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BENDROJI DALIS

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau Viešoji biblioteka) –
planuodama 2013 metų veiklą, orientavosi į įstaigos viziją, 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.
Vizija:
Viešoji biblioteka – Kretingos rajono gyventojų informacinius, žinių, savišvietos poreikius
tenkinanti biblioteka, besiorientuojanti į paslaugų kokybę, aptarnavimo kultūrą.
Strateginiai tikslai:
1.
Tenkinti Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius, žinių ir savišvietos
poreikius.
2.
Vykdyti nuolatinį visų amžiaus grupių skaitymo skatinimą.
3.
Išlaikyti Viešosios bibliotekos kompiuterių tinklo kokybę, taip užtikrinant
nenutrūkstamas kompiuterizuotas paslaugas vartotojams.
4.
Išlaikyti personalo profesionalumą.
5.
Gerinti Viešosios bibliotekos, kaip rajono kultūros įstaigos, įvaizdį.
Pagrindinės Kretingos rajono savivaldybės programos, įtakojančios Viešosios bibliotekos
veiklą, buvo „Kretingos rajono kultūrinės veiklos programa“, „Etninės kultūros plėtros programa“,
„Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programa“, renginiai minint visuotinai pripažintus 2013
metus Tarmių metais, Europos piliečių metais, Sveikatingumo metais, Klaipėdos krašto metais,
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metais.
Kretingos rajono M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2013 metų veiklos ataskaitoje
įvardintos rajono bibliotekų veiklos ir paslaugos, pateikiami rodikliai, pokyčiai, palyginimai.

I BIBLIOTEKŲ PRIENAMUMAS
Veiklos, paslaugos ir kt.

1.

Rajono bibliotekų tinklas

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus
gyventojų aptarnavimas
1.
Knygnešių pagalba

Rodikliai

Tinklą sudaro: Viešoji biblioteka ir
20 filialų, iš jų - 1 miesto filialas

Rajono kaimų neįgalieji bei senyvo
amžiaus gyventojai aptarnaujami
knygnešių pagalba.

Pokyčiai
(2013 m. / 2012
m.)
Rajono bibliotekų
tinklas stabilus,
pakitimų nebuvo

2013 m. – 133
knygnešiai (13
knygnešių mažiau
nei 2012 m.);
aptarnavo
vartotojų – 203 (32
vartotojais mažiau
nei 2012 m.);
išduota dokumentų
– 8025 fiz.
vnt.(223 fiz. vnt.
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2.

Aklųjų aptarnavimo veikla

mažiau nei 2013
m).
Viešoji biblioteka iš Klaipėdos
2013 m. – 4
aklųjų bibliotekos kas ketvirtį gauna neregiai vartotojai
įgarsintų knygų (CD). Per 2013 m.
(tiek pat kiek 2012
gauta 16 įgarsintų knygų.
m.), apsilankymai
– 15 ( 4 mažiau nei
2012 m.), išduota
– 144 egz.(5
mažiau nei 2012
m.)
Knygas,
periodinius
leidinius neša ir
pačios
bibliotekininkės.

II. FONDO FORMAVIMAS
Veiklos, paslaugos ir kt.

Fondo būklė
1.
SVB fondas

Rodikliai
(fiz. vnt., proc.)

Iš viso fonde yra 229306 fiz. vnt.,
44095 pav. dokumentų.

2.

VB fondas

63656 fiz. vnt., 41976 pav.
dokumentų.

3.

MF fondas

19297 fiz. vnt., 12718 pav.
dokumentų.

Pokyčiai
(2013 m. / 2012
m.)
Iš įvairių šaltinių
2013 m dokumentų
įsigyta už 160.600
Lt ( 229 Lt daugiau
nei 2012 m.): iš
Kultūros
ministerijos –
94300 Lt (2400 Lt
daugiau nei 2012
m.), Savivaldybės
lėšų – 45300 Lt
(300 mažiau nei
2012 m.), parama
gautos knygos –
2400 Lt (2329 Lt
mažiau nei 2012
m).
Dokumentų
fondas:
2013 m – 63656
fiz. vnt., padidėjo
1011 fiz. vnt. daugiau nei 2012
m. - 62645 fiz. vnt.
Dokumentų
fondas:
2013 m. – 19297
fiz. vnt., mažiau
554 fiz. vnt. nei
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4.

KF fondas

Fondo sudėtis rajono bibliotekose
1.
Grožinė literatūra

2.

Šakinė literatūra

146353 fiz. vnt., 12119 pav.
dokumentų.

SVB

148664 fiz. vnt.

VB

32519 fiz. vnt.

MF

11861 fiz. vnt.

KF

104284 fiz. vnt.

SVB

80642 fiz. vnt.

VB

31137 fiz. vnt.

MF

7436 fiz. vnt.

2012 m. – 19851
fiz. vnt.
Dokumentų
fondas:
2013 m. – 146353
fiz. vnt., sumažėjo
2007 fiz. vnt.;
2012 m. - 148360
fiz. vnt.
Mažėjimo
priežastys:
rekataloguojant
fondus (LIBIS
diegimas VB
filialuose) atrinkti
ir nurašyti
susidėvėję,
aktualumą praradę
dokumentai.
Santykis fonde:
2013 m. – 64,8%
(148664 fiz. vnt.);
2012 m. - 64,5%
(148804 fiz. vnt.).
Santykis fonde:
2013 m. - 51,1%
(32519 fiz. vnt.);
2012 m. – 50,9%
(31861 fiz. vnt.).
Santykis fonde:
2013 m. - 61,5%
(11861 fiz.vnt.);
2012 m. – 60,4%
(7857 fiz. vnt.).
Santykis fonde:
2013 m. – 71,3%
(104284 fiz.vnt.);
2012 m. – 70,7%
(104949 fiz.vnt.).
Santykis fonde:
2013 m. – 35,2%
(80642 fiz.vnt.);
2012 m. – 35,5%
(82052 fiz. vnt.).
Santykis fonde:
2013 m. – 48,9%
(31137 fiz. vnt.);
2012 m. – 49,1%
(30784 fiz. vnt.).
Santykis fonde:
2013 m. – 38,5%
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KF

3.

Periodiniai leidiniai

SVB

VB

MF

KF

Aprūpinimas dokumentais
1.
Vienam gyventojui tenka
dokumentų

SVB
VB
MF

KF
1.2

Naujai gauti dokumentai

SVB
VB
MF
KF

1.3

Garsiniai ir regimieji
dokumentai

SVB
VB
MF

(7436 fiz. vnt.);
2012 m. – 39,6%
(7857 fiz. vnt.)
42069 fiz. vnt.
Santykis fonde:
2013 m. – 28,7%
(42069 fiz. vnt.);
2012 m. 29,3%
(43411 fiz.vnt.).
Gautų periodinių leidinių
Periodinių leidinių
skaičius - 128 pav.
skaičius:
(laikraščių skaičius – 39,
2013 m. – 128 pav.
žurnalų – 89).
2012 m. – 140 pav.
Gautų periodinių leidinių
Periodinių leidinių
skaičius - 26 pav. (laikraščių skaičius:
skaičius – 27, žurnalų – 99). 2013 m. – 126 pav.
2012 m. – 140 pav.
Gautų periodinių leidinių
Periodinių leidinių
skaičius - 27 pav. (laikraščių skaičius:
skaičius – 9, žurnalų – 18).
2013 m. – 27 pav.
2012 m. – 32 pav.
Gautų periodinių leidinių
Periodinių leidinių
skaičius - 59 pav. (laikraščių skaičius:
skaičius 15, žurnalų – 44).
2013 m. – 59 pav.
2012 m. – 61 pav.
Vienam gyventojui tenka –
5,6
Vienam gyventojui tenka –
3,4
Vienam gyventojui tenka –
11,3
Vienam gyventojui tenka –
7,2
Vienam gyventojui tenka –
0,1
Vienam gyventojui tenka –
0,1
Vienam gyventojui tenka –
0,2
Vienam gyventojui tenka –
0,1

Vienam gyventojui tenka –
0,03
Vienam gyventojui tenka –
0,04
Vienam gyventojui tenka –
0,08

2013 m. lyginant
su 2012 m., SVB
dokumentų
skaičius, tenkantis
vienam gyventojui
išliko panašus,
nežymiai padidėjo
tik VB (0,1 fiz.
vnt.).
2013 m lyginant su
2012 m. VB naujai
gautų dokumentų
skaičius, tenkantis
vienam gyventojui,
išliko toks pat, KF
sumažėjo 0,1, nes
gauta mažiau
paramos, MF
padidėjo 0,1, nes
paramos gauta
daugiau.
2013 m. lyginant
su 2012 m.
garsinių ir
regimųjų
dokumentų
skaičius, tenkantis
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KF
1.4

Elektroniniai dokumentai

Vienam gyventojui tenka –
0,004
Vienam gyventojui tenka –
0,003
Vienam gyventojui tenka –
0,004
Vienam gyventojui tenka –
0,003
Vienam gyventojui tenka –
0,002

vienam gyventojui,
išliko toks pat.
2013 m. lyginant
su 2012 m.
elektroninių
dokumentų
skaičius, tenkantis
vienam gyventojui,
išliko toks pat.

SVB

Iš viso per metus įsigyta
dokumentų – 5716 fiz. vnt.,
2471 pav.

VB

Iš viso per metus įsigyta
dokumentų – 2639 fiz. vnt.,
2083 pav.

MF

Iš viso per metus įsigyta
dokumentų – 260 fiz. vnt.,
253 pav.

KF

Iš viso per metus įsigyta
dokumentų – 2817 fiz. vnt.,
746 pav.

