m. (159)
2015 m. surengta 4
parodomis daugiau
nei 2014 m. (125)

Kartenos filiale organizuota
literatūrinė popietė „Knyga ir
knygnešiai“, skirta Knygnešių
dienai paminėti;
Kurmaičių filiale, minint italų
žurnalisto ir rašytojo Gianni
Rodari 95-ąsias gimimo metines,
vaikams buvo skaitomos pasakos
telefonu;
Minint Etnografinių regionų
metus, Raguviškių filiale
organizuota popietė „Augame
skaitydami“, kurioje kaimo
senolės žemaitiškai pasakojo
mažiesiems skaitytojams apie
savo vaikystę, pagarbą žodžiui ir
pirmajai knygai.

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
1.

Veikla, paslaugos ir kt.
LIBIS PĮ diegimas

SVB

VB
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Rodikliai
Diegimo eiga:
1. LIBIS PĮ buvo įdiegta
visuose Viešosios
bibliotekos filialuose
2011 m.
2. Nuo 2015 m. sausio 1
d. suteiktos teisės
skaitytojams
rezervuoti/užsakyti
leidinius visuose
bibliotekos filialuose;
3. UAB Asseco Lietuva 2
kartus per metus atnaujino
LIBIS PĮ versijas: 4.26.1
(2014 m.), 4.28.2 (2015
m.). Atnaujinus LIBIS PĮ
visuose 20 Viešosios
bibliotekos filialų atlikti
LIBIS PĮ atnaujinimo
darbai vykstant į filialą
arba nuotoliniu būdu.
Iš viso bibliografinių įrašų
elektroniniame kataloge –
47 133

Pokyčiai
2015 m. darbui su
LIBIS skirtų darbo
vietų skaičius
nepakito, išliko
toks pat: SVB – 38,
VB –16, MF – 2,
KF – 20

2015 m. parengta
184 bibliografiniais
įrašais mažiau nei
2014 m. (45 706)

Bibliografinių analizinių
įrašų – 57 794, iš jų:
kraštotyros – 35 582

2.

Informacinis fondas

VB

3.

Katalogai ir kartotekos

VB

Bibliografinis informacinis vartotojų
aptarnavimas
1.
Gautos informacinės užklausos

SVB

VB

MF

KF

2.

Atsakytos informacinės užklausos

SVB
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Informacijos skaityklos
fondas išformuotas,
informaciniai leidiniai
kaupiami atviruose
Bendrosios skaityklos
fonduose.
Elektroniniame kataloge
iš viso bibliografinių įrašų
– 47 133
Iš viso analizinių
bibliografinių įrašų – 57
794, iš jų: kraštotyros –
35 592
2015 m. parengta
analizinių bibliografinių
įrašų – 3 683, iš jų:
kraštotyros – 3 412,
analizinių bendrų įrašų –
271
Prisegta bylų – 1 666
Redaguota įrašų – 988
Citatų kartoteka pildoma
El. katalogo analizikos
posistemėje
Gauta informacinių
užklausų – 6 266, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 43
Gauta informacinių
užklausų – 3 273, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 30
Gauta informacinių
užklausų – 411, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 0
Gauta informacinių
užklausų – 2 582, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 13
Atsakyta informacinių
užklausų – 6 194, iš jų

2015 m. 3 896
bibliografiniais
analiziniais įrašais
daugiau, iš jų – 3
619 kraštotyros
įrašais daugiau nei
2014 m.

2015 m. – 11
analizinių
bibliografinių įrašų
parengta mažiau nei
2014 m. (parengti
analiziniai
bibliografiniai
įrašai – 3 694, iš jų
– kraštotyros 3 197,
prisegta bylų – 839,
redaguota įrašų –
2 518)

2015 m. rodikliai
išliko tokie patys
kaip ir 2014 m. (6
266)
2015 m. gauta 816
užklausomis
mažiau nei 2014 m.
(4 089)
2015 m. gauta 69
užklausomis
mažiau nei 2014 m.
(342)
2015 m. gauta 180
užklausų daugiau
nei 2014 m. (2 402)
2015 m atsakyta
544 užklausomis

VB

MF

KF

3.

4.

5.

