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BENDROJI DALIS

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka),
planuodama 2014 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, kultūros 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.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka savo veikla prisideda prie
Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2013-2015 metų programos, Kretingos rajono 2014 metų
kultūrinės veiklos programos įgyvendinimo. Viešoji biblioteka įgyvendina ir Informacinių gebėjimų
ugdymo programą 1–12 klasių mokiniams.
2014 m. visuotinai buvo pripažinti Kristijono Donelaičio, Šeimos, Teatrų, Vaikų sveikatos,
Lietuvos dainų šventės ir Oršos mūšio metais. Šiems metams paminėti organizuota įvairių renginių,
kurie subūrė nemažai lankytojų Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose, atkreiptas visuomenės
dėmesys į minimas datas, aktualias problemas, įvairias socialines grupes.
Ataskaitiniuose metuose daug dėmesio buvo skirta fondo būklei pagerinti, nemažai nurašyta
aktualumą praradusių, susidėvėjusių dokumentų. Viešosios bibliotekos darbuotojai stengėsi
įgyvendinti įvairius novatoriškus sprendimus. 2014 m. pabaigoje daug pastangų įdėta sutelkiant
jaunimą, tiriant jaunimo laisvalaikio poreikius. Matydama Kretingos jaunimo veiklos potencialą,
Viešoji biblioteka ir toliau sieks tenkinti augančios, jaunosios kartos poreikius.
Viešosios bibliotekos 2014 metų veiklos ataskaitoje įvardintos rajono bibliotekų veiklos ir
paslaugos, pateikiami vertinimo rodikliai, analizuojami pokyčiai.

I BIBLIOTEKŲ PRIENAMUMAS
1.

Veiklos, paslaugos ir kt.
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

Pokyčiai
Rajono bibliotekų
tinklas stabilus,
pakitimų nebuvo

Rajono kaimų neįgalieji bei senyvo
amžiaus gyventojai aptarnaujami
knygnešių pagalba.

2014 m. – 108
knygnešiai (25
knygnešiais
mažiau nei
2013 m.);

3

2.

Aklųjų aptarnavimo veikla

Viešoji biblioteka iš Klaipėdos
aklųjų bibliotekos per 2014 m. gavo
100 įgarsintų knygų.

aptarnavo
vartotojų – 191 (12
vartotojų mažiau
nei 2013 m.);
išduota dokumentų
– 6748 fiz.
vnt.(1277 fiz. vnt.
mažiau nei
2013 m).
2014 m. – 3
neregiai vartotojai
(2013 m. – 4),
apsilankymų – 20
(5 daugiau nei
2013 m.), išduota
dokumentų – 215
fiz. vnt.(71
daugiau nei
2013 m.), 2013 m.
buvo 144 fiz. vnt.

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

Rodikliai
Iš viso dokumentų fonde yra
217220 fiz. vnt., 45076 pav.
dokumentų.
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Pokyčiai
2014 m.
dokumentų fondas
sumažėjo 12086
fiz. vnt., 2013 m.
buvo 229306 fiz.
vnt.
Iš įvairių šaltinių
įsigyta dokumentų
už 170080 Lt
(9480 Lt daugiau
nei 2013 m.): iš
Kultūros
ministerijos –
92940 Lt (1640 Lt
daugiau nei
2013 m.),
Savivaldybės lėšų
– 42100 Lt (3200
mažiau nei
2013 m.), kitų
šaltinių – 35040 Lt
(11040 Lt daugiau
nei 2013 m). Kitų
šaltinių lėšas
daugiausia sudaro
paramos būdu
gautos knygos.

2.

VB dokumentų fondas

61623 fiz. vnt., 43459 pav.
dokumentų.

3.

MF dokumentų fondas

17296 fiz. vnt., 11114 pav.
dokumentų.

4.

KF dokumentų fondas

138301 fiz. vnt., 12234 pav.
dokumentų.

Fondo sudėtis rajono bibliotekose
1.
Grožinė literatūra

2.

Šakinė literatūra

SVB

148664 fiz. vnt.

VB

31891 fiz. vnt.

MF

10889 fiz. vnt.

KF

104284 fiz. vnt.

SVB

68556 fiz. vnt.

VB

29732 fiz. vnt.
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Dokumentų fondas
2014 m sumažėjo
2033 fiz. vnt.,
2013 m. buvo
63656 fiz. vnt.
Dokumentų fondas
2014 m. sumažėjo
2001 fiz. vnt.,
2013 m.
buvo19297 fiz. vnt.
Dokumentų fondas
2014 m. sumažėjo
8052 fiz. vnt.,
2013 m. buvo
146353 fiz. vnt.
Mažėjimo
priežastys: atrinkti
ir nurašyti
susidėvėję,
aktualumą praradę
dokumentai.
Santykis fonde:
2014 m. – 68,4 %
(148664 fiz. vnt.);
2013 m. – 64,8 %
(148664 fiz. vnt.).
Santykis fonde:
2014 m. – 51,8 %
(31891 fiz. vnt.);
2013 m. – 51,1 %
(32519 fiz. vnt.).
Santykis fonde:
2014 m. – 63,0 %
(10889 fiz. vnt.);
2013 m. – 61,5 %
(11861 fiz. vnt.).
Santykis fonde:
2014 m. – 75,4 %
(104284 fiz. vnt.);
2013 m. – 71, 3 %
(104284 fiz. vnt.).
Santykis fonde:
2013 m. – 35,2 %
(68556 fiz. vnt.);
2013 m. – 35,2 %
(80642 fiz. vnt.).
Santykis fonde:
2014 m. – 48,2%
(29732 fiz. vnt.);
2013 m. – 48,9 %
(31137 fiz. vnt.).

3.

Periodiniai leidiniai

MF

6407 fiz. vnt.

KF

34017 fiz. vnt.

SVB

Gautų periodinių leidinių
skaičius – 118 pav.
(laikraščių skaičius – 27,
žurnalų – 91).
Gautų periodinių leidinių
skaičius – 118 pav.
(laikraščių skaičius – 27,
žurnalų – 91).
Gautų periodinių leidinių
skaičius – 25 pav.
(laikraščių skaičius – 6,
žurnalų – 19).
Gautų periodinių leidinių
skaičius – 24 pav.
(laikraščių – 7, žurnalų –
17).

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

Vienam gyventojui tenka –
5,3
Vienam gyventojui tenka –
3,3
Vienam gyventojui tenka –
10,1
Vienam gyventojui tenka –
6,9
Vienam gyventojui tenka –
0,1
Vienam gyventojui tenka –
0,1
Vienam gyventojui tenka –
0,2
Vienam gyventojui tenka –
0,2
Vienam gyventojui tenka –
0,03
Vienam gyventojui tenka –
0,04
Vienam gyventojui tenka –
0,08
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Santykis fonde:
2014 m. – 37,0 %
(6407 fiz. vnt.);
2013 m. – 38,5 %
(7436 fiz. vnt.)
Santykis fonde:
2014 m. – 28,7%
(34017 fiz. vnt.);
2013 m. – 28,7 %
(42069 fiz.vnt.).
Periodinių leidinių
skaičius:
2014 m. – 118 pav.
2013 m. – 128 pav.
Periodinių leidinių
skaičius:
2014 m. – 118 pav.
2013 m. – 128 pav.
Periodinių leidinių
skaičius:
2014 m. – 25 pav.
2013 m. – 27 pav.
Periodinių leidinių
skaičius:
2014 m. – 24 pav.
2013 m. – 24 pav.
2014 m. lyginant
su 2013 m.,
dokumentų
skaičius, tenkantis
vienam gyventojui
nežymiai
sumažėjo: SVB –
0,3; VB – 0,1; MF
– 1,2; KF – 0,3.
2014 m lyginant su
2013 m. SVB,VB,
MF naujai gautų
dokumentų
skaičius, tenkantis
vienam gyventojui,
išliko beveik toks
pat, padidėjo tik
KF – 01.
2014 m. lyginant
su 2013 m.
garsinių ir
regimųjų
dokumentų
skaičius, tenkantis

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 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 tenka –
28
Vienam gyventojui tenka –
18
Vienam gyventojui tenka –
35
Vienam gyventojui tenka –
38

SVB

Iš viso per metus įsigyta
dokumentų – 5857 fiz. vnt.,
2308 pav.