SVB

Įsigyta grožinės literatūros –
4097 fiz. vnt., 1504 pav.

VB

Įsigyta grožinės literatūros –
1553 fiz. vnt., 1193 pav.

MF

Įsigyta grožinės literatūros –
188 fiz. vnt., 183 pav.

Įsigyta dokumentų:
2013 m. - 124 fiz.
vnt. mažiau, 50
pav. daugiau nei
2012 m. - 5840 fiz.
vnt., 2421 pav.
Įsigyta dokumentų:
2013 m. – 337 fiz.
vnt., 194 pav.
daugiau nei 2012
m. - 2302 fiz. vnt.,
1889 pav.
Įsigyta dokumentų:
2013 m. – 30 fiz.
vnt., 29 pav.
daugiau nei 2012
m. - 230 fiz. vnt.,
224 pav.
2013 m.
vidutiniškai vienas
filialas gavo 148
fiz. vnt., 26 fiz.
vnt. mažiau nei
2012 m. - 174 fiz.
vnt.
2013 m. įsigyta
209 fiz. vnt., 94
pav. daugiau nei
2012 m. – 3888 fiz.
vnt., 1410 pav.
2013 m. įsigyta
277 fiz. vnt., 245
pav. daugiau nei
2012 m. - 1276 fiz.
vnt., 948 pav.
2013 m. įsigyta 22
fiz. vnt., 17 pav.
daugiau nei
2012 m. - 166 fiz.
vnt., 166 pav.

SVB
VB
MF
KF

Dokumentų gautis
1.
Įsigyta dokumentų

1.1.

Grožinė literatūra
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1.2.

1.3.

Šakinė literatūra

Periodiniai leidiniai

KF

Įsigyta grožinės literatūros –
2356 fiz. vnt.

SVB

Įsigyta grožinės šakinės
literatūros – 1619 fiz. vnt.,
967 pav.

VB

Įsigyta grožinės šakinės
literatūros – 1086 fiz. vnt.,
890 pav.

MF

Įsigyta grožinės šakinės
literatūros – 72 fiz. vnt., 70
pav.

KF

Įsigyta grožinės šakinės
literatūros – 461 fiz. vnt.

SVB

Gautų periodinių leidinių
skaičius (su parama) - 128
pav. (laikraščių skaičius –
39, žurnalų – 89).

2013 m. įsigyta 90
fiz. vnt. mažiau nei
2012 m. 2446 fiz.
vnt.;
2013 m.
vidutiniškai vienas
filialas gavo 124
fiz. vnt. grožinės
literatūros, 79 fiz.
vnt. daugiau nei
2012 m. - 45 fiz.
vnt.
2013 m. įsigyta
333 fiz. vnt., 44
pav. mažiau nei
2012 m. - 1952 fiz.
vnt., 1011 pav.
2013 m. įsigyta 60
fiz. vnt. daugiau,
51 pav. mažiau nei
2012 m. - 1026 fiz.
vnt., 941 pav.
2013 m. įsigyta 8
fiz. vnt., 12 pav.
daugiau nei 2012
m. - 64 fiz. vnt., 58
pav.
2013 m. įsigyta
401 fiz. vnt.
mažiau nei 2012
m. - 862 fiz. vnt.
2013 m.
vidutiniškai vienas
filialas gavo 24 fiz.
vnt., mažiau 21 fiz.
vnt. nei 2012 m. 45 fiz. vnt.
Periodinių leidinių
skaičius:
2013 m. – 128 pav.
2012 m. – 140 pav.

VB

Gautų periodinių leidinių
skaičius (su parama) - 126
pav. (laikraščių skaičius –
27, žurnalų – 99).
Gautų periodinių leidinių
skaičius (su parama) - 27
pav. (laikraščių skaičius – 9,
žurnalų – 18).
Gautų periodinių leidinių
skaičius (su parama) - 59

Periodinių leidinių
skaičius:
2013 m. – 126 pav.
2012 m. – 140 pav.
Periodinių leidinių
skaičius:
2013 m. – 27 pav.
2012 m. – 32 pav.
Periodinių leidinių
skaičius:

MF

KF
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2.

Naujai gautų dokumentų proc.
dokumentų fonde

Dokumentų nurašymas
1.
Nurašyta dokumentų

SVB
VB
MF
KF

pav. (laikraščių skaičius 15, žurnalų – 44).
2013 m. - 2,5%
2013 m. - 4,1%
2013 m. - 1,4%
2013 m. - 1,9%

2013 m. – 59 pav.
2012 m. – 61 pav.
2013 m. naujai
gautų dokumentų
procentas
dokumentų fonde
mažesnis, nežymiai
padidėjo tik
Viešojoje
bibliotekoje.
Mažėjimo
priežastis - visiškai
nenupirkta knygų
iš Savivaldybės
lėšų, taip pat
mažiau gauta
knygų paramos.

SVB
VB
MF
KF

7265 fiz. vnt., 673 pav.
1628 fiz. vnt.,б1 pav.
514 fiz. vnt., 586 pav.
4823 fiz. vnt., 418 pav.

2013 m.
dokumentų
nurašymas
didesnis, negu
gavimas. Nurašyta
1550 fiz. vnt.
daugiau nei gauta.
Nurašymo
priežastys:
1) susidėvėję
dokumentai – 6820
fiz. vnt., 93,9%;
2) praradę
aktualumą – 149
fiz. vnt., 2,0%;
3) vartotojų
prarasti
dokumentai – 296
fiz. vnt., 4,1%

SVB

Bendras fondų apyvartos
rodiklis – 1,1
Bendras fondų apyvartos
rodiklis - 1,4
Bendras fondų apyvartos
rodiklis – 0,8
Bendras fondų apyvartos
rodiklis – 1,0

Rodikliai išliko tie
patys.

Fondų apyvarta

VB
MF
KF
LIBIS
1.
Elektroninis katalogas

SVB Iš viso yra 44095
bibliografiniai įrašai.

2013 m.
elektroninis
katalogas
papildytas 1798
bibliografiniais
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2.

Dokumentų rekatalogavimas

SVB Iš viso rekataloguota –
141143 fiz. vnt.

3.

Naujų dokumentų
inventorinimas

SVB Suinventorinta - 5716 fiz.
vnt.

įrašais, 330 įrašais
mažiau nei 2012
m. - 2128
bibliografiniai
įrašai.
2013 m.
rekataloguota 4711
fiz. vnt. daugiau
nei 2012 m 136432 fiz. vnt.
2013 m.
suinventorinta 122
fiz. vnt. mažiau nei
2012 m. - 5838 fiz.
vnt.

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Veikla, paslaugos ir kt.

1.

Vartotojų telkimas

2.

Gyventojų sutelkimas

3.

Vartotojų skaičius

Rodikliai

Pokyčiai
(2013 m. / 2012
m.)
SVB Aptarnaujamos
2013 m. 565
bendruomenės gyventojų
gyventojais mažiau
skaičius – 40970.
nei 2012 m. –
41535.
VB
Aptarnaujamos
2013 m. 121 rajono
bendruomenės gyventojų
gyventojų mažiau
skaičius – 18869.
nei 2012 m. –
18990.
MF Aptarnaujamos
2013 m. 18
bendruomenės gyventojų
gyventojų mažiau
skaičius – 1702.
nei
2012 m. - 1720
KF
Aptarnaujamos
2013 m. 426
bendruomenės gyventojų
gyventojais mažiau
skaičius – 20399.
nei 2012 m. –
20825.
SVB Gyventojų sutelkimo
2013 m. 0,2%
procentas – 18,5%
daugiau nei 2012
m. – 18,3%.
VB
Gyventojų sutelkimo
2013 m. 07%
procentas – 17,9%;
mažiau nei
Vaikų sutelkimo procentas – 2012 m. - 18,6%.
28,8%
MF Gyventojų sutelkimo
2013 m. 4,3 %
procentas – 30%
daugiau nei
2012 m. - 25,7%.
KF
Gyventojų sutelkimo
2013 m. 0,2%
procentas – 17,7%
daugiau nei
2012 m. - 17,5%.
SVB Registruotų vartotojų
2013 m. naujai
skaičius – 7561.
užregistruoti
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4.

Apsilankymas

VB

Registruotų vartotojų
skaičius – 3434.

MF

Registruotų vartotojų
skaičius – 509.

KF

Registruotų vartotojų
skaičius – 3618.

SVB Apsilankymų skaičius –
126396.

VB

Apsilankymų skaičius –
42429.

MF

Apsilankymų skaičius –
8504.

KF

Apsilankymų skaičius –
75463.

vartotojai – 1117;
perregistruoti
vartotojai – 6444.
2013 m. 40
registruotų
vartotojų daugiau
nei
2012 m. – 7601.
2013 m. naujai
užregistruoti
vartotojai – 562;
perregistruoti
vartotojai – 2872.
2013 m.
registruotų
vartotojų 92
mažiau nei
2012 m. – 3526.
2013 m. naujai
užregistruoti
vartotojai – 61;
perregistruoti
vartotojai – 448.
2013 m registruotų
vartotojų 67
daugiau nei
2012 m. – 442.
2013 m. naujai
užregistruoti
vartotojai – 494;
perregistruoti
vartotojai – 3124.
2013 m.
registruotų
vartotojų mažiau
nei
2012 m. – 3633.
2013 m. 7143
apsilankymais
mažiau nei
2012 m. – 133539.
2013 m. 3321
apsilankymu
mažiau nei
2012 m. – 45750.
2013 m. 782
apsilankymais
mažiau nei
2012 m. – 9286.
2013 m. 3040
apsilankymų
mažiau nei
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5.

Lankomumas

6.