Teminės užklausos

Adresinės užklausos

Tikslinamosios užklausos

SVB

elektroninėmis
priemonėmis – 43
Atsakyta informacinių
užklausų – 3 222, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 30
Atsakyta informacinių
užklausų – 408, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 0
Atsakyta informacinių
užklausų – 2 564, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 13
Teminių užklausų
skaičius – 2 391 (38,1 %)

VB

Teminių užklausų
skaičius ir proc. – 383
11,7 %)

MF

Teminių užklausų
skaičius – 408 (99,2 %)

KF

Teminių užklausų
skaičius – 1 600 (62,0 %)

SVB

Adresinių užklausų
skaičius ir proc. – 3 044
(48,6 %)

VB

Adresinių užklausų
skaičius ir proc. – 2 366
(72,3 %)

MF

Adresinių užklausų
skaičius ir proc. – 0

KF

Adresinių užklausų
skaičius ir proc. – 678
(26,2 %)

SVB

Tikslinamųjų užklausų
skaičius – 683 (10,9 %)
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mažiau nei 2014 m.
(6 738)
2015 m. atsakyta
846 užklausomis
mažiau nei 2014 m.
(4 068)
2015 m. atsakyta 66
užklausomis
daugiau nei
2014 m. (342)
2015 m. atsakyta
236 užklausomis
daugiau nei
2014 m. (2 328)
2015 m. atsakyta 59
teminėmis
užklausomis
mažiau nei 2014 m.
(2 450)
2015 m. atsakyta
215 teminių
užklausų mažiau
nei 2014 m. (598)
2015 m. atsakyta 66
teminėmis
užklausomis
daugiau nei
2014 m. (342)
2015 m. atsakyta 90
teminių užklausų
daugiau nei
2014 m. (1 510)
2015 m. atsakyta
705 adresinėmis
užklausomis
mažiau nei 2014 m.
(3 749)
2015 m. atsakyta
836 adresinėmis
užklausomis
mažiau nei 2014 m.
(3 202)
2015 m. nebuvo
adresinių užklausų
kaip ir 2014 m. (0)
2015 m. atsakyta
131 adresine
užklausa daugiau
nei 2014 m. (547)
2015 m. atsakyta
145
tikslinamosiomis

6.

7.

Faktografinės užklausos

Neigiamos užklausos

VB

Tikslinamųjų užklausų
skaičius – 464 (14,2 %)

MF

Tikslinamųjų užklausų
skaičius – 0

KF

Tikslinamųjų užklausų
skaičius – 219 (8,55 %)

SVB

Faktografinių užklausų
skaičius – 76 (1,2 %)

VB

Faktografinių užklausų
skaičius – 9 (0,3 %)

MF

Faktografinių užklausų
skaičius – 0

KF

Faktografinių užklausų
skaičius – 67 (2,6 %)

SVB

Neigiamų užklausų
skaičius – 72 (1,1 %)
Neigiamų užklausų
skaičius – 51 (1,6 %)
Neigiamų užklausų
skaičius – 3 (0,7 %)
Neigiamų užklausų
skaičius – 18 (0,7 %)

VB
MF
KF
Internetas
1.
Interneto lankytojai

SVB

Interneto lankytojų
skaičius – 28 216

VB

Interneto lankytojų
skaičius – 8 840
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užklausomis
daugiau nei
2014 m. (538)
2015 m. atsakyta
176
tikslinamosiomis
užklausomis
daugiau nei
2014 m. (288)
2015 m. nebuvo
tikslinamųjų
užklausų kaip ir
2014 m. (0)
2015 m. atsakyta 31
tikslinamųjų
užklausų mažiau
nei 2014 m. (250)
2015 m. atsakyta 20
faktografinių
užklausų mažiau
nei 2014 m. (96)
2015 m. atsakyta 8
faktografinėmis
užklausomos
daugiau nei 2014
m. (1)
2015 m. nebuvo
faktografinių
užklausų kaip ir
2014 m. (0)
2015 m. atsakyta 28
faktografinėmis
užklausomis
mažiau nei 2014 m.
(95)
Nėra duomenų
palyginimui
Nėra duomenų
palyginimui
Nėra duomenų
palyginimui
Nėra duomenų
palyginimui
2015 m. 5 291
lankytojų daugiau
nei 2014 m.
(22 925)
2015 m. 1 138
lankytojais mažiau
nei 2014 m. (9 978)

MF

Interneto lankytojų
skaičius – 774

KF

Interneto lankytojų
skaičius – 18 602

SVB

Interneto skaityklų darbo
vietų skaičius – 103

VB

Interneto skaityklos darbo
vietų skaičius – 22

MF

Interneto skaityklos darbo
vietų skaičius – 4

KF

Interneto skaityklų darbo
vietų skaičius – 77

Kraštotyros veikla
1.
Kraštotyros fondas

VB

2.