VB

Iš viso per metus įsigyta
dokumentų – 2114 fiz. vnt.,
1646 pav.

MF

Iš viso per metus įsigyta
dokumentų – 316 fiz. vnt.,
292 pav.

KF

Iš viso per metus įsigyta
dokumentų – 3427 fiz. vnt.,
781 pav.
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vienam gyventojui,
išliko toks pat.
2014 m. lyginant
su 2013 m.
elektroninių
dokumentų
skaičius, tenkantis
vienam gyventojui,
išliko toks pat.
2014 m. lyginant
su 2013 m.
dokumentų
skaičius vienam
vartotojui
sumažėjo: SVB –
2, VB – 1, MF –
10, KF – 2.
Įsigyta dokumentų:
2014 m. – 141 fiz.
vnt. daugiau, 163
pav. mažiau nei
2013 m. (5716 fiz.
vnt. ir 2471 pav.
Įsigyta dokumentų:
2014 m. – 525 fiz.
vnt. ir 437 pav.
mažiau nei
2013 m. (2639 fiz.
vnt. ir 2083 pav.)
Ženklus
sumažėjimas gautų
spaudinių dėl
dokumentų
saugojimo vietos
stokos Viešosios
bibliotekos
fonduose.
Įsigyta dokumentų:
2014 m. – 56 fiz.
vnt. ir 39 pav.
daugiau nei
2013 m. (260 fiz.
vnt., 253 pav.)
Įsigyta dokumentų
2014 m. – 610 fiz.
vnt. ir 35 pav.
daugiau nei
2013 m. (2817 fiz.
vnt., 746 pav.).

1.1.

1.2.

Grožinė literatūra

Šakinė literatūra

SVB

Įsigyta grožinės literatūros –
4011 fiz. vnt., 1433 pav.

VB

Įsigyta grožinės literatūros –
1277 fiz. vnt., 953 pav.

MF

Įsigyta grožinės literatūros –
207 fiz. vnt., 203 pav.

KF

Įsigyta grožinės literatūros –
2527 fiz. vnt.

SVB

Įsigyta šakinės literatūros –
1846 fiz. vnt., 875 pav.

VB

Įsigyta šakinės literatūros –
837 fiz. vnt., 693 pav.

MF

Įsigyta šakinės literatūros –
109 fiz. vnt., 89 pav.
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2014 m.
vidutiniškai vienas
filialas gavo 180
fiz. vnt., 32 fiz.
vnt. daugiau nei
2013 m. (48 fiz.
vnt.).
2014 m. įsigyta
286 fiz. vnt., 71
pav. mažiau nei
2013 m. (4097 fiz.
vnt., 1504 pav.).
2014 m. įsigyta
267 fiz. vnt., 240
pav. mažiau nei
2013 m. (1553 fiz.
vnt., 1193 pav.).
2014 m. įsigyta 19
fiz. vnt., 20 pav.
daugiau nei
2013 m. (188 fiz.
vnt., 183 pav.).
2014 m. įsigyta
171 fiz. vnt.
daugiau nei
2013 m. (2356 fiz.
vnt.);
2014 m.
vidutiniškai vienas
filialas gavo 133
fiz. vnt. grožinės
literatūros, 9 fiz.
vnt. daugiau nei
2013 m. (124 fiz.
vnt.).
2014 m. įsigyta
227 fiz. vnt.
daugiau ir 92 pav.
mažiau nei
2013 m. (1619 fiz.
vnt., 967 pav.).
2014 m. įsigyta
249 fiz. vnt.
mažiau, 197 pav.
mažiau nei
2013 m. (1086 fiz.
vnt., 890 pav.).
2014 m. įsigyta 37
fiz. vnt., 19 pav.
daugiau nei
2013 m. (72 fiz.
vnt., 70 pav.).

1.3.

Periodiniai leidiniai

KF

Įsigyta šakinės literatūros –
900 fiz. vnt.

SVB

SVB
VB
MF
KF

Gautų periodinių leidinių
skaičius – 118 pav.
(laikraščių skaičius – 27,
žurnalų – 91).
Gautų periodinių leidinių
skaičius – 118 pav.
(laikraščių skaičius – 27,
žurnalų – 91).
Gautų periodinių leidinių
skaičius – 25 pav.
(laikraščių skaičius – 6,
žurnalų – 19).
Gautų periodinių leidinių
skaičius – 24 pav.
(laikraščių skaičius 7,
žurnalų – 17).
2014 m. – 2,7 %
2014 m. – 3,4 %
2014 m. – 1,8 %
2014 m. – 2,5 %

SVB
VB
MF
KF

17943 fiz. vnt., 697 pav.
4147 fiz. vnt., 163 pav.
2317 fiz. vnt., 1896 pav.
11479 fiz. vnt., 672 pav.

VB

MF

KF

2.

Naujai gautų dokumentų proc.
dokumentų fonde

Dokumentų nurašymas
1.
Nurašyta dokumentų
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2014 m. įsigyta
439 fiz. vnt.
daugiau nei
2013 m. (461 fiz.
vnt.).
2014 m.
vidutiniškai vienas
filialas gavo 47 fiz.
vnt., 23 fiz. vnt
daugiau. nei
2013 m. (24 fiz.
vnt.).
Periodinių leidinių
skaičius:
2014 m. – 118 pav.
2013 m. – 128 pav.
Periodinių leidinių
skaičius:
2014 m. – 118 pav.
2013 m. – 128 pav.
Periodinių leidinių
skaičius:
2014 m. – 25 pav.
2013 m. – 27 pav.
Periodinių leidinių
skaičius:
2014 m. – 24 pav.
2013 m. – 24 pav.
2014 m. naujai
gautų dokumentų
procentas
dokumentų fonde
nežymiai padidėjo,
sumažėjo tik VB (0,7).
2014 m.
dokumentų
nurašymas,
palyginus su
gavimu, labai
didelis. Nurašyta
12086 fiz. vnt.
daugiau nei gauta.
Nurašyti reikėtų
dar daugiau, tačiau
stabdo mažas naujų
knygų gavimas.
Nurašymo
priežastys:
susidėvėję – 17497
fiz. vnt. 97,5 %,

praradę aktualumą
– 212 fiz. vnt.
1,2 %, vartotojų
prarasti
dokumentai – 234
fiz. vnt. 1,3 %.
Fondų apyvarta
SVB
VB
MF
KF
LIBIS
1.
Elektroninis katalogas

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

SVB Iš viso yra 45706
bibliografiniai įrašai (toliau
BĮ)

2.

Dokumentų rekatalogavimas

SVB Iš viso rekataloguota –
143198 fiz. vnt.