Dokumentų išduotis

7.

Skaitomumas

2012 m. – 78503.
2013 m. 1,3
mažiau nei
2012 m. – 18.
VB
Bendras lankomumo
2013 m. 0,6
rodiklis – 12,4
mažiau nei
2012 m. – 13.
MF Bendras lankomumo
2013 m. 4,3
rodiklis – 16,7
mažiau nei
2012 m. – 21.
KF
Bendras lankomumo
2013 m. 1.1
rodiklis – 20,9
mažiau nei
2012 m. – 22.
SVB Iš viso išduota dokumentų – 2013 m. 11862
253089 fiz. vnt.;
fiz.vnt. mažiau nei
išduota grožinės literatūros - 2012 m. - 264951
98101 fiz. vnt., 38,8%;
fiz. vnt.
išduota šakinės literatūros – Pagrindinės
154988 fiz. vnt., 61,2%;
rodiklių mažėjimo
išduota periodinių leidinių - priežastys:
137594 fiz. vnt., 54,4%.
darbuotojų
neapmokomos
atostogos,
sensta kaimai, auga
emigracija, mažėja
gimstamumas.
VB
Iš viso išduota dokumentų – 2013 m. 5657 fiz.
92318 fiz. vnt.;
vnt. mažiau nei
išduota grožinės literatūros - 2012 m. - 97975
38624 fiz. vnt., 42%;
fiz. vnt.
išduota šakinės literatūros –
53694 fiz. vnt., 58,2%;
išduota periodinių leidinių –
36387 fiz. vnt., 39,4%.
MF Iš viso išduota dokumentų – 2013 m. 978 fiz.
15668 fiz. vnt.;
vnt. mažiau nei
išduota grožinės literatūros - 2012 m. - 14690.
6138 fiz.vnt., 39,18%;
išduota šakinės literatūros –
9530 fiz.vnt., 60,82%;
išduota periodinių leidinių 9424 fiz.vnt., 60,1%.
KF
Iš viso išduota dokumentų – 2013 m. - 7183 fiz.
145103 fiz. vnt.;
vnt. mažiau nei
Išduota grožinės literatūros 2012 m. - 152286
– 53339 fiz. vnt., 36,8%;
fiz. vnt.
Išduota šakinės literatūros –
91764 fiz. vnt., 63,2%;
Išduota periodinių leidinių –
91783 fiz. vnt., 63,3%.
SVB Skaitomumo rodiklis – 33,5 2013 m. 1,5
mažiau nei
SVB Bendras lankomumo
rodiklis – 16,7
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8.

8.1

9.

Darbo vietos vartotojams

Kompiuterizuotos darbo
vietos vartotojams

Vartotojų orientavimas ir
mokymas

VB

Skaitomumo rodiklis – 27,3

MF

Skaitomumo rodiklis – 30,8

KF

Skaitomumo rodiklis – 40,1

SVB Darbo vietų skaičius – 297

VB

Darbo vietų skaičius – 53

MF

Darbo vietų skaičius – 18

KF

Darbo vietų skaičius – 226

SVB Darbo vietų skaičius – 97
VB
MF
KF
SVB

Darbo vietų skaičius – 16
Darbo vietų skaičius – 6
Darbo vietų skaičius – 75
Darbuotojų pravestų
konsultacijų ir mokymų
trukmė valandomis – 1001
val.
Vartotojų, dalyvavusių
mokymuose, skaičius –
2658.

VB

Darbuotojų pravestų
konsultacijų ir mokymų
trukmė valandomis – 473
val.
Vartotojų, dalyvavusių
mokymuose, skaičius –
1606.
Darbuotojų pravestų

MF

2012 m. – 35.
2013 m. 0,7
mažiau nei
2012 m. – 28.
2013 m. 2,2
mažiau nei
2012 m. – 33.
2013 m. 1,9
mažiau nei
2012 m. – 42.
2013 m. 2 darbo
vietomis daugiau
nei
2012 m. – 295.
Rodikliai išliko tie
patys.
Rodikliai išliko tie
patys.
2013 m. 2 darbo
vietomis daugiau
nei
2012 m. – 224.
Rodikliai išliko tie
patys.

2013 m. pravesta
konsultacijų ir
mokymų 307 val.
mažiau nei
2012 m. - 1308 val.
Gyventojų
kompiuterinio
raštingumo
mokymo rodikliai
mažėja, nes
atsiranda vis
daugiau įstaigų
siūlančių šią
paslaugą, mažėja
bendras interneto
prieigos lankytojų
skaičius.
2013 m. pravesta
konsultacijų ir
mokymų 120 val.
mažiau nei
2012 m. – 593 val.

2013 m. pravesta
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10.

TBA aptarnavimas

11.

Renginiai

11.1

konsultacijų ir mokymų
trukmė valandomis – 55 val.
Vartotojų, dalyvavusių
mokymuose, skaičius – 80.
KF
Darbuotojų pravestų
konsultacijų ir mokymų
trukmė valandomis – 473
val.
Vartotojų, dalyvavusių
mokymuose, skaičius – 972.
SVB Įvykdyta užsakymų – 35;
Išsiųsta užsakymų – 4;
Gauta dokumentų – 12.

SVB Iš viso - 722 renginiai, iš jų
parodos – 426.

VB

Iš viso - 88 renginiai, iš jų
parodos – 43.

MF

Iš viso - 45 renginiai, iš jų
parodos – 32.

KF

Iš viso - 589 renginiai, iš jų
parodos – 351.

Žodiniai renginiai

SVB Žodinių renginių skaičius –
267.

Organizuoti skaitymo skatinimo
renginiai: Kretingos rajono
Garbės pilietės, Lietuvos
rašytojų sąjungos narės,
mokytojos, poetės Bronės
Liniauskienės 90 metų
jubiliejaus šventė „Visas
gyvenimas sutelpa į laiką“,
tradicinis renginys „Kretingos

VB

Žodinių renginių skaičius –
45.

konsultacijų ir
mokymų 5 val.
mažiau nei
2012 m. – 60 val.
2013 m. pravesta
konsultacijų ir
mokymų 182 val.
mažiau
2012 m. – 655 val.
2013 m. 10
užklausų įvykdyta
daugiau; 1
dokumentu išsiųsta
daugiau; 1
dokumentu gauta
daugiau nei 2012
m.
2013 m. renginių
suorganizuota 19
mažiau, iš jų - 24
parodomis mažiau
nei 2012 m.
2013 m. renginių
suorganizuota 10
daugiau, iš jų - 4
parodomis daugiau
nei 2012 m.
2013 m. renginių
suorganizuota 2
daugiau, iš jų - 6
daugiau nei 2012
m.
2013 m. renginių
suorganizuota 31
mažiau, iš jų - 34
parodomis mažiau
nei 2012 m.
2013 m. žodinių
renginių
suorganizuota 24
mažiau nei 2012
m. – 291.
2013 m. 6
žodiniais renginiais
daugiau nei
2012 m. – 39.
Pagrindinės
žodinių renginių
formos ir tematika:
knygų pristatymai,
kūrybos vakarai,
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poezijos, prozos ir dainų
pavasaris – 2013“, padėkos
vakaras skaitytojams „Balto
angelo belaukiant...“;
etnokultūros renginiai:
konferencija „Tarp gramatikos ir
politikos“, skirta kraštiečio,
kalbininko dr. Prano Kniūkštos
80 metų jubiliejui paminėti,
konferencija „Kretingos
apylinkių šnektos“, skirta
Tarmių metams paminėti;
jaunimui skirti renginiai atviroje
erdvėje jaunimui „Savas
kampas“, renginiai „Ei pilieti,
nežiopsok, savo teises
sužinok!“, skirti Europos
Sąjungos piliečių metams.
Organizuotas Salantų miesto
MF
filialo projektinis renginys
„Rokoukemės ė korkem
žemaitiška“, skirtas Tarmių
metams paminėti; kuriančių
žmonių popietė „Ieškau savęs“;
surengtos literatūrinės parodos.

Organizuoti renginiai, skirti
KF
filialų veiklos sukakčiai
paminėti: Erlėnų filialo „Erlėnų
filialui 65-eri“, Kūlupėnų filialo
jubiliejus „Kūlupėnų filialui –
60“; renginiai, skirti
etnokultūros sklaidai:
Grūšlaukės filialo kraštotyros
darbas „Darbščiųjų rankų ir
žodžio meistrai“, Laukžemės
filialo „Darbščiųjų rankų
meistrai“, Juodupėnų filialo
kraštotyros darbas „Juodupėnų ir

poezijos ir muzikos
vakarai, teminiai
vakarai, protų
mūšiai
„Europrotai“,
konferencijos,
žymių datų
minėjimai,
susitikimai, Metų
knygos rinkimams,
Tarmių metams
skirti renginiai ir
kt.

Žodinių renginių skaičius –
12.

Žodinių renginių skaičius –
210.