VB

Kraštotyros fondą sudaro
– 3 083 fiz. vnt., saugomi
75 kraštotyros aplankai,
rankraštiniai dokumentai,
kaupiamas fotografijų
archyvas, saugomi
Kretingos rajono
periodiniai leidiniai:
„Švyturys“ ir „Pajūrio
naujienos“.
LIBIS elektroniniame
kataloge sukurta
analizinių įrašų – 3 412;
prisegta bylų – 550;
redaguota įrašų – 988.
Bibliotekos interneto
svetainėje www.kretvb.lt
teikiama informacija apie
kraštiečius elektroniniame
leidinyje „Personalijų
žinynas“, kuriama
„Kretingos krašto
enciklopedija“.
Parengta 17 kraštotyros
parodų, iš jų:
14 spaudinių;
3 virtualios.

2.

Interneto skaityklos darbo vietos

Veiklos turinys ir kryptys
Kraštotyros veikla vykdoma
šiomis kryptimis:
1. Kraštotyros fondo ir
informacijos kaupimas,
skaitmeninimas ir sklaida;
2. Dalyvavimas Etninės kultūros
plėtros rajone programoje;
3. Ryšiai su kraštiečiais;
4. Leidinių rengimas;
5. Kraštotyros užklausų
vykdymas.
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2015 m. 1 228
lankytojų mažiau
nei 2014 m. (2 002)
2015 m. 1 912
lankytojų daugiau
nei 2014 m.
(16 690)
2015 m. 4
kompiuterizuotoms
darbo vietomis
daugiau nei
2014 m. (99)
2015 m.6
kompiuterizuotoms
darbo vietomis
daugiau nei
2014 m. (16)
2015 m. 2
kompiuterizuotoms
darbo vietomis
mažiau nei 2014 m.
(6)
2015 m. rodiklis
išliko toks pat.

2015 m. sukurta
215 analizinių įrašų
daugiau nei
2014 m. (3 197)

Visuose filialuose išskirtas
kraštotyros dokumentų fondas,
fiksuojama kraštotyros medžiaga,
rengiami ir pildomi teminiai
aplankai.

KF

Palaikomi ryšiai su
kraštiečiu Kretingos
rajono Garbės piliečiu,
LR Vyriausybės Ministro
Pirmininko patarėju
Antanu Vinkumi.
Gauta kraštotyros
užklausų – 65, iš jų:
teminių – 62;
adresinių – 2,
tikslinamųjų – 0,
faktografinių – 1.
Iš jų: elektroniniu paštu ir
telefonu – 13
2015 m. parengtas naujas
kraštotyros darbas:
„Kūrybiški kaimo
žmonės“ (Šukės filiale).

VI. DARBUOTOJŲ PROFESINĖ KVALIFIKACIJA
Veikla, paslaugos ir kt.
1.

Dalyvavimas mokymuose,
seminaruose, konferencijose:
1. Seminaras „Edukacinės kultūros
veiklos galimybės skirtingų
amžiaus tarpsnių žmonių
kultūrinės saviraiškos
kontekstuose”.
2. Seminaras „Neformalusis vaikų
ugdymas Šveicarijos švietimo ir
kultūros įstaigose“.
3. Tarptautinis išvažiuojamasis
viešųjų bibliotekų patirties
sklaidos forumas Slovėnijos
bibliotekose „Atvira biblioteka“.
4. Seminaras „Kultūros
darbuotojas: įvaizdis ir asmeninio
potencialo ugdymas“.
5. Projekto „Bibliotekos pažangai
2“ patirties dalijimosi seminaras.
6. Europos Komisijos atstovybės
Lietuvoje organizuota pažintinė
kelionė į Europos Sąjungos
institucijas Briuselyje.
7. Konferencija „Jotvingiai
Žemaitijoje. Istorija ir dabartis“
Darbėnų filiale.

Rodikliai
SVB
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Rajono bibliotekininkai
tobulinosi
bibliotekininkams
organizuotuose
mokymuose,
seminaruose, išvykose,
teikiamos konsultacijos.