3.

Naujų dokumentų
inventorinimas

SVB Suinventorinta – 5857 fiz.
vnt. naujų dokumentų

2014 m. rodikliai
nežymiai sumažėjo
VB (-0,1), MF (0,1).
Pagrindinė
problema išlieka
fondų
atnaujinimas.
2014 m.
elektroninis
katalogas
papildytas 1611
BĮ, 187 įrašais
mažiau nei 2013
m. (44095 BĮ).
Per 2014 m.
rekataloguota –
2055 fiz. vnt.
2014 m.
suinventorinta 141
fiz. vnt. daugiau
nei 2013 m. (5716
fiz. vnt.).

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
1.

2.

Veikla, paslaugos ir kt.
Vartotojų telkimas

Gyventojų sutelkimas

Rodikliai
SVB Aptarnaujamos
bendruomenės gyventojų
skaičius – 40686.
VB

Aptarnaujamos
bendruomenės gyventojų
skaičius – 18816.

MF

Aptarnaujamos
bendruomenės gyventojų
skaičius – 1715.

KF

Aptarnaujamos
bendruomenės gyventojų
skaičius – 20155.

SVB Gyventojų sutelkimo
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Pokyčiai
2014 m. 284
gyventojais
mažiau nei 2013
m. (40970).
2014 m. 53 rajono
gyventojais
mažiau nei
2013 m. (18869).
2014 m. 15
gyventojų daugiau
nei
2013 m. (1702)
2014 m. 244
gyventojais
mažiau nei 2013
m. (20399).
2014 m. 0,3 %

procentas – 18,8%
VB

Gyventojų sutelkimo
procentas – 18,6 %;
Vaikų sutelkimo procentas –
31,7 %.

MF

Gyventojų sutelkimo
procentas – 28, 7 %

KF

3.

Vartotojų skaičius

Gyventojų sutelkimo
procentas – 18,0 %.
SVB Registruotų vartotojų
skaičius – 7643.

VB

Registruotų vartotojų
skaičius – 3508.

MF

Registruotų vartotojų
skaičius – 493.

KF

Registruotų vartotojų
skaičius – 3642.
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daugiau nei
2013 m. (18,5 %).
Gyventojų
sutelkimo
procentas 2014 m.
0,7 % daugiau nei
2013 m. (17,9 %);
Vaikų sutelkimo
procentas 2014 m.
2,9 % daugiau nei
2013 m. (28,8 %).
2013 m. 1,3 %
mažiau nei
2013 m. (30,0 %).
Rodikliai išliko tie
patys.
2014 m. naujai
užregistruoti
vartotojai – 1357;
perregistruoti
vartotojai – 6286.
2014 m. 82
registruotais
vartotojais daugiau
nei
2013 m. (7561).
2014 m. naujai
užregistruoti
vartotojai – 691;
perregistruoti
vartotojai – 2817.
2014 m.
registruotų
vartotojų 74
daugiau nei
2013 m. (3434).
2014 m. naujai
užregistruoti
vartotojai – 72;
perregistruoti
vartotojai – 421.
2014 m registruotų
vartotojų 16
mažiau nei
2013 m. (509).
2014 m. naujai
užregistruoti
vartotojai – 594;
perregistruoti
vartotojai – 3048.
2014 m.
registruotų

4.

5.

6.

Apsilankymai

Lankomumas

Dokumentų išduotis

SVB Lankytojų skaičius –
128827.

VB

Lankytojų skaičius – 43920.

MF

Lankytojų skaičius – 9419.

KF

Lankytojų skaičius – 75488.

SVB Bendras lankomumo
rodiklis – 16,8;
vaikų lankomumo rodiklis –
7,3.
VB

Bendras lankomumo
rodiklis – 12,5;
vaikų lankomumo rodiklis –
4,5.

MF

Bendras lankomumo
rodiklis – 19,1;
vaikų lankomumo rodiklis –
7,7.

KF

Bendras lankomumo
rodiklis – 20,7;
vaikų lankomumo rodiklis –
9,9.

SVB Iš viso išduota dokumentų –
247621 fiz. vnt.;
išduota grožinės literatūros 104005 fiz. vnt., 42,0 %;
išduota šakinės literatūros –
143616 fiz. vnt., 58,0 %;
išduota periodinių leidinių –
128872 fiz. vnt., 52,0 %.
VB
Iš viso išduota dokumentų –
83172 fiz. vnt.;
išduota grožinės literatūros –
39425 fiz. vnt., 47,4 %;
išduota šakinės literatūros –
12

vartotojų 24
daugiau nei
2013 m. (3618).
2014 m. – 2431
lankytojų daugiau
nei
2013 m. (126396).
2014 m. – 1491
lankytoju daugiau
nei
2013 m. (42429).
2014 m. – 915
lankytojais
daugiau nei
2013 m. (8504).
2014 m. 25
lankytojais
daugiau nei
2013 m. (75463).
2014 m. bendras
lankomumo
rodiklis 0,1
didesnis nei
2013 m. (16,7).
2014 m. bendras
lankomumo
rodiklis 0,1
didesnis nei
2013 m. (12,4).
2014 m. bendras
lankomumo
rodiklis 2,4
didesnis nei
2013 m. (16,7).
2014 m. bendras
lankomumo
rodiklis 0,2
mažesnis nei
2013 m. (20, 9).
2014 m. 5468 fiz.
vnt. mažiau nei
2013 m. (253089
fiz. vnt.).
Sensta kaimai,
mažėja
gimstamumas.
2014 m. 9146 fiz.
vnt. mažiau nei
2013 m. (92318
fiz. vnt.).

7.

8.

8.1

Skaitomumas

Darbo vietos vartotojams

Kompiuterizuotos darbo
vietos vartotojams

43747 fiz. vnt., 52,6 %;
išduota periodinių leidinių –
32871 fiz. vnt., 39,5 %.
MF Iš viso išduota dokumentų –
19760 fiz. vnt.;
išduota grožinės literatūros –
8105 fiz.vnt., 41,0 %;
išduota šakinės literatūros –
11655 fiz.vnt., 59,0 %;
išduota periodinių leidinių –
11117 fiz.vnt., 56,3%.
KF
Iš viso išduota dokumentų –
144689 fiz. vnt.;
išduota grožinės literatūros –
56475 fiz. vnt., 39,0 %;
išduota šakinės literatūros –
88214 fiz. vnt., 61,0 %;
išduota periodinių leidinių –
84884 fiz. vnt., 58,7 %.
SVB Skaitomumo rodiklis – 32,4.

VB

Skaitomumo rodiklis – 23,7.

MF

Skaitomumo rodiklis – 40,1.

KF

Skaitomumo rodiklis – 39,7.

SVB Darbo vietų skaičius – 288.

VB

Darbo vietų skaičius – 53.

MF

Darbo vietų skaičius – 18.

KF

Darbo vietų skaičius – 217.

SVB Darbo vietų skaičius – 99.

VB

Darbo vietų skaičius – 16.

MF

Darbo vietų skaičius – 6.

KF

Darbo vietų skaičius – 77.
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2014 m. 4092 fiz.
vnt. daugiau nei
2013 m. (15668
fiz.vnt.).

2014 m. – 414 fiz.
vnt. mažiau nei
2013 m. (145103
fiz. vnt.).