2013 m. 5
žodiniais renginiais
mažiau nei
2012 m. – 17.
Pagrindinės
žodinių
renginių
formos ir tematika:
popietės,
viktorinos,
literatūriniai
vakarai,
literatūrinės
valandėlės,
garsiniai skaitymai,
įvairios
akcijos,
literatūrinės
parodos,
knygų
aptarimai,
kūrybinių darbelių
parodėlės, piešinių
konkursai.
2013 m. 25
žodiniais renginiais
mažiau nei
2012 m. – 235.
Pagrindinės
žodinių renginių
formos ir tematika:
knygų pristatymai,
kūrybos vakarai,
poezijos ir muzikos
vakarai, teminiai
vakarai, žymių
datų minėjimai,
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11.2

aplinkinių kaimų amatai ir
menas“, Kartenos filialo
kraštotyros darbas „Kuriantys
Kartenos krašto žmonės“,
Raguviškių filialo kraštotyros
darbas apie poetę, tremtinę
Agotą Daugnoraitę- Vičiulienę
„Gyvenimo aš noriu“; teminiai
renginiai, skirti Tarmių metams
paminėti:
Vydmantų filialo poezijos
popietė „Žodis žemaitiškas
eilėm suskambo“.
Vaizdiniai renginiai

Parengtos kraštotyrinės
spaudinių parodos žymiems
kraštiečiams: „Nupiešk ant
rudenio pavasarį.“, skirta poetės
Bronės Liniauskienės 90-ies
metų jubiliejui, „Muzikui,
dirigentui, pedagogui Pranciškui
Narušiui – 70 metų“,
„Kalbininkui dr. Pranui
Kniūkštai – 80“; virtualios
parodos žymių kraštiečių
sukaktims paminėti, meno
parodos; spaudinių parodomis
buvo pažymėtos valstybinės
šventės ir žymios datos.

valstybinių švenčių
paminėjimai,
nusipelniusių
žmonių sukakčių
minėjimai, įvairūs
susitikimai ir
popietės,
etnokultūriniai
renginiai,
kraštotyros darbų
pristatymai.

SVB Iš viso parengta parodų –
426.

VB

Iš viso parengta parodų –
43.

MF

Iš viso parengta parodų –
32.

Surengtos įdomesnės parodos:
KF
rankdarbių paroda Eleonoros
Bekėžienės „Senolės rankdarbiai
- lyg sunertos prabėgusio
gyvenimo mintys“ (Kartenos
filiale), veltų rankdarbių
,,Puošnioms ir šiltoms
Kalėdoms“ (Baublių filiale),
Irenos Aleksandravičienės
meninių fotografijų paroda
„Burbiškių dvaras “ (Darbėnų
filiale), tautodailininko E.
Stalmoko tapybos darbų paroda
„Lietuviškos gamtos

Iš viso parengta parodų –
351.

2013 m. parengta
24 parodomis
mažiau nei
2012 m. – 450
parodų.
2013 m. parengta
10 parodų daugiau
nei
2012 m. – 39
parodos.

2013 m. parengta 6
parodomis daugiau
nei
2012 m. – 26
parodos.
2013 m. parengta
34 parodomis
mažiau nei
2012 m. – 385
parodos.
Filialuose
daugiausia
rengiamos
literatūrinės
parodos, lankytojų
dėmesį
pritraukiančios
fotografijų,
tautodailininkų
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12.

atspindžiai“ (Jokūbavo filiale),
kraštotyros paroda „Iš praeities
klodų – į dabartį“, skirta
Virkštininkų kaimo 760 metų
sukakčiai (Vydmantų filiale).
Mokamos paslaugos

13.

Bibliotekos įvaizdžio
formavimas

13.1

Leidiniai

13.2

Straipsniai spaudoje

darbų, rankdarbių
parodos.

SVB 12 mokamų paslaugų,
teikiamų pagal Kretingos
rajono savivaldybės tarybos
teikiamus mokamų paslaugų
įkainius.

SVB Viešoji biblioteka neturi
atstovo ryšiams su
visuomene, šį darbą atlieka
kiti dirbantys darbuotojai.
Siekiama palaikyti
tarpusavio ryšius su
įvairiomis auditorijomis.
Bibliotekos įvaizdis
formuojamas pasitelkiant
įvairias komunikacijas:
renginius, darbą su
žiniasklaida (spauda,
radiju), bendravimą su
paslaugų vartotojais,
bibliotekos atstovų
dalyvavimą svarbiuose
renginiuose, informacines
technologijas.
VB
Žemaitiškos vaikų kūrybos
(pasakos, iliustracijos)
leidinys „Ėr išplauks žuodiu
opele...“
SVB Straipsniai spaudoje – 114,
iš jų: respublikinėje
spaudoje – 7, rajoninėje

2013 m už
mokamas
paslaugas surinkta
– 9300 Lt, t.y.
2300 Lt mažiau nei
2012 m. – 11600
Lt.
Lėšų mažėjimo
priežastys –
baigiamas įdiegti
LIBIS SAP
filialuose
(vartotojai jau
įsigiję
elektroninius
bilietus, naujų
parduodama vis
mažiau), vartotojų
bei lankytojų
mažėjimo skaičius,
naujų paslaugų
trūkumas ir kt.

2013 m. straipsnių
spaudoje
publikuota 7
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spaudoje – 107.
Bibliotekos darbuotojų
straipsniai – 42.
Ne bibliotekos darbuotojų –
72.
13.3

Elektroniniai ištekliai

13.4

Bendradrabiavimas

daugiau nei
2012 m. 2012 m.
spaudoje
publikuoti 107
straipsniai.

VB

Iš viso publikuota straipsnių
bibliotekos svetainėje
www.kretvb.lt - 251, iš jų:
apie bibliotekos veiklą –
34;
informaciniai pranešimai –
154;
Personalijų žinynui – 4;
Kretingos krašto
enciklopedijai
www.kretingosenciklopedij
a – 59.
Pastovus bibliotekos
Facebook, Kretingos krašto
enciklopedijos Facebook
puslapių atnaujinimas.
Funkcionali Viešosios
bibliotekos interneto
svetainė www.kretvb.lt,
pritaikyta neįgaliesiems ir
mobiliesiems įrenginiams.
SVB Viešoji biblioteka
bendradarbiauja su Lietuvos
rašytojų sąjunga, Lietuvos
rašytojų sąjungos Klaipėdos
skyriumi, Klaipėdos
apskrities viešąja Ievos
Simonaitytės biblioteka,
Kretingos rajono kultūros
centru, Kretingos
muziejumi,
VĮ Kretingos miškų urėdija,
Kretingos rajono vyskupo
Motiejaus Valančiaus
draugija, Kretingos rajono
pedagogų švietimo centru,
Kretingos mokyklomis,
darželiais, Kretingos
socialinių paslaugų centru,
Kretingos meno mokykla,
Kretingos Jurgio Pabrėžos
universitetinėje gimnazijoje
veikiančiu fotografijos
būreliu, Savivaldybės
jaunimo reikalų
departamento vyr.
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13.5

Projektai

specialiste Diana
Garjoniene.
Viešosios bibliotekos filialai
bendradarbiauja su esančiais
bendruomenių centrais,
mokyklomis, Kretingos
rajono kultūros centro
skyriais, seniūnijos
darbuotojais, visuomeninių
organizacijų atstovais.
SVB Iš viso parengta 20 projektų, 2013 m. gauta
gauta lėšų – 33100 Lt
7600 Lt daugiau
nei
2012 m. – 25500
Lt
VB
Lietuvos nacionalinei
Martyno Mažvydo
bibliotekai teikta paraiška ir
laimėtas projektas serveriui
gauti – HP Proliant G8
serveris.
Parengti projektai,
finansuoti iš Kretingos
rajono savivaldybės lėšų:
1. „Elektroninio leidinio
Kretingos krašto
enciklopedija tekstų
redagavimas ir priežiūra“ –
1200 Lt iš Etninės
programos;
2. „Atvira jaunimo erdvė
bibliotekoje“ – 3000 Lt;
3. “Gimtoji kalba kaip
duona kasdieninė“, skirta
kraštiečio, kalbininko,
filologijos mokslo daktaro
Prano Kniūkštos 80 metų
jubiliejui paminėti – 1200
Lt;
4. “Kretingos poezijos ir
dainų pavasaris“, skirtas
poetės, rajono Garbės
pilietės Bronės
Liniauskienės 90 metų
jubiliejui – 700 Lt;
5. “Ir išplauks žodžių
upeliai“, skirtas Tarmių
metams – 1900 Lt;
6. Konferencija „Kretingos
apylinkių šnektos“, skirta
Tarmių metams - 500 Lt iš
Etninės programos;
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MF

KF

7. Multimedijos įsigijimas –
2500 Lt iš Etninės
programos;
8. Lėšos iš Viešųjų darbų
programos – 2 800 Lt.
Projektai, finansuoti iš
kitų fondų lėšų:
1. Projektas „Kretingos
apylinkių šnektos“, skirtas
Tarmių metams – 5000 Lt iš
Kultūros rėmimo fondo;
2. Projektas „Ir išplauks
žodžių upeliai“, skirtas
Tarmių metams – 5000 Lt iš
Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos;
3. Projektas „Ei, pilieti,
nežiopsok, savo teises
sužinok!“, skirtas Europos
Sąjungos piliečių metams –
5000 Lt iš Europos
Sąjungos Komisijos
atstovybės Lietuvoje.
Prengtas projektas:
literatūrinė popietė
„Rokoukimies i korkem
žemaitiška“- 300 Lt;
Parengti projektai,
finansuoti iš Kretingos
rajono savivaldybės lėšų:
1. Kraštotyros darbas
„Juodupėnų ir aplinkinių
kaimų amatai ir menas“ –
300 Lt (Juodupėnų filialas);
2. Literatūrinė popietė –
susitikimas su žemaitiškai
rašančiais literatais „Žodis
žemaitiškas eilėm
suskambo“ – 300 Lt
(Vydmantų filialas);
3. Jubiliejaus paminėjimo
projektas „Erlėnų filialui 65“ – 500 Lt (Erlėnų
filialas);
4. Kraštotyros darbas
„Kuriantys Kartenos krašto
žmonės“ – 300 Lt (Kartenos
filialas);
5. Jubiliejaus paminėjimo
projektas „Kūlupėnų filialui
- 60“ – 500 Lt, jaunimo
erdvės – 1500 Lt (Kūlupėnų
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filialas);
6. Kraštotyros darbas
„Darbščių rankų ir žodžio
meistrai“ – 300 Lt
(Grūšlaukės filialas);
7. Kraštotyros darbas
,,Darbščių rankų meistrai“
(tęstinis projektas „Kaimo
amatų ir meno pažinimas“)
– 300 Lt (Laukžemės
filialas).