Pokyčiai

8. Seminaras „Kūrybinio mąstymo
metodai, įtakojantys naujas idėjas
ir sprendimus“.
9. Projekto „Bibliotekos pažangai
2“ mokymai „Poveikio
vertinimas“.
10. Tarptautiniai mokymai
„Tarptautinis tarpregioninis
dialogas: pokyčių valdymas,
patirties sklaida ir partnerystė“.
11. Mokymai „Mokymų programų
rengimas“ Klaipėdos apskrities
viešojoje I. Simonaitytės
bibliotekoje.
12. Mokymai „Darbas su
Windows 10, Power Point+Office
mix, sway ir kitomis
programomis“ Klaipėdos
apskrities viešojoje I. Simonaitytės
bibliotekoje.
13. Civilinės saugos mokymai
Klaipėdos apskrities
priešgaisrinėje gelbėjimo
valdyboje.
14. Mokymai „Elektroninių
produktų bendruomenių veiklos
viešinimui kūrimas ir vystymas.
Informacijos viešinimas
internete“, Klaipėdos apskrities
viešojoje I. Simonaitytės
bibliotekos bibliotekoje.
15. Mokymai „Maršrutų kūrimas“,
Klaipėdos apskrities viešosios
I. Simonaitytės bibliotekoje.
16. Mokymai „Intelektinės
nuosavybės teisė“, Klaipėdos
apskrities viešosios I. Simonaitytės
bibliotekoje.
17. Mokymai „Fotografavimo
kūrybinės dirbtuvės“ Klaipėdos
apskrities viešosios I. Simonaitytės
bibliotekoje.
18. Mokymai „Krašto paveldo
gido (KPG) turinio valdymo
sistema ir objektų įkėlimas“,
Klaipėdos apskrities viešosios
I. Simonaitytės bibliotekoje.
19. Mokymai „Sutarčių rūšys,
sudarymas ir kt. teisiniai aspektai
(Autorinių sutarčių ir atlikėjo
intelektinių paslaugų sutarčių
sudarymas ir pan.)“ Klaipėdos
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apskrities viešojoje I. Simonaitytės
bibliotekoje.
20. Mokymai „Viešieji ryšiai
bibliotekoje“ Klaipėdos apskrities
viešojoje I. Simonaitytės
bibliotekoje.
21. Projekto „Bibliotekos pažangai
2“ mokymai „Pokyčių valdymas“.
22. Nuotolinių mokymų programa
„Bibliotekos paslaugų pateikimas
virtualiose erdvėse“.
23. Mokymai „Suaugusiųjų
mokymo pagrindai. Vaikų ir
jaunimo mokymo pagrindai“,
Klaipėdos apskrities viešosios
I. Simonaitytės bibliotekoje.
24. Mokymai „Darbas su
auditorija, auditorijos valdymas,
viešas kalbėjimas“ Klaipėdos
apskrities viešojoje I. Simonaitytės
bibliotekoje.
25. LOGIN 2015 pažangos
konferencija „Litexpo“ parodų
rūmuose Vilniuje.
26. Projekto „Bibliotekos pažangai
2“ „Bendradarbiaujančios ir
kuriančios bendruomenės – krašto
pažinimui“ mokymai Klaipėdos
apskrities viešosios I. Simonaitytės
bibliotekoje.

VII. PROJEKTŲ RENGIMAS IR DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
Veikla, paslaugos ir kt.
1.

Projektai

Rodikliai
SVB
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Iš viso 2015 m.
kultūrinės veiklos
finansavimui parengta
18 projektų, iš viso gauta
lėšų – 27 400 Eur
Gauta:
iš Kretingos rajono
savivaldybės – 4 900
Eur,
iš LR kultūros
ministerijos Kultūros
rėmimo fondo – 5 000
Eur,
iš Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos
vykdomo projekto
„Bibliotekos pažangai 2“

Pokyčiai
2015 m. gauta
veiklos
finansavimui
22 995 daugiau nei
2014 m.
(4 405 Eur)

ir LR kultūros
ministerijos – 16 500
Eur,
iš Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje –
1 000 Eur
1.1.

1.2.