2014 m. 1,1
mažiau nei
2013 m.(33,5).
2014 m. 3,6
mažiau nei
2013 m. (27,3).
2014 m. 9,3
daugiau nei
2013 m. (30,8).
2014 m. 0,4
mažiau nei
2013 m. (40,1).
2014 m. 9 darbo
vietomis mažiau
nei
2013 m. (297).
Rodikliai išliko tie
patys.
Rodikliai išliko tie
patys.
2014 m. 9 darbo
vietomis mažiau
nei
2013 m. (226).
2014 m. 2 darbo
vietomis daugiau
nei 2013 m.
Rodikliai išliko tie
patys.
Rodikliai išliko tie
patys.
2014 m. 2 darbo
vietomis daugiau

9.

Vartotojų orientavimas ir
mokymas

SVB Darbuotojų pravestų
konsultacijų ir mokymų
trukmė – 1190 val.
Konsultuotų vartotojų,
skaičius – 2743.

VB

10.

TBA aptarnavimas

11.

Renginiai

11.1

Žodiniai renginiai

Darbuotojų pravestų
konsultacijų ir mokymų
trukmė – 535 val.
Konsultuotų vartotojų,
skaičius – 1422.
MF Darbuotojų pravestų
konsultacijų ir mokymų
trukmė– 78 val.
Konsultuotų vartotojų,
skaičius – 53.
KF
Darbuotojų pravestų
konsultacijų ir mokymų
trukmė – 577 val.
Konsultuotų vartotojų,
skaičius – 1268.
SVB Išsiųsta užsakymų – 7;
gauta dokumentų – 42;
gauta užsakymų – 2;
išsiųsta užsakymų – 58.

SVB Iš viso – 787 renginiai, iš jų
parodų – 426.

VB

Iš viso – 115 renginių, iš jų
parodų – 46.

MF

Iš viso – 35 renginiai, iš jų
parodų – 25.

KF

Iš viso – 637 renginiai, iš jų
parodų – 355.

SVB Žodinių renginių skaičius –
14

nei 2013 m.
2014 m. pravesta
konsultacijų ir
mokymų 189 val.
daugiau nei
2013 m. (1001
val.).
2014 m. pravesta
konsultacijų ir
mokymų 62 val.
daugiau nei
2013 m. (473 val.).
2014 m. pravesta
konsultacijų ir
mokymų 23 val.
daugiau nei
2013 m. (55 val.).
2014 m. pravesta
konsultacijų ir
mokymų 104 val.
daugiau
2013 m. (473 val.).
2014 m. 28
užklausomis
įvykdyta mažiau;
54 dokumentais
išsiųsta daugiau;
12 dokumentų
gauta daugiau nei
2013 m.
2014 m. renginių
suorganizuota 65
daugiau, parodų
surengta tiek pat
kaip ir 2013 m.
2014 m.
suorganizuota 27
renginiais ir 3
parodomis daugiau
nei 2013 m.
2014 m.
suorganizuota 10
renginių ir 7
parodomis mažiau
nei 2013 m.
2014 m.
suorganizuota 48
renginiais ir 4
parodomis daugiau
nei 2013 m.
2014 m. žodinių

361.

Organizuoti skaitymo skatinimo VB
renginiai: vidurdienio skaitymai
„Valanda su Kristijonu
Donelaičiu“ su Kretingos rajono
moksleiviais, kūrybos
pristatymo vakaras „Laikas
klasikai“ J. Vilčinskienės ir I.
Vilčinskienės knygos „Pati
geriausia knyga“ pristatymas su
dainininko A. Vilčinsko
muzikiniais intarpais, Kretingos
krašto literatų vakaras „ Kregždė
praauga dangų“, padėkos
vakaras skaitytojams „Balto
angelo belaukiant...“, kurio metu
Viešosios bibliotekos skaitytojai
pagerbti už skaitymo aktyvumą
ir skaitymo tradicijų
puoselėjimą.
Vykdant „Bendrystės
dešimtmečio“ projektą, skirtą
Europos Sąjungos dešimtmečiui
paminėti, organizuoti
edukaciniai užsiėmimai
Viešosios bibliotekos
lankytojams.
Vyko meninis-muzikinis
Kristijono Donelaičio kūrybos
pristatymas „Kristijonas
Donelaitis – lietuviškos raštijos
pradininkas“, skirtas lietuvių
grožinės literatūros pradininko
300-osioms gimimo metinėms
paminėti, poemos „Metai“
ištraukas skaitė aktorė
Sandra Daukšaitė-Petrulienė,
muzikinius kūrinius atliko
Kretingos meno mokyklos
moksleiviai.
Organizuoti Salantų m. filialo
MF
skaitytojams garsiniai skaitymai
„Nuo tų žodžių, nuo senų –
burnoje skambu, skanu“, skirti
Kristijono Donelaičio 300osioms gimimo metinėms
paminėti.
Parengta viktorina „Margas
paukštelis viso pasaulio

Žodinių renginių skaičius –
69.

Žodinių renginių skaičius –
10.
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renginių
suorganizuota 94
daugiau nei 2013
m. (267).
2014 m. 24
žodiniais
renginiais daugiau
nei
2013 m. (45).
Pagrindinės
žodinių renginių
formos ir tematika:
knygų pristatymai,
kūrybos vakarai,
poezijos ir
muzikos vakarai,
teminiai vakarai,
protų mūšiai
„Europrotai“,
konferencijos,
žymių datų
minėjimai,
susitikimai; Metų
knygos rinkimams,
skaitymo
skatinimui,
etnokultūrai,
Kristijono
Donelaičio
metams, Europos
Sąjungos 10mečiui skirti
renginiai ir kt.

2014 m. 2
žodiniais
renginiais mažiau
nei
2013 m. (12).
Pagrindinės
žodinių renginių
formos ir tematika:
popietės,

naujienas nešioja“, skirta
Tarptautinei vaikų knygos dienai
paminėti.
Surengta popietė senjorams
„Subrandintos gyvenimo
spalvos“, skirta Pagyvenusių
žmonių metams paminėti.

Organizuoti renginiai, skirti
KF
filialų veiklos sukakčiai
paminėti: Laivių filialo 60mečiui „Kur susitinka knygos ir
žmonės...“, Rūdaičių filialo
„Rūdaičių bibliotekai – 60“,
Jokūbavo filialo „55-eri metai
kartu su skaitytojais“, Baublių
filialo „Baublių filialui – 65eri“, Kalniškių filialo „Kalniškių
bibliotekai – 60“, Šukės filialo
„Šukės filialui – 60“
Projektiniai renginiai, skirti
kraštotyros veiklai: Vydmantų
filialo poezijos ir muzikos
vakaras „Skambantys rudenys“,
skirtas Kretingos rajono Garbės
pilietės Nijolės Rimkienės 80mečiui paminėti; Raguviškių
filialo kraštotyros darbas
„Kuriantys Raguviškių ir
Dupulčių apylinkių žmonės“;
Erlėnų filialo kraštotyros darbas
„Erlėnų kaimo istorija: praeitis
ir dabartis“.

11.2

Vaizdiniai renginiai

Žodinių renginių skaičius –
282.