IV. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS
Veikla, paslaugos ir kt.

Rodikliai
(fiz. vnt., proc.)

1.

Fondo būklė

VB

2.

Dokumentų gautis

VB

3.

Dokumentų nurašymas

VB

4.

Fondo panaudojimas

VB

Iš viso fonde - 13390 fiz.
vnt.: iš viso grožinės
literatūros - 10652 fiz. vnt.,
79,55 %; šakinės literatūros
– 2738 fiz. vnt., 20,45%.
Vienam gyventojui vaikui
(vaikų skaičius mieste iki 14
m. yra 3408) tenka 3,9 fiz.
vnt. dokumentų. Naujai
gautų leidinių vienam
gyventojui vaikui tenka 0,3
fiz. vnt. dokumento.
Viešojoje bibliotekoje
įsigyta 934 fiz. vnt., 504
pav.: grožinės literatūros 734 fiz. vnt.; šakinės
literatūros – 200 fiz. vnt.
Naujai gautų dokumentų
proc. dokumentų fonde –
7%.
Iš viso nurašyta 503 fiz.
vnt., 306 pav.

Fondo apyvartos rodiklis –

Pokyčiai
(2013 m. / 2012
m.)
Komplektuojant
fondą,
atsižvelgiama į
rekomenduojamus,
mokyklų
privalomus
literatūros sąrašus,
klasikinės
literatūros,
skaitomiausių
knygų poreikį.
2013 m. įsigyta
197 fiz. vnt., 108
pav. daugiau nei
2012 m. – 737 fiz.
vnt., 396 pav.

2013 m. nurašyta
1153 fiz. vnt., 36
pav. mažiau nei
2012 m. – 1656 fiz.
vnt.
Nurašyti
susidėvėję ir
praradę aktualumą
leidiniai,
nurašymas
mažesnis, nes
praėjusiais metais
daug nurašyta
periodinių leidinių.
2013 m. apyvartos
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Vartotojų aptarnavimas
1.
Vartotojų telkimas

2.

3.

Vartotojų skaičius

Apsilankymų skaičius.
Lankomumas.

1,3

rodiklis 0,3
mažesnis nei
2012 m. – 1, 6.

Vaikų skaičius Kretingos
mieste iki 14 metų – 3408
vaikai.

2013 m. 116 vaikų
daugiau nei
2012 m. – 3292
vaikai.
2013 m. 78
vartotojais vaikais
daugiau nei
2012 m. – 2168
vartotojai vaikai.
2013 m. 38
vartotojais vaikais
daugiau nei
2012 m. – 944
vartotojai vaikai.
2013 m. 14
vartotojų vaikų
daugiau nei
2012 m. – 166
vartotojai vaikai.
2013 m. 26
vartotojais vaikais
daugiau nei
2012 m. - 1058
vartotojai vaikai.
2013 m. vaikų
apsilankymų
skaičius - 4479
mažesnis nei
2012 m. – 59038.
Apsilankymų
mažėjimo viena iš
priežasčių moksleivių
skaitymo poreikių
tenkinimas
mokyklų
bibliotekose.
2013 m. vaikų
apsilankymų
skaičius – 571
mažesnis nei
2012 m. – 13429.
2013 m. vaikų
apsilankymų
skaičius 480
mažesnis nei
2012 m. – 4039.
2013 m. vaikų

SVB Vartotojai vaikai. – 2246.

VB

Vartotojai vaikai - 982,
vaikų sutelkimas- 28, 8%.

MF

Vartotojų vaikų – 180.

KF

Vartotojai vaikai – 1084.

SVB Vaikų apsilankymų skaičius
– 54559.
Bendras vaikų lankomumo
rodiklis - 24,3

VB

Vaikų apsilankymų skaičius
– 12858.
Bendras vaikų lankomumo
rodiklis – 13,0

MF

Vaikų apsilankymų skaičius
– 3559.
Bendras vaikų lankomumo
rodiklis – 20,0

KF

Vaikų apsilankymų skaičius
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– 38142.
Bendras vaikų lankomumo
rodiklis – 35,0
4.

Dokumentų išduotis

SVB Iš viso išduota dokumentų –
55584 fiz. vnt.

Išduota dokumentų į namus
– 40556 fiz. vnt.

Išduota dokumentų vietoje –
18494 fiz. vnt.

Iš viso išduota grožinės
literatūros – 38573 fiz. vnt.,
69,4%

Iš viso išduota šakinės
literatūros – 17011 fiz. vnt.,
30,6%

Iš viso išduota periodinių
leidinių – 21107 fiz. vnt.,
38,0%

VB

Iš viso išduota dokumentų –
14285 fiz. vnt.

Išduota dokumentų į namus
– 13452 fiz. vnt.

apsilankymų
skaičius – 3428
mažesnis nei
2012 m. – 41570.
2013 m. išduota
dokumentų 9977
fiz. vnt. mažiau nei
2012 m.. – 65561
fiz. vnt.
2013 m. išduota
dokumentų į
namus 2249 fiz.
vnt. mažiau nei
2012 m. – 42805
fiz. vnt.
2013 m. išduota
dokumentų vietoje
4262 mažiau nei
2012 m. – 22756
fiz. vnt.
2013 m. išduota
grožinės literatūros
5980 fiz. vnt.,
(+1,4%) mažiau
nei
2012 m. – 44553
fiz. vnt., 68,0%.
2013 m. išduota
šakinės literatūros
3997 fiz. vnt. (1,4%) mažiau nei
2012 m. – 21008
fiz. vnt., 32,0%.
2013 m. išduota
periodinių leidinių
2422 fiz. vnt.
(+2,0%) mažiau
nei
2012 m. – 23529
fiz. vnt., 36,0%.
2013 m. išduota
dokumentų 5130
fiz. vnt. mažiau nei
2012 m. – 19415
fiz. vnt.
2013 m. išduota
dokumentų į
namus 3333 fiz.
vnt. mažiau nei
2012 m. – 16785
fiz. vnt.
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Išduota dokumentų vietoje –
833 fiz. vnt.

MF

2013 m. išduota
dokumentų vietoje
1797 fiz. vnt.
mažiau nei
2012 m. – 2630 fiz.
vnt.
Iš viso išduota grožinės
2013 m. išduota
literatūros – 12248 fiz. vnt.
grožinės literatūros
85,7%
2696 fiz. vnt.
(+8,7%) mažiau
nei
2012 m. – 14944
fiz. vnt., 77,0%.
Iš viso išduota šakinės
2013 m. išduota
literatūros – 2037 fiz. vnt.,
šakinės literatūros
14,3%
2434 fiz. vnt. (8,7%) mažiau nei
2012 m. – 4471 fiz.
vnt., 23,0%.
Iš viso išduota periodinių
2013 m. išduota
leidinių – 429 fiz. vnt., 3,0% periodinių leidinių
1083 fiz. vnt. (5,0%) mažiau nei
2012 m. – 1512 fiz.
vnt., 8,0%.
Iš viso išduota dokumentų - 2013 m. išduota
3425 fiz. vnt.
563 fiz. vnt.
daugiau nei
2012 m. – 2862 fiz.
vnt.
Išduota dokumentų į namus 2013 m. išduota
- 2371 fiz. vnt.
dokumentų į
namus 438 fiz. vnt.
daugiau nei
2012 m. – 1933 fiz.
vnt.
Išduota dokumentų vietoje – 2013 m. išduota
1054 fiz. vnt.
dokumentų vietoje
125 fiz. vnt.
daugiau
2012 m. – 929 fiz.
vnt.
Iš viso išduota grožinės
2013 m. išduota
literatūros – 2360 fiz. vnt.,
grožinės literatūros
69,0%
529 fiz. vnt. (+5%)
daugiau nei
2012 m. – 1831 fiz.
vnt., 64,0%.
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Iš viso išduota šakinės
literatūros - 1065 fiz. vnt.,
31,1%

Iš viso išduota periodinių
leidinių - 1334 fiz. vnt.,
39,0%

KF

Iš viso išduota dokumentų –
37874 fiz. vnt.

Išduota dokumentų į namus
– 24733 fiz. vnt.

Išduota dokumentų vietoje –
16607 fiz. vnt.

Iš viso išduota grožinės
literatūros – 23965 fiz. vnt.,
63,3%

Iš viso išduota šakinės
literatūros – 13909 fiz. vnt.,
36,7%

Iš viso išduota periodinių
leidinių – 19344 fiz. vnt.,
51,1%

2013 m. išduota
šakinės literatūros
33 fiz. vnt. (-4,9%)
daugiau nei
2012 m. – 1032 fiz.
vnt., 36,0%.
2013 m. išduota
periodinių leidinių
67 fiz. vnt. (-5,0%)
daugiau nei
2012 m. – 1267 fiz.
vnt., 44,0%.
2013 m. išduota
5410 fiz. vnt.
mažiau nei
2012 m. – 43284
fiz. vnt.
2013 m. išduota
dokumentų į
namus 646 fiz. vnt.
daugiau nei
2012 m. – 24087
fiz. vnt.
2013 m. išduota
dokumentų vietoje
2590 fiz. vnt.
mažiau nei
2012 m. – 19197
fiz. vnt.
2013 m. išduota
grožinės literatūros
– 3814 fiz. vnt. (0,7%) mažiau nei
2012 m. – 27779
fiz. vnt., 64,0%.
2013 m. išduota
šakinės literatūros
1596 fiz. vnt.
(+0,7%) mažiau
nei
2012 m. – 15505
fiz. vnt.,
36,0%.
2013 m. išduota
periodinių leidinių
1406 fiz. vnt.
(+3,1%) mažiau
nei
2012 m. – 20750
fiz. vnt., 48,0%.
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5.