Projektai, finansuoti iš
Kretingos rajono savivaldybės
lėšų:
1 Projektas „Mobilios galimybės
atnaujinant Kretingos krašto
enciklopediją“ – 300 Eur.
2. Edukacinių renginių ciklas „Su
knyga – į kūrybą ir pažinimo
pasaulį“ – 300 Eur.
3. Projektas „Skaityk, rašyk, kurk
– moderniai“ – 280 Eur.
4. Projektas „Biblioteka –
informacijai, savišvietai ir
savirealizacijai“, skirtas Viešosios
bibliotekos 80-mečiui paminėti –
1 000 Eur.
5. Renginių ciklas „Žemaičių
maistas: šventei, kasdienai ir
sveikatai“, skirtas Etnografinių
regionų metams paminėti – 300
Eur.
6. Edukacinės pamokėlės
„Drabužėlių istorijos“ žemaičių
aprangos tradicijos, istorija – 80
Eur.
7. Jolantos Klietkutės monografija
„Pirmieji pajūrio fotografai:
Paulina Mongirdaitė, Ignas
Stropus“ – 1 000 Eur.
8. Atvira jaunimo erdvė „Savas
kampas“ bibliotekoje – 900 Eur.
Projektai, finansuotas iš kitų
fondų lėšų:
1. Europos diena Kretingoje „Mes
Europa. Mes galime“ (Europos
Komisijos atstovybė Lietuvoje) –
1 000 Eur.
2. Projektas „Mobilios galimybės
atnaujinant Kretingos krašto
enciklopediją“ (LR kultūros
ministerija Kultūros rėmimo
fondas) – 1 500 Eur.
3. Projektas „Skaityk, rašyk, kurk
– moderniai“ (LR kultūros

VB

VB
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Parengta 12 projektų,
gauta lėšų – 25 167 Eur

2015 m. gauta 23
167 Eur daugiau nei
2014 m. (2 000
Eur)

1.3.

1.4.

ministerija Kultūros rėmimo
fondas) – 2 007 Eur.
4. Projektas „Edukacinis kūrybinių
medijų centras bibliotekoje“
(Nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos vykdomo projekto
„Bibliotekos pažangai 2“ ir LR
kultūros ministerijos) –
16 500 Eur.
Projektai, finansuoti iš
Kretingos rajono savivaldybės
lėšų:
1. Istorinė-kultūrinė studija
„Jotvingiai Žemaitijoje“ (Darbėnų
filialas) – 100 Eur.
2. Šventinis vakaras „Vydmantų
bibliotekai – 65“ (Vydmantų
filialas) – 180 Eur.
3. Jubiliejaus paminėjimo renginys
„Laukžemės filialui – 70“
(Laukžemės filialas) – 180 Eur.
4. Jubiliejaus paminėjimo renginys
„Grūšlaukės filialui – 65“
(Grūšlaukės filialas) – 180 Eur.
5. Kraštotyros darbas „Kūrybiški
kaimo žmonės“ (Šukės filialas) –
100 Eur.
Projektai, finansuotas iš kitų
fondų lėšų:
1. Darbėnų filialo parengta
istorinė-kultūrinė studija
„Jotvingiai Žemaitijoje“ (LR
kultūros ministerija Kultūros
rėmimo fondas) – 1 500 Eur.

KF

Parengti 6 projektai,
gauta lėšų – 2 233 Eur

2015 m. gauta
900 Eur daugiau nei
2014 m.
(1 333 Eur)

2015 m. projektų
nevykdė

2014 m. (202 Eur)

KF

MF

VIII. PERSONALAS
Veikla, paslaugos ir kt.

Rodikliai

Pokyčiai

1.

Profesionalūs bibliotekininkai

SVB

42 darbuotojai

84,0 %

1.1.

Turintys bibliotekininkystės,

SVB

22 darbuotojai

44,0 %

SVB

20 darbuotojų

40,0 %

informacijos mokslų išsilavinimą
1.1.1.

Aukštasis išsilavinimas
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1.1.2.

Aukštesnysis išsilavinimas

SVB

18 darbuotojų

36,00%

1.2.

Įgiję profesijos įgūdžius ilgą laiką

SVB

20 darbuotojų

40,0 %

dirbdami bibliotekoje
1.2.1.

Aukštasis išsilavinimas

SVB

10 darbuotojai

20,0 %

1.2.2.

Aukštesnysis išsilavinimas

SVB

6 darbuotojai

12,00 %

1.2.3.

Kitas išsilavinimas

SVB

4 darbuotojai

8,0 %

2.