SVB Iš viso parengta parodų –
426.
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viktorinos,
literatūriniai
vakarai,
literatūrinės
valandėlės,
garsiniai
skaitymai, įvairios
akcijos,
knygų
aptarimai,
kūrybinių darbelių
popietės,
konkursai.
2014 m. 72
žodiniais
renginiais daugiau
nei
2013 m. (210).
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.
2014 m. parodų
surengta tiek pat
kaip ir 2013 m.
Spaudinių
parodomis buvo
pažymėtos
valstybinės šventės
ir žymios datos
(Sausio 13-ajai,
Vasario 16-ajai,
Kovo 11-ajai,
Baltijos kelio 25mečiui paminėti ir

2014 m. paskelbti Kristijono
VB
Donelaičio metais, minint šiuos
metus parengta vienos knygos
paroda „Metai“ (iliustruota
Šarūno Leonavičiaus).
Parengtos kraštotyros spaudinių
parodos žymiems kraštiečiams:
Kretingos rajono Garbės
pilietės, tremtinės poetės Nijolės
Rimkienės 80-čio sukakčiai
paminėti; Kretingos savininko,
vidurinės mokyklos įkūrėjo,
mūrinės statybos mieste
pradininko, Kretingos rajono
Garbės piliečio Ignoto Jokūbo
Masalskio 258-osioms gimimo
metinėms paminėti; rašytojos
Liūnės Janušytės 150-osioms
gimimo metinėms paminėti;
kraštiečio fiziko ir matematiko
Adolfo Jucio 110-osioms
gimimo metinėms paminėti;
Kretingos rajono Garbės
piliečio, tautodailininko
skulptoriaus Adolfo Andriejaus
Vilucko 75-erių metų sukakčiai
paminėti; kraštiečio kunigo,
pranciškono, provincijolo
Placido Bariaus 95-osioms
gimimo metinėms paminėti ir kt.
Didelio atgarsio sulaukė ir tarp
žiniasklaidos projektas – paroda
„Bibliotekininkės tarp mitų ir
realybės“, kuriame dalyvavo
Viešosios bibliotekos ir jos

Iš viso parengta parodų –
46.
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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.
2014 m. parengta 3
parodų daugiau nei
2013 m. (43).

12.

13.

filialų bibliotekininkės
(fotografavo Jolanta Klietkutė).
Parengtos spaudinių parodos:
„Jau saulelė vėl atkopdama
budino svietą“, skirta Kristijono
Donelaičio 300-osioms gimimo
metinėms paminėti;
„Šeima – tikėjimo vartai“, skirta
Šeimos metams paminėti;
„Kalboje – tautos širdies
plakimas“, skirta Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos
dienai paminėti ir kt.
Surengtos įdomesnės kūrybinės
parodos:
tenkinant vaikų kultūrinius
poreikius ir skatinant jų kūrybą,
Baublių filiale vyko piešinių ir
darbelių parodos „Vasarą
prisiminus“, „Rudens taku“,
„Laukia didelis ir mažas“;
skulptoriaus Juozo Paulausko
grafikos piešinių paroda „Baltų
simboliai“ Budrių filiale;
Jono Tiškaus fotografijų paroda
„Pasivaikščiojimai...“ Darbėnų
filiale;
tautodailininkės Veronikos
Sendrauskaitės molio dirbinių
paroda „Veronikos idėjos
moliui“ Juodupėnų filiale;
Irenos Budrienės fotografijų
paroda „Dovanoju tau tūkstantį
lapų“ Darbėnų filiale;
Ramunės Grikštaitės grafikos
darbų paroda Rūdaičių filiale.
Mokamos paslaugos

Bibliotekos įvaizdžio
formavimas

MF

Iš viso parengta parodų –
25.

2014 m. parengta 7
parodomis mažiau
nei
2013 m. (32).

KF

Iš viso parengta parodų –
355.

2014 m. parengta 4
parodomis daugiau
nei
2013 m. (351).
Filialuose
rengiamos
spaudinių,
lankytojų dėmesį
pritraukiančios
fotografijų,
tautodailininkų
darbų, rankdarbių
parodos.

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

SVB Bibliotekos įvaizdis
formuojamas pasitelkiant
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2014 m už
mokamas
paslaugas surinkta
– 9.070 Lt, t.y. 130
Lt mažiau nei
2013 m.
(9.200 Lt).
Norint surinkti kuo
daugiau lėšų,
reikalinga kurti
naujas paslaugas
esantiems ir
potencialiems
lankytojams.

13.1

Leidiniai

13.2

Straipsniai spaudoje

įvairias komunikacijas:
renginius, darbą su
žiniasklaida (spauda, radiju),
bendravimą su paslaugų
vartotojais, bibliotekos
atstovų dalyvavimą
svarbiuose renginiuose,
informacines technologijas.
2014 m. išleistas
informacinis lankstinukas
apie Viešosios bibliotekos ir
jos filialų veiklą,
informacinis knygų
skirtukas apie vyskupą
Motiejų Valančių.
Viešoji biblioteka 2014 m.
dar neturėjo atstovo ryšiams
su visuomene, šį darbą
atliko kiti dirbantys
darbuotojai. Bibliotekininkai
siekė palaikyti tarpusavio
ryšius su įvairiomis
auditorijomis. Nuo 2014
metų pradžios labai
suaktyvėjo Viešosios
bibliotekos darbuotojų
bendradarbiavimas su
jaunimo auditorija, kuri
pareiškė norą aktyviai
dalyvauti kitų metų
planuojamuose rengti
edukaciniuose
užsiėmimuose.
Nuolat informacija
talpinama socialiniuose
tinkluose – Facebook;
internetinėse svetainėse
www.kretingiskis.lt – 8 str.,
www.klpbibliotekos.lt – 3
str., www.3erdve.lt – 5.
VB
Parengtas ir išleistas leidinys
„Nijolė Rimkienė.
Biobibliografijos rodyklė
(1981-2014 m.)“, skirtas
Kretingos rajono Garbės
pilietės, poetės, tremtinės N.
Rimkienės 80-mečio
sukakčiai paminėti.
SVB Straipsniai spaudoje – 195,
iš jų: respublikinėje
spaudoje – 12;
rajoninėje spaudoje – 183.
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2014 m. straipsnių
spaudoje
publikuota 81
daugiau nei

13.3

Elektroniniai ištekliai

13.4

Bendradarbiavimas

Bibliotekos darbuotojų
straipsniai – 61.
Ne bibliotekos darbuotojų –
134.
Straipsniai, skirti Viešajai
bibliotekai – 120, kaimo
filialams – 75.
VB
Iš viso publikuota straipsnių
elektroniniuose ištekliuose –
453, iš jų Viešosios
bibliotekos svetainėje
www.kretvb.lt – 305.
Iš jų:
apie bibliotekos veiklą –
192 str.;
informaciniai pranešimai –
82;
Personalijų žinynui – 7 str.;
Kretingos krašto
enciklopedijai
www.kretingosenciklopedij
a – 141 str.
Vyksta pastovus bibliotekos
Facebook, puslapių
atnaujinimas, 2014 m.
sukurta paskyra „Kretingos
bibliotekos bičiuliai“;
Kretingos krašto
enciklopedijos Facebook
puslapio atnaujinimas.
SVB Viešoji biblioteka
bendradarbiauja su Lietuvos
rašytojų sąjunga, Lietuvos
rašytojų sąjungos Klaipėdos
skyriumi, Klaipėdos
apskrities viešaja 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 rajono
mokyklomis, darželiais,
Kretingos socialinių
paslaugų centru, Kretingos
meno mokykla, Kretingos
Jurgio Pabrėžos
universitetine gimnazija,
20

2013 m. (114).