6.

Skaitomumas

Renginiai

SVB Vidutinis skaitomumo
rodiklis – 25

VB

Vidutinis skaitomumo
rodiklis – 14,5

MF

Vidutinis skaitomumo
rodiklis -19

KF

Vidutinis skaitomumo
rodiklis – 35

SVB Bendras renginių skaičius –
330.

Žodinių renginių skaičius –
164.

Parodų skaičius – 166.

Organizuojamų renginių tikslas – VB
skatinti vaikus skaityti, pažinti
savo kraštą, ugdyti vaikų
saviraišką, skatinti jų
kūrybiškumą.
Skaitymo skatinimo renginiai:
VšĮ Pranciškonų gimnazijos ir
Kretingos mokyklos-darželio
„Pasaka“ 4 klasių moksleivių
vidurdienio skaitymai, skirti
vaikų rašytojo, pedagogo,
publicisto P. Mašioto 150-osioms
gimimo metinėms; susitikimas popietė „Ateik, kur šnibžda
šimtas paslapčių“ su vaikų

Bendras renginių skaičius –
29.

Žodinių renginių skaičius –
15.
Parodų skaičius – 14.

2013 m.
skaitomumo
rodiklis sumažėjo 5
nei
2012 m. – 30.
2013 m. vaikų
skaitomumo
rodiklis 6,5
mažesnis nei
2012 m. – 21.
2013 m. vaikų
skaitomumo
rodiklis 2 didesnis
nei
2012 m. – 17.
2013 m. vaikų
skaitomumo
rodiklis 6 mažesnis
nei
2012 m. – 41.
2013 m.
suorganizuota 7
renginiais mažiau
nei
2012 m. – 337
renginiai.
2013 m.
suorganizuota 1
renginiu daugiau
nei
2012 m. – 163
renginiai.
2013 m. surengta 8
parodomis mažiau
nei
2012 m.- 174
parodos.
2013 m.
suorganizuota 10
renginių mažiau
nei 2012 m. – 39
renginiai.
Rodikliai išliko tie
patys.
2013 m. surengta
10 parodų mažiau
nei
2012 m. – 24
parodos.
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rašytoja N. Kepeniene; jaunųjų
bibliotekos bičiulių šventė
„Mano skaitanti šeima“; jaunųjų
skaitytojų tarmiškos kūrybos
knygos pristatymas „Ėr išplauks
žuodiu opele...“.
Renginiai, skirti Tarmių metams:
viktorina pradinių klasių
moksleiviams „Kur gyvena
žemaičių tarmė?“; Vaikų knygos
šventė „Mus jungia žemaitiška
dvasia“.
Rengiamos personalijų bei
teminės literatūros parodos ir kt.
Organizuoti renginiai Tarmių
metams: viktorina vaikams
„Tarmės- tautos brangakmeniai“,
spektaklis vaikams pagal M.
Valančių „Palangos Juzė“,
literatūrinis vakaras
„Rokoukemies ė korkem
žemaitėška; Nacionalinei
bibliotekų savaitei skirti garsiniai
skaitymai „Skaityti balsu smagu“, surengtos literatūrinės
parodos vaikų rašytojų
sukaktims.
Rengiamos literatūrinės popietės,
viktorinos, pažintinės,
edukacinės valandėlės, pokalbiai,
garsiniai skaitymai.
Renginiai, skirti Tarmių metams:
žemaitiškų mįslių įminimo
konkursas „Menu mįslę
keturgyslę“ Šukės filiale,
literatūrinė popietė „Motiejaus
Valančiaus žemaitiška šnekta“,
žemaitiškų pasakų popietė
„Močiute, pasek man pasaką“
Grūšlaukės filiale, popietės
pradinių klasių mokiniams:
„Seku seku žemaitišką pasaką“,
„Žemaičių žodynas: atspėk, kaip
vadinas?“, „Žemaičių dainelė –
lyg paukščio giesmė“ Vydmantų
filiale;
jauniesiems skaitytojams skirtas
Metų knygos rinkimų renginys
„Metų knyga – mano knyga“
Grūšlaukės filiale.

MF

Bendras renginių skaičius –
17.

Žodinių renginių skaičius –
8.

Parodų skaičius – 9.
KF

Bendras renginių skaičius –
284.

Žodinių renginių skaičius –
141.

Parodų skaičius – 143.

2013 m.
organizuota 4
renginiais mažiau
nei
2012 m. – 21
renginys.
2013 m.
organizuota 4
renginiais mažiau
nei
2012 m. – 12
renginių.
Rodikliai išliko tie
patys.
2013 m.
organizuota 7
renginiais daugiau
nei
2012 m. – 277
renginiai.
2013 m.
organizuota 5
renginiais daugiau
nei
2012 m. – 136
renginiai.
2013 m. surengta 2
parodomis daugiau
nei
2012 m. – 141
parodos.
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7.

Internetas

SVB Interneto lankytojų skaičius 2013 m. 4900
– 23442.
lankytojais mažiau
nei
2012 m. – 28342.
VB Interneto lankytojų skaičius 2013 m. 414
– 2916.
lankytojų daugiau
nei
2012 m. – 2502.
MF Interneto lankytojų skaičius 2013 m. 63
– 2313.
lankytojais mažiau
nei
2012 m. – 2376.
KF
Interneto lankytojų skaičius 2013 m. 5251
– 18213.
lankytojų mažiau
nei
2012 m. – 23464.

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
Veikla, paslaugos ir kt.

1.

LIBIS PĮ diegimas

Rodikliai
(fiz. vnt., proc.)
SVB Diegimo eiga:
1. LIBIS PĮ dar 2011 m.
buvo įdiegta visuose
Viešosios bibliotekos
filialuose. 2013 m.
pabaigoje LIBIS PĮ SAP
dirbo 17 filialų (Salantų
miesto, Baublių, Budrių,
Darbėnų, Erlėnų,
Grūšlaukės, Jokūbavo,
Juodupėnų, Kartenos,
Kūlupėnų, Kurmaičių,
Laukžemės, Raguviškių,
S. Įpilties, Rūdaičių,
Šukės, Vydmantų), o
likusiuose 3 (Kalniškių,
Kumpikų ir Laivių) SAP
sukonfigūruota ir parengta
skaitytojų aptarnavimui
nuo 2014 m. pradžios;
2. Suteiktos teisės nuo
2014 m pradžios
skaitytojams
rezervuoti/užsakyti
leidinius bibliotekos
filialuose (išskyrus
Kalniškių, Kumpikų ir
Laivių filialus);
3. UAB Asseco Lietuva 2
kartus per metus (vasario

Pokyčiai
(2013 m. / 2012
m.)
Iš viso darbui su
LIBIS Viešojoje
bibliotekoje 2013
m. skirtos 37
darbo vietos, 2 miesto filiale, 19 kaimo filialuose.
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ir rugsėjo mėn.) atnaujino
LIBIS PĮ versijas.
Paskutinioji 2013 m.
pabaigoje – 4.20.5 (2012
m. – 4.18.0). Atnaujinus
LIBIS PĮ, 2 kartus visuose
20 Viešosios bibliotekos
filialų atlikti LIBIS PĮ
atnaujinimo darbai
vykstant į filialą arba
nuotoliniu būdu.
VB

Iš viso bibliografinių įrašų
elektroniniame kataloge –
50387, iš jų kraštotyrinių
– 25747.

Informaciniobibliografinio fondo dydis
– 10247 fiz. vnt.
Per metu gauti - 382 fiz.
vnt. dokumentai, nurašyti
- 24 fiz. vnt. dokumentai.
Pildoma citatų kartoteka –
90.
Parengti analiziniai-biblio
grafiniai įrašai – 3591, iš
jų: kraštotyros – 2654,
analizikos bendrieji –
937.
Prisegta bylų: iš jų:
kraštotyros straipsnių –
293, knygų turinių – 620.
Redaguota įrašų – 2660,
iš jų: kraštotyros – 2516,
analizikos bendrų – 14.

2.

Informacinis fondas

VB

3.

Katalogai ir kartotekos

VB

Bibliografinis informacinis vartotojų
aptarnavimas
1.
Gautos informacinės užklausos

SVB Gauta informacinių
užklausų – 7187, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 72.
VB Gauta informacinių
užklausų – 4681, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 47.
MF Gauta informacinių
užklausų – 333, iš jų

2013 m. parengta
3712 analizinių
įrašų daugiau, iš jų
370 kraštotyrinių
įrašų mažiau nei
2012 m. – 46675
analiziniai įrašai,
iš jų kraštotyriniai
– 26117.
Rodikliai išliko tie
patys.

2013 m. gauta 576
užklausomis
mažiau nei
2012 m. – 7763.
2013 m. gauta 348
užklausomis
mažiau nei
2012 m. – 5029.
2013 m. gauta 9
užklausomis
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2.

Atsakytos informacinės užklausos

3.

Teminės užklausos

4.

Adresinės užklausos

elektroninėmis
priemonėmis – 0.
KF
Gauta informacinių
užklausų – 2173, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 25.
SVB Atsakyta informacinių
užklausų – 6966, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 72.
VB Atsakyta informacinių
užklausų – 4681, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 47.
MF Atsakyta informacinių
užklausų – 333, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 0.
KF
Atsakyta informacinių
užklausų – 1952, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 25.
SVB Teminių užklausų
skaičius – 2690 (38,61%).