Kvalifikuoti specialistai

SVB

5 darbuotojai

10,0 %

2.1.

Aukštasis išsilavinimas

SVB

3 darbuotojai

6,0 %

2.2.

Aukštesnysis išsilavinimas

SVB

1 darbuotojas

2,0 %

2.3.

Kitas išsilavinimas

SVB

1 darbuotojas

2,0 %

3.

Techniniai darbuotojai

SVB

3 darbuotojai

6,0 %

3.1.

Aukštesnysis išsilavinimas

SVB

1 darbuotojas

2,0 %

3.2.

Kitas išsilavinimas

SVB

2 darbuotojai

4,0 %

Iš viso darbuotojų:

SVB

50 darbuotojų

IX. LĖŠOS IR IŠLAIDOS
Veikla, paslaugos ir kt.

Rodikliai

Pokyčiai
2015 m. gauta
123 470 Eur
daugiau nei
2014 m.
(532 130 Eur)
2015 m. gauta
106 597 Eur
daugiau nei
2014 m.
(471 183 Eur)
2015 m. gauta
17 734 Eur daugiau

1.

Lėšos (tūkst. Eur)

Iš viso 2015 m. gauta – 655 600
Eur

1.1.

Iš Savivaldybės biudžeto

577 780 Eur

1.2.

Valstybės lėšos

45 520 Eur
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nei 2014 m (27 786
Eur)
1.3.

Už mokamas paslaugas

1 820 Eur

1.4.

Fizinių, juridinių asmenų parama

4 990 Eur

1.5.

Programų, projektų (grantų) lėšos

25 490 Eur

2.

Išlaidos (tūkst. Eur)

Iš viso išleista – 655 600 Eur

2.1.

Darbo užmokesčiui

318 060 Eur

2.2.

Dokumentams įsigyti

40 240 Eur

2.3.

Automatizacijai: kompiuterinei,

34 500 Eur

programinei įrangai, jos
palaikymui kt.
2.4.

Kitos išlaidos

262 800 Eur

2015 m. gauta 809
Eur mažiau nei
2014 m. (2 629
Eur)
2015 m. gauta 3
990 Eur daugiau nei
2014 m. (1 000
Eur)
2015 m. gauta
22 829 Eur mažiau
nei 2014 m. (48 319
Eur)
2015 m. išleista
123 470 Eur
daugiau nei
2014 m. (532 130
Eur)
2015 m. išleista 31
495 Eur daugiau nei
2014 m. (286 565
Eur)
2015 m. išleista 8
890 Eur mažiau nei
2014 m. (49 130
Eur)
2015 m. išleista
33 429 Eur daugiau
nei 2014 m. (1 071
Eur)
2015 m. išleista
66 365 Eur daugiau
nei 2014 m.
(196 435 Eur)

IŠVADOS
2015 m. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vykdomoje
veikloje matomos sėkmės ir problemos:

Sėkmės:

- 2015 m. dėl Kretingos rajono savivaldybės skirto pakankamo mokos fondo Viešosios
bibliotekos filialų 7 darbuotojams atstatyti darbo krūviai;
- renovuotos Viešosios bibliotekos Erlėnų filialo patalpos, atliktas Viešosios bibliotekos
Interneto skaityklos patalpų remontas;
- nupirkti nauji baldai (lentynos, stalai, kėdės) Salantų m. ir Erlėnų filialams, nupirktos
lentynos Vydmantų, Juodupėnų, Darbėnų ir Jokūbavo filialams;
- gerėjanti Viešosios bibliotekos ir jos filialų materialinė bazė;
- aktyvi projektinė veikla;
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užsiėmimai;
-

šalia tradicinių paslaugų vystoma novatoriška veikla, vykdomi mokymai, edukaciniai
pakankamas dėmesys Viešosios bibliotekos reprezentacinėms priemonėms.

Problemos:
- užsitęsusi naujosios Viešosios bibliotekos pastato statyba;
- nepatenkinama patalpų būklė Viešojoje bibliotekoje bei 6 filialuose (Budrių,
S. Įpilties, Laivių, Kumpikų, Laukžemės ir Šukės);
- mažėjantis lankytojų skaičius;
- nepakankamas dokumentų fondų pildymas naujais dokumentais;
- lėšų trūkumas renginių organizavimui.
Parengė vyresn. metodininkė Lolita Miežienė
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