2014 m.
publikuota 202 str.
daugiau nei 2013
m. (251).

joje veikiančiu fotografijos
būreliu, Savivaldybės
jaunimo reikalų
departamento vyr.
specialiste Diana
Garjoniene, moksleivių
sąjunga, visuomeninėmis
organizacijomis.
Viešosios bibliotekos filialai
bendradarbiauja su esančiais
bendruomenių centrais,
mokyklomis, Kretingos
rajono kultūros centro
skyriais, seniūnijų
darbuotojais, visuomeninių
organizacijų atstovais.

IV. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS
1.

Veikla, paslaugos ir kt.
Dokumentų fondo būklė

VB

2.

Dokumentų gautis

VB

3.

Dokumentų nurašymas

VB

Rodikliai
Iš viso dokumentų fonde –
14082 fiz. vnt., iš jų:
grožinės literatūros – 11205
fiz. vnt., 79,57 %;
šakinės literatūros – 2877
fiz. vnt., 20,43 %.
Vienam gyventojui vaikui
(vaikų skaičius mieste iki 14
m. yra 3435) tenka 4,1 fiz.
vnt. dokumentų. Naujai
gautų leidinių vienam
gyventojui vaikui tenka
0,2 fiz. vnt. dokumento.
Viešojoje bibliotekoje
įsigyta – 716 fiz. vnt.,
390 pav.:
grožinės literatūros – 572
fiz. vnt.;
šakinės literatūros – 144 fiz.
vnt.
Naujai gautų dokumentų
proc. dokumentų fonde – 5,
1 %.
Iš viso nurašyta – 24 fiz.
vnt., 24 pav.
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Pokyčiai
Komplektuojant
dokumentų fondą,
atsižvelgiama į
rekomenduojamus,
mokyklų
privalomus
literatūros sąrašus,
klasikinės
literatūros,
skaitomiausių
knygų poreikį.

2014 m. įsigyta
218 fiz. vnt.,
114 pav. mažiau
nei
2013 m. (934 fiz.
vnt. 504 pav.).

2014 m. nurašyta
479 fiz. vnt., 282
pav. mažiau nei
2013 m. (503 fiz.
vnt. 306 pav.).
Nurašyti
susidėvėję ir
praradę aktualumą,

4.

Fondo panaudojimas

Vartotojų aptarnavimas
1.
Vartotojų telkimas

2.

Vartotojų skaičius

3.

Apsilankymų skaičius.
Lankomumas.

VB

Fondo apyvartos rodiklis –
1,2

Vaikų skaičius Kretingos
mieste iki 14 metų – 3435.

skaitytojų pamesti
leidiniai, didesnis
dokumentų
nurašymas atidėtas
kitiems metams.
2014 m. apyvartos
rodiklis 0,1
mažesnis nei
2013 m. (1,3).

2014 m. 27 vaikais
daugiau nei
2013 m. (3408).
SVB Vartotojai vaikai. – 2399.
2014 m. 153
vartotojais vaikais
daugiau nei
2013 m. (2246).
VB Vartotojai vaikai – 1090,
2014 m. 108
vaikų sutelkimas – 31,73 %. vartotojais vaikais
daugiau nei
2013 m. (982).
MF Vartotojų vaikų – 166.
2013 m. 14
vartotojų vaikų
mažiau nei
2013 m. (180).
KF
Vartotojai vaikai – 1143.
2014 m. 59
vartotojais vaikais
daugiau nei
2013 m. (1084)
SVB Vaikų apsilankymų skaičius 2014 m. vaikų
– 55909.
apsilankymų
Vaikų lankomumo rodiklis – skaičius – 1350
23,3.
didesnis nei
2013 m. (54559).
Apsilankymų
skaičius padidėjo
dėl šalia esančios
pagrindinės
mokyklos
bibliotekoje
vykstančio
remonto.
VB Vaikų apsilankymų skaičius 2014 m. vaikų
– 15968.
apsilankymų
Vaikų lankomumo rodiklis – skaičius – 3110
14,6.
didesnis nei
2013 m. (12858).
MF Vaikų apsilankymų skaičius 2014 m. vaikų
– 3835.
apsilankymų
Vaikų lankomumo rodiklis – skaičius 276
23,1.
didesnis nei
2013 m. (3559).
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KF

4.

Dokumentų išduotis

Vaikų apsilankymų skaičius
– 36106.
Vaikų lankomumo rodiklis –
31,6.

SVB Iš viso išduota dokumentų –
56532 fiz. vnt.

Išduota dokumentų į namus
– 39452 fiz. vnt.

Išduota dokumentų vietoje –
17080 fiz. vnt.

Iš viso išduota grožinės
literatūros – 39402 fiz. vnt.,
69,7 %.

Iš viso išduota šakinės
literatūros – 17130 fiz. vnt..
30,3 %.

Iš viso išduota periodinių
leidinių – 19698 fiz. vnt.,
34,8 %.

VB

Iš viso išduota dokumentų –
14765 fiz. vnt.

Išduota dokumentų į namus
– 13893 fiz. vnt.
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2014 m. vaikų
apsilankymų
skaičius – 2036
mažesnis nei
2013 m. (38142).
2014 m. išduota
dokumentų 948 fiz.
vnt. daugiau nei
2013 m..
(55584 fiz. vnt.).
2014 m. išduota
dokumentų į
namus 1104 fiz.
vnt. mažiau nei
2013 m.
(40556 fiz. vnt.).
2014 m. išduota
dokumentų vietoje
1414 mažiau nei
2013 m.
(18494 fiz. vnt.).
2014 m. išduota
grožinės literatūros
829 fiz. vnt., (+0,3
%) daugiau nei
2013 m.
(38573 fiz. vnt.,
69,4 %).
2014 m. išduota
šakinės literatūros
119 fiz. vnt. (-0,3
%) daugiau nei
2013 m.
(17011 fiz. vnt.,
30,6 %).
2014 m. išduota
periodinių leidinių
1409 fiz. vnt. (-3,2
%) mažiau nei
2013 m.
(21107 fiz. vnt.,
38,0 %).
2014 m. išduota
dokumentų 480 fiz.
vnt. mažiau nei
2013 m.
(14285 fiz. vnt.).
2014 m. išduota
dokumentų į
namus 441 fiz. vnt.
mažiau nei
2013 m.

(13452 fiz. vnt.).
Išduota dokumentų vietoje –
872 fiz. vnt.

Iš viso išduota grožinės
literatūros – 13035 fiz. vnt.,
88,3 %.

Iš viso išduota šakinės
literatūros – 1730 fiz. vnt.,
11,7 %.

Iš viso išduota periodinių
leidinių – 695 fiz. vnt., 0,5
%.

MF

Iš viso išduota dokumentų –
4415 fiz. vnt.

Išduota dokumentų į namus
– 2815 fiz. vnt.

Išduota dokumentų vietoje –
1600 fiz. vnt.

Iš viso išduota grožinės
literatūros – 2938 fiz. vnt.,
66,5 %.

24

2014 m. išduota
dokumentų vietoje
39 fiz. vnt. mažiau
nei
2013 m.
(833 fiz. vnt.).
2014 m. išduota
grožinės literatūros
787 fiz. vnt. (+2,6
%) daugiau nei
2013 m. (12248
fiz. vnt., 85,7 %).
2014 m. išduota
šakinės literatūros
307 fiz. vnt. (-2,6
%) mažiau nei
2013 m. (2037 fiz.
vnt., 14,3 %).
2014 m. išduota
periodinių leidinių
266 fiz. vnt.
(-2,5 %) daugiau
nei
2013 m. (429 fiz.
vnt., 3,0 %).
2014 m. išduota
990 fiz. vnt.
daugiau nei
2013 m. (3425 fiz.
vnt.).
2014 m. išduota
dokumentų į
namus 444 fiz. vnt.
daugiau nei
2013 m. (2371 fiz.
vnt.).
2014 m. išduota
dokumentų vietoje
546 fiz. vnt.
daugiau
2013 m. (1054 fiz.
vnt.).
2014 m. išduota
grožinės literatūros
578 fiz. vnt.
(-2,4 %) daugiau
nei 2013 m. (2360
fiz. vnt., 68,9 %).