VB

Teminių užklausų
skaičius ir proc. – 1076
(23,1%).

MF

Teminių užklausų
skaičius – 331 (99,4%).

KF

Teminių užklausų
skaičius – 1283 (65,7%).

SVB Adresinių užklausų
skaičius ir proc. – 3547
(51%).

VB

Adresinių užklausų
skaičius ir proc. – 3072
(65,6%).

mažiau nei
2012 m. – 342.
2013 m. gauta 219
užklausų mažiau
nei
2012 m. – 2392.
2013 m atsakyta
744 užklausomis
mažiau nei
2012 m. – 7710.
2013 m. atsakyta
319 užklausų
mažiau nei
2012 m. – 5000.
2013 m. atsakyta 9
užklausomis
mažiau nei
2012 m. – 342.
2013 m. atsakyta
416 užklausų
mažiau nei
2012 m. – 2368.
2013 m. atsakyta
550 teminių
užklausų mažiau
nei
2012 m. – 3240.
2013 m. atsakyta
251 temine
užklausa mažiau
nei
2012 m. – 1327.
2013 m. atsakyta 3
teminėmis
užklausomis
mažiau nei
2012 m. – 334.
2013 m. atsakyta
296 teminėmis
užklausomis
mažiau nei
2012 m. – 1579.
2013 m. atsakyta
173 adresinėmis
užklausomis
mažiau nei
2012 m. – 3718.
2013 m. atsakyta
646 adresinėmis
užklausomis
mažiau
2012 m. – 3244.
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5.

Tikslinamosios užklausos

MF

Adresinių užklausų
skaičius ir proc. – 2
(0,6%).

KF

Adresinių užklausų
skaičius ir proc. – 473
(24,2%).

SVB Tikslinamųjų užklausų
skaičius – 651 (9,34%).

VB

Tikslinamųjų užklausų
skaičius – 517 (11,04%).

MF

Tikslinamųjų užklausų
skaičius – 0.
Tikslinamųjų užklausų
skaičius – 134 (6,9%).

KF

6.

Faktografinės užklausos

SVB Faktografinių užklausų
skaičius – 78 (1,12%).

VB

Faktografinių užklausų
skaičius – 16 (0,3%).

MF

Faktografinių užklausų
skaičius – 0.
Faktografinių užklausų
skaičius – 62 (3,2%).

KF

Internetas
1.
Interneto lankytojai

SVB Interneto lankytojų
skaičius – 37320.

2013 m. atsakyta 6
adresinėmis
užklausomis
mažiau nei
2012 m. – 8.
2013 m. atsakyta 7
adresinėmis
užklausomis
daugiau nei
2012 m. – 466.
2013 m. atsakyta
70 tikslinamųjų
užklausų daugiau
nei
2012 m. – 581.
2013 m. atsakyta
67
tikslinamosiomis
užklausomis
daugiau nei
2012 m. – 450.

2013 m. atsakyta 3
tikslinamosiomis
užklausomis
daugiau nei
2012 m. – 131.
2013 m. atsakyta
146
faktografinėmis
užklausomis
mažiau nei
2012 m. – 224.
2013 m. atsakyta 8
faktografinėmis
užklausomis
daugiau nei
2012m. – 8.

2013 m. atsakyta
154
faktografinėmis
užklausomis
daugiau nei
2012 m. – 216.
2013 m. 6003
lankytojais mažiau
nei
2012 m. – 43323.
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2.

Interneto skaityklos darbo vietos

VB

Interneto lankytojų
skaičius – 9067.

MF

Interneto lankytojų
skaičius – 3186.

KF

Interneto lankytojų
skaičius – 25067.

SVB Interneto skaityklos darbo
vietų skaičius – 97.
VB Interneto skaityklos darbo
vietų skaičius – 16.
MF Interneto skaityklos darbo
vietų skaičius – 6.
KF
Interneto skaityklos darbo
vietų skaičius – 75.

Kraštotyros veikla
1.
Kraštotyros fondas

VB

2.

VB

Veiklos turinys ir kryptys
LIBIS elektroniniame kataloge
sukurti 2654 įrašai, prisegta bylų –
274, redaguota – 7825 įrašai;
bibliotekos interneto svetainėje
www.kretvb.lt teikiama informacija
apie kraštiečius elektroniniame
leidinyje „Personalijų žinynas“,
rengiami straipsniai elektroniniam
leidiniui „Kretingos krašto
enciklopedija“;
parengta 16 kraštotyros parodų: 6
spaudinių parodos, 7 virtualios, 3
parodos kraštotyros informaciniame
stende; palaikomi ryšiai su
kraštiečiais: poete Meile
Kudarauskaite, Medicinos mokslų
daktare, onkologe Elena
Moncevičiūte-Eringiene;
gauta kraštotyros užklausų – 81, iš
jų: teminių - 49, adresinių - 15,

2013 m. 6
interneto
lankytojais
daugiau nei
2012 m. – 9061.
2013 m. 182
interneto
lankytojais mažiau
nei
2012 m. – 3368.
2013 m. 5830
interneto lankytojų
mažiau nei
2012 m. – 30897.
Rodikliai išliko tie
patys.

Kraštotyros fondą sudaro
– 1066 fiz. vnt., saugomas
71 kraštotyros aplankas,
kaupiamas fotografijų
archyvas, saugomi
Kretingos periodiniai
leidiniai.
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. Kraštotyros užklausų
vykdymas.
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tikslinamųjų - 1, faktografinių - 16,
elektroninių – 16.
Visuose filialuose išskirtas
kraštotyros dokumentų fondas,
fiksuojama kraštotyros medžiaga,
rengiami ir pildomi teminiai
aplankai, parengti kraštotyros
darbai: „Juodupėnų ir aplinkinių
kaimų amatai ir menas“ (Juodupėnų
filialas), „Kuriantys Kartenos krašto
žmonės“ (Kartenos filialas),
„Darbščių rankų ir žodžio meistrai“
(Grūšlaukės fililas), ,,Darbščių
rankų meistrai“ (Laukžemės
filialas).

KF

VI. DARBUOTOJŲ PROFESINĖ KVALIFIKACIJA
Veikla, paslaugos ir kt.

1.

Dalyvavimas
mokymuose, SVB
seminaruose, konferencijose
1. Klaipėdos Ievos Simonaitytės
bibliotekos Bibliotekinių procesų
automatizavimo skyriaus vedėjos
Airidos Samavičienės seminaras
,, Bibliotekiniai tyrimai“;
2.
Profesionalaus
psichologo,
psichologijos
mokslų
daktaro
Mariaus Daugelavičiaus. vidinės
motyvacijos
seminaras
,,Visas
Pasaulis manyje “;
3.
Seminaras
„Bibliotekininkų
tarpinstitucinis
bendravimas
ir
bendradarbiavimas“;
4. Klaipėdos Ievos Simonaitytės
viešosios bibliotekos direktoriaus
pavaduotojos Laimos Pačebutienės
seminaras „Veiklos planavimas“.
5.
Europos
Sąjungos
tinklo
koordinacinis
susitikimas
Kėdainiuose;
6.
UAB
„Penkių
kontinentų
komunikacijos centro“ mokymo
centro „Elektroninių žinynų kūrimo
laisvos prieigos įrankiais internete“
mokymai;
7.
Seminaras
„Senų
leidinių
tvarkymas“;
8. Seminaras „Edukacinių projektų,

Rodikliai
(fiz. vnt., proc.)

Pokyčiai
(2013 m. / 2012
m.)

Rajono bibliotekininkai
tobulinasi
bibliotekininkams
organizuotuose
mokymuose,
seminaruose, suteiktos
konsultacijos.
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skirtų visuomenei, rengimas ir
vartotojų poreikių analizė“;
9. Seminaras „Darbo su LIBIS
programa įgūdžių tobulinimas bei
naujovių pristatymas“.

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

Rodikliai
(fiz. vnt., proc.)

1.

Projektai

SVB

1.1

Projektai, finansuoti iš Kretingos
rajono savivaldybės lėšų

VB

Pokyčiai
(2013 m. / 2012
m.)
Iš viso 2013 m. veiklos
2013 m. gauta
finansavimui parengta
7600 Lt daugiau
20 projektų, iš viso gauta nei 2012 m. –
– 33100 Lt, iš jų gauta:
25500 Lt
Kretingos rajono
savivaldybė – 18100 Lt;
Kultūros rėmimo fondas
– 5000 Lt;
Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija –
5000 Lt;
Europos Komisijos
atstovybė Lietuvoje –
5000 Lt
Parengti 8 projektai,
gauta lėšų – 13800 Lt

1. Projektas „Elektroninio leidinio
Kretingos krašto enciklopedija tekstų
redagavimas ir priežiūra“. Gauta:
1200 Lt;
2. Projektas „Atvira jaunimo erdvė
bibliotekoje“. Gauta: 3000 Lt;
3. Projektas „Gimtoji kalba kaip
duona kasdieninė“, skirta kraštiečio,
kalbininko, filologijos mokslų
daktaro Prano Kniūkštos 80 metų
jubiliejui paminėti. Gauta: 1200 Lt.
4. Projektas „Kretingos poezijos ir
dainų pavasaris“, skirtas poetės,
rajono Garbės pilietės Bronės
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Liniauskienės 90 metų jubiliejui.
Gauta: 700 Lt;
5. Projektas „Ir išplauks žodžių
upeliai“, skirtas Tarmių metams.
Gauta: 1900 Lt;
6. Iš Etninės kultūros programos
konferencija „Kretingos apylinkių
šnektos“. Gauta: 500 Lt;
7. Iš Etninės kultūros programos
įsigyta multimedija. Gauta: 2500 Lt;
8. Viešųjų darbų programa – 2800 Lt
1.Kraštotyros darbas „Juodupėnų ir KF
aplinkinių kaimų amatai ir menas“

Parengta 8 projektai,
gauta lėšų - 4000 Lt

(Juodupėnų filialas). Gauta: 300 Lt;
2. Literatūrinė popietė – susitikimas
su žemaitiškai rašančiais literatais
„Žodis žemaitiškas eilėm suskambo“
(Vydmantų filialas). Gauta: 300 Lt;
3. Jubiliejaus paminėjimo projektas
„Erlėnų filialui - 65“ (Erlėnų filialas),
500 Lt;
4. Kraštotyros darbas „Kuriantys
Kartenos krašto žmonės“ (Kartenos
filialas). Gauta: 300 Lt;
5. Jubiliejaus paminėjimo projektas
„Kūlupėnų filialui - 60“. Gauta: 500
Lt, (Kūlupėnų filialas);
6.