Iš viso išduota šakinės
literatūros – 1477 fiz. vnt.,
33,5 %.

Iš viso išduota periodinių
leidinių – 1817 fiz. vnt.,
41,2 %.

KF

Iš viso išduota dokumentų –
37352 fiz. vnt.

Išduota dokumentų į namus
– 22744.

Išduota dokumentų vietoje –
14608 fiz. vnt.

Iš viso išduota grožinės
literatūros – 23429 fiz. vnt.,
62,7 %.

Iš viso išduota šakinės
literatūros – 13923 fiz. vnt.,
37,3 %.

Iš viso išduota periodinių
leidinių – 17186 fiz. vnt.,
46,0 %.
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2014 m. išduota
šakinės literatūros
412 fiz. vnt. (-2,5
%) daugiau nei
2013 m. (1065 fiz.
vnt., 36,0 %).
2014 m. išduota
periodinių leidinių
483 fiz. vnt.
(+2,2 %) daugiau
nei
2013 m. (1334 fiz.
vnt., 39,0 %).
2014 m. išduota
522 fiz. vnt.
mažiau nei
2013 m. (37874
fiz. vnt.).
2014 m. išduota
dokumentų į
namus 1989 fiz.
vnt. mažiau nei
2013 m.
(24733 fiz. vnt.).
2014 m. išduota
dokumentų vietoje
1999 fiz. vnt.
mažiau nei
2013 m. (16607
fiz. vnt.).
2014 m. išduota
grožinės literatūros
– 536 fiz. vnt.
(-0,6 %) daugiau
nei
2013 m.
(23965 fiz. vnt.,
63,3%).
2014 m. išduota
šakinės literatūros
14 fiz. vnt.
(+0,6 %) daugiau
nei
2013 m.
(13909 fiz. vnt.,
36,7 %).
2014 m. išduota
periodinių leidinių
2158 fiz. vnt.
(-5,1 %) mažiau
nei
2013 m.

(19344 fiz. vnt.,
51,1 %).
5.

6.

Skaitomumas

Renginiai

SVB Vidutinis vaikų skaitomumo
rodiklis – 24.

VB

Vidutinis vaikų skaitomumo
rodiklis – 13,5.

MF

Vidutinis vaikų skaitomumo
rodiklis – 26,6.

KF

Vidutinis vaikų skaitomumo
rodiklis – 32,7.

SVB Bendras renginių skaičius –
337.

Žodinių renginių skaičius –
197.

Parodų skaičius – 140.

Organizuojamų renginių tikslas –
skatinti vaikus skaityti, pažinti
savo kraštą, ugdyti vaikų
saviraišką, skatinti jų
kūrybiškumą.
Skaitymo skatinimo renginiai:
baigiamasis projekto „Pavasarį
skelbia Kristijono Donelaičio
paukščiai“ renginys: dailės
kūrinių parodos konkursas
„Pavasarį skelbia Kristijono
Donelaičio paukščiai“ – parengta
paroda paukščių tematika pagal
Kristijono Donelaičio poemą
„Metai“;

VB

Bendras renginių skaičius –
41.

Žodinių renginių skaičius –
31.

Parodų skaičius – 10.
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2014 m.
skaitomumo
rodiklis sumažėjo 1
nei
2013 m. (25).
2014 m. vaikų
skaitomumo
rodiklis 1 mažesnis
nei
2013 m. (14,5).
2014 m. vaikų
skaitomumo
rodiklis 7,6
didesnis nei
2013 m. (19).
2014 m. vaikų
skaitomumo
rodiklis 2,3
mažesnis nei
2013 m. (35).
2014 m.
suorganizuota 7
renginiais daugiau
nei
2013 m. (330).
2014 m.
suorganizuota 33
renginiais daugiau
nei
2013 m. (164).
2014 m. surengta
26 parodomis
mažiau nei
2013 m. (166).
2014 m.
suorganizuota 12
renginių daugiau
nei 2013 m. (29).
2014 m.
suorganizuota 16
žodinių renginių
daugiau 2013 m.
(15).
2014 m. surengta 4
parodomis mažiau
nei 2013 m. (14).

Vydmantų vaikų ir jaunimo
dramos kolektyvas suvaidino
spektakliuką „Mamulės Mū ir
varnos draugystė“;
organizuoti susitikimai su poete
Zita Gaižauskaite, rašytoja ir
dailininke Ula Šimulynaite,
rašytoja Nijole Kepeniene.
Surengti edukaciniai vaikų
literatūros sklaidos užsiėmimai:
„Vasaros skaitymai“;
Klaipėdos jaunimo teatro aktorių
edukacinis spektaklis vaikams ir
šeimai „Knygų personažai
atgyja“.
Renginys, skirtas Šeimos metams
paminėti: bibliotekos bičiulių –
šeimos šventė „Vaikystės
knyga“.
Suorganizuotas projekto
„Bendrystės dešimtmečio“
baigiamasis renginys, „mES
švenčiame“, skirtas Europos
dienai paminėti.
Viešojoje bibliotekoje vyko
fotosesija Mokslo ir žinių dienai
paminėti rajono moksleiviams ir
jų šeimoms.
Vasarą Viešojoje bibliotekoje
vyko kūrybiniai užsiėmimai
„Akmenukų pasaka“, kurių metu
vaikai dekoravo lauko
akmenukus.
Organizuoti renginiai, įvairios
MF
spaudinių parodos, iš jų
paminėtini:
garsiniai skaitymai Kristijono
Donelaičio 300-osioms gimimo
metinėms paminėti „Nuo tų
žodžių, nuo senų, burnoje
skambu, skanu“;
viktorina „Margas paukštelis viso
pasaulio naujienas nešioja“
Tarptautinei vaikų gynimo dienai
paminėti.

Rengiamos literatūrinės popietės,
viktorinos, pažintinės,
edukacinės, teatralizuotos
popietės, garsiniai skaitymai.

KF

Bendras renginių skaičius –
12.

Bendras renginių skaičius –
284.

2014 m.
organizuota 5
renginiais mažiau
nei
2013 m. (17).
2014 m.
organizuota 1
renginiu mažiau
nei
2013 m. (8).
2014 m.
organizuota 4
parodomis mažiau
nei
2013 m. (9).
Rodikliai išliko tie
patys.

Žodinių renginių skaičius –

2014 m.

Žodinių renginių skaičius –
7.

Parodų skaičius – 5.
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7.

Skatinant vaikus skaityti,
Baublių filialas kartu su Baublių
mokykla – daugiafunkciu centru
vykdė vaikų skatinimo akciją
„Atrask knygą su siurprizu“;
Jokūbavo filialas organizavo
literatūrinę popietę „Užeik į
biblioteką – kviečia naujos
knygutės“, kurios metu vaikai
skaitė, dainavo, žaidė žaidimus;
Laivių filiale surengta viktorina
“Ar statūs laiptai į biblioteką“.
Minint Kristijono Donelaičio
metus, Jokūbavo filiale
organizuota viktorina „Žodžiai iš
K. Donelaičio kūrybos“;
Kartenos filiale literatūrinė
popietė vaikams „Kristijono
Donelaičio gyvenimo ir kūrybos
takais“.
Teatro metams paminėti
Vydmantų filiale mažiausi
bibliotekos skaitytojai kartu su
mamomis buvo pakviesti į
Vydmantų gimnazijos
moksleivių vaidinimus
„Prakalbinta pasaka“ ir „Grybų
lietus“;
Darbėnų gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus
„Boružiukų“ grupė Darbėnų
filiale pristatė spektakliuką
„Raudonkepuraitės pasaka
kitaip“.
Internetas

159.

Parodų skaičius – 125.

organizuota 18
renginių daugiau
nei
2013 m. (141).
2014 m. surengta
18 parodų mažiau
nei
2013 m. (143).

SVB Interneto lankytojų skaičius 2014 m. 517
– 22925.
lankytojų mažiau
nei
2013 m. (23442).
VB Interneto lankytojų skaičius 2014 m. 1317
– 4233.
lankytojų daugiau
nei
2013 m. (2916).
MF Interneto lankytojų skaičius 2014 m. 311
– 2002.
lankytojų mažiau
nei
2013 m. (2313).
KF
Interneto lankytojų skaičius 2014 m. 1523
– 16690.
lankytojais mažiau
nei
2013 m. (18213).
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V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
1.

Veikla, paslaugos ir kt.
LIBIS PĮ diegimas

Rodikliai
SVB Diegimo eiga:
1. LIBIS PĮ 2011 m. buvo
įdiegta visuose Viešosios
bibliotekos filialuose.
Nuo 2014 m. pradžios
LIBIS PĮ SAP darbą
pradėjo paskutinieji 3
(Kalniškių, Kumpikų ir
Laivių) filialai, t. y. nuo
2014 m. sausio 1 d. visi
bibliotekos filialai dirbo
SAP – vieningoje
skaitytojų aptarnavimo ir
registracijos sistemoje;
2. Suteiktos teisės
skaitytojams
rezervuoti/užsakyti
leidinius bibliotekos
filialuose;
3. UAB Asseco Lietuva 2
kartus per metus atnaujino
LIBIS PĮ versijas: 4.20.6
ir 4.26.1. Atnaujinus
LIBIS PĮ visuose 20
Viešosios bibliotekos
filialų atlikti LIBIS PĮ
atnaujinimo darbai
vykstant į filialą arba
nuotoliniu būdu.
VB Iš viso bibliografinių įrašų
elektroniniame kataloge –
53898, iš jų kraštotyrinių
– 31963.

2.

Informacinis fondas

VB

3.

Katalogai ir kartotekos

VB

Pokyčiai
Iš viso darbui su
LIBIS SVB 2014
m. skirtos 38
darbo vietos: VB –
16, MF – 2, KF –
20.

2014 m. parengta
3511 analizinių
įrašų daugiau, iš jų
6216 kraštotyrinių
įrašų daugiau nei
2013 m. (50387, iš
jų kraštotyrinių –
25747).
Informacinio2014 m. gauta
bibliografinio fondo dydis 164 fiz. vnt.
– 10731 fiz. vnt.
mažiau, nurašyta
Per metus gauta – 218 fiz. 68 fiz. vnt.
vnt. dokumentų, nurašyta daugiau nei
– 92 fiz. vnt.
2013 m. (gauta –
382 fiz. vnt.,
nurašyta – 24 fiz.
vnt.).
Pildoma citatų kartoteka – 2014 m. – 103
90.
analiziniaisParengti analiziniai bibliografiniais
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bibliografiniai įrašai –
3694, iš jų: kraštotyros –
3197, analiziniai bendrieji
– 497.
Prisegta bylų – 839: iš jų:
kraštotyros straipsnių –
85, knygų turinių – 754.
Redaguota įrašų – 2518.

Bibliografinis informacinis vartotojų
aptarnavimas
1.
Gautos informacinės užklausos

2.

Atsakytos informacinės užklausos

3.

Teminės užklausos

SVB Gauta informacinių
užklausų – 6833, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 55.
VB Gauta informacinių
užklausų – 4089, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 45.
MF Gauta informacinių
užklausų – 342, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 0.
KF
Gauta informacinių
užklausų – 2402, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 10.
SVB Atsakyta informacinių
užklausų – 6738, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 55.
VB Atsakyta informacinių
užklausų – 4068, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 45.
MF Atsakyta informacinių
užklausų – 342, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 0.
KF
Atsakyta informacinių
užklausų – 2328, iš jų
elektroninėmis
priemonėmis – 10.
SVB Teminių užklausų
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įrašais parengta
daugiau, 74
prisegtomis
bylomis mažiau
nei 2013 m.
(parengti
analiziniai-biblio
grafiniai įrašai –
3591;
prisegta bylų –
913: iš jų:
kraštotyros
straipsnių – 293,
knygų turinių –
620;
redaguota įrašų –
2660).

2014 m. gauta 354
užklausomis
mažiau nei
2013 m. (7187).
2014 m. gauta 592
užklausomis
mažiau nei
2013 m.(4681).
2014 m. gauta 9
užklausomis
mažiau nei
2013 m. (333).
2014 m. gauta 229
užklausų daugiau
nei
2013 m. (2173).
2014 m atsakyta
228 užklausomis
mažiau nei
2013 m. (6966).
2014 m. atsakyta
613 užklausų
mažiau nei
2013 m. (4681).
2014 m. atsakyta 9
užklausomis
daugiau nei
2013 m. (333).
2014 m. atsakyta
376 užklausomis
daugiau nei
2013 m. (1952).
2014 m. atsakyta

skaičius – 2450
(33,85 %).

4.

5.

Adresinės užklausos

Tikslinamosios užklausos

VB

Teminių užklausų
skaičius ir proc. – 598
(8,75 %).

MF

Teminių užklausų
skaičius – 342 (5,0 %).

KF

Teminių užklausų
skaičius – 1510 (22,1 %).

SVB Adresinių užklausų
skaičius ir proc. – 3749
(54,86 %).

VB

Adresinių užklausų
skaičius ir proc. – 3202
(78,31 %).

MF

Adresinių užklausų
skaičius ir proc. – 0.

KF

Adresinių užklausų
skaičius ir proc. – 547
(8,0 %).

SVB Tikslinamųjų užklausų
skaičius – 538 (7,87 %).

VB

Tikslinamųjų užklausų
skaičius – 288 (7,04 %).

MF

Tikslinamųjų užklausų
skaičius – 0.
Tikslinamųjų užklausų

KF
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240 teminių
užklausų mažiau
nei
2013 m. (2690).
2014 m. atsakyta
478 teminėmis
užklausomis
mažiau nei
2013 m. (1076).
2014 m. atsakyta
11 teminių
užklausų daugiau
nei
2013 m. (331).
2014 m. atsakyta
227 teminėmis
užklausomis
daugiau nei
2013 m. (1283).
2014 m. atsakyta
202 adresinėmis
užklausomis
daugiau nei
2013 m. (3547).
2014 m. atsakyta
130 adresinių
užklausų daugiau
2013 m. (3072).
2014 m. atsakyta 2
adresinėmis
užklausomis
mažiau nei
2013 m. (2).
2014 m. atsakyta
74 adresinėmis
užklausomis
daugiau nei
2013 m. (473