Kraštotyros

darbas

„Darbščių

rankų ir žodžio meistrai“ (Grūšlaukės
filialas). Gauta 300 Lt;
7. Kraštotyros darbas ,,Darbščių
rankų meistrai“ (Laukžemės filialas).
Gauta: 300 Lt;
8. Erdvė jaunoms šeimoms– 1 500 Lt
(Kūlupėnų filialas).
1.Literatūrinė popietė „Rokoukimies MF
i korkem žemaitiška“. Gauta: 300 Lt

Parengtas 1 projektas,
gauta lėšų - 300 Lt
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1.2

Projektai, finansuoti iš kitų fondų
lėšų
1. Projektas „Kretingos apylinkių

VB

Parengti 3 projektai,
gauta lėšų – 15000 Lt

šnektos“. Tikslas – surengti
Kretingos apylinkių šnektų tyrimo
ekspediciją ir visuomenei skirtą
konferenciją apie Kretingos rajone
gyvuojančias šnektas, bei įprasminti
Tarmių metus. Gauta: 5000 Lt iš
Kultūros rėmimo fondo.
2. Projektas „Iš išplauks žodžių
upeliai“. Tikslas – skatinti vaikų
skaitymą, kūrybiškumą bei
populiarinti žemaičių tarmę. Gauta:
5000 Lt iš Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos.
3. Projektas „Ei pilieti, nežiopsok,
savo teises sužinok!“, skirtas Europos
Sąjungos piliečių metams. Gauta:
5000

Lt

iš

Europos

Komisijos

atstovybės Lietuvoje.

VIII. PERSONALAS
Veikla, paslaugos ir kt.

SVB

43 darbuotojai

Pokyčiai
(2013 m. / 2012
m.)
84,3%

bibliotekininkystės, SVB

24 darbuotojai

55,8%

SVB

12 darbuotojų

28%

SVB

12 darbuotojų

28%

1.2. Įgiję profesijos įgūdžius ilgą laiką SVB

19 darbuotojų

44,1%

1.

Profesionalūs bibliotekininkai

1.1. Turintys

Rodikliai
(fiz. vnt., proc.)

informacijos mokslų išsilavinimą
1.1. Aukštasis išsilavinimas
1
1.1. Aukštesnysis išsilavinimas
2.

dirbdami bibliotekoje
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1.2. Aukštasis išsilavinimas
1.

SVB

11 darbuotojų

25,6%

1.2. Aukštesnysis išsilavinimas
2.

SVB

4 darbuotojai

9,3%

1.2. Kitas išsilavinimas
3.

SVB

4 darbuotojai

9,3%

2.

Kvalifikuoti specialistai

SVB

5 darbuotojai

11,6%

2.1. Aukštasis išsilavinimas

SVB

3 darbuotojai

7%

2.2

Aukštesnysis išsilavinimas

SVB

1 darbuotojas

2,3%

2.3

Kitas išsilavinimas

SVB

1 darbuotojas

2,3%

3.

Techniniai darbuotojai

SVB

3 darbuotojai

7%

3.1. Aukštesnysis išsilavinimas

SVB

1 darbuotojas

2,3%

3.2. Kitas išsilavinimas

SVB

2 darbuotojai

4,7

SVB

51 darbuotojas

Iš viso darbuotojų:

IX. LĖŠOS IR IŠLAIDOS
Veikla, paslaugos ir kt.

Rodikliai
(fiz. vnt., proc.)

1.

Lėšos (tūkst. Lt)

Iš viso gauta: 1477 tūkst. Lt

1.1

Iš biudžeto (steigėjo, valstybės lėšos)

1410,70 tūkst. Lt

1.2. Už mokamas paslaugas

9,20 tūkst. Lt

1.3

24,00 tūkst. Lt

Fizinių, juridinių asmenų parama

Pokyčiai
(2013 m. / 2012
m.)
2013 m. gauta 20,5
tūkst. Lt mažiau
nei
2012 m. - 1497,5
tūkst. Lt
2013 m. gauta 23,9
tūkst. Lt mažiau
nei
2012 m. - 1433,9
tūkst. Lt
2013 m. gauta 2,4
tūkst. Lt mažiau
nei
2012 m. - 11,6
tūkst. Lt
2013 m. gauta 2,5
tūkst Lt mažiau nei
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1.4

Programų, projektų (grantų) lėšos

33,10 tūkst. Lt

2.

Išlaidos (tūkst. Lt)

Iš viso išleista: 1477 tūkst. Lt

2.1. Darbo užmokesčiui

808,83 tūkst. Lt

2.2. Dokumentams įsigyti

160,60 tūkst. Lt:
knygoms įsigyti – 115,30 tūkst.
Lt;
periodikos prenumeratai – 45,30
tūkst. Lt
507,57 tūkst. Lt

2.3. Kitos išlaidos

2012 m. - 26,5
tūkst. Lt
2013 m. gauta 7,6
tūkst. Lt daugiau
nei
2012 m. - 25,5
tūkst. Lt
2013 m. išleista
20,5 tūkst. Lt
mažiau nei
2012 m. - 1497,5
tūkst. Lt
2013 m. išleista
43,47 tūkst. Lt
mažiau nei
2012 m. - 852,3
tūkst. Lt
2013 m. išleista
0,4 tūkst. Lt
mažiau nei
2012 m. – 161
tūkst. Lt
2013 m. išleista
23,37 tūkst. Lt
daugiau nei
2012 m. – 484,2
tūkst. Lt

IŠVADOS
2013 m. vykdomoje Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos
veikloje išsiskyrė teigiami ir neigiami poslinkiai:
Teigiami poslinkiai:
Įvykdyta daugiau projektų, gauta daugiau lėšų:
2013 m. Savivaldybės viešoji biblioteka vykdė 20 projektų už 33100 Lt: iš Kultūros ministerijos
projektams vykdyti gauta 5000 Lt, Kultūros rėmimo fondo - 5000 Lt, iš Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje - 5000 Lt, iš Kretingos rajono savivaldybės – 18100 Lt. Viešoji biblioteka
įgyvendino projektų už 28800 Lt, Salantų miesto filialas – 300 Lt, kaimo filialai – 4000 Lt.
2013 m. projektų dėka įkurta Viešojoje bibliotekoje įkurta jaunimo atvira erdvė „Savas kampas“,
Kūlupėnų filiale - erdvė jaunoms šeimoms.
Martyno Mažvydo nacionalinei bibliotekai teikta paraiška ir laimėtas projektas serveriui gauti – HP
Proliant G8 serveris.
Rūdaičių filialas perkeltas į renovuotas patalpas, pagerėjo sąlygos darbuotojams ir vartotojams.
Neigiami poslinkiai:
2013 m. Savivaldybės viešajai bibliotekai iš biudžeto (steigėjo ir valstybės lėšos) skirta –
1.410800 Lt (23100 Lt mažiau nei 2012 m.). Iš jų: Viešajai bibliotekai – 746000 Lt, Salantų miesto
filialui – 68900 Lt, kaimo filialams – 595900 Lt.
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2013 m. mokos fondui buvo skirta 808900 Lt (43400 Lt mažiau nei 2012 m.) Dėl
nepakankamo biudžeto Savivaldybės viešojoje bibliotekoje pablogėjo darbuotojų gyvenimo ir darbo
kokybė, nukentėjo vartotojų aptarnavimas, sumažėjo paslaugų apimtis. Darbuotojai dėl
nepakankamo darbo užmokesčio fondo buvo priversti po 6 dienas neatvykti į darbą administracijai
leidus.
Nepatenkinama Viešosios bibliotekos patalpų būklė (sulaukiama daug viešų pastabų ir
komentarų iš bibliotekos lankytojų). 9 filialuose (Salantų miesto, Budrių, Erlėnų, S. Įpilties,
Kalniškių, Kumpikų, Laivių, Laukžemės ir Šukės) reikalinga renovuoti patalpas. Kumpikų ir
Kalniškių filialai yra ankštose, nepritaikytose erdvėse (23-29 kv. m), Budrių filiale nėra vandens,
tualeto, Laivių filiale žiemą užšąla vanduo.
2013 m. Savivaldybės viešosios bibliotekos inventoriui įsigyti lėšų nebuvo skirta.
Tikimės, kad 2014 metai Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešajai bibliotekai
bus palankesni. Bibliotekos darbuotojai nepristigs noro siekti tikslų, pozityviai mąstyti ir keistis,
bendradarbiauti su visuomene, mokytis ir tobulėti.

Vyresn. metodininkė Lolita Miežienė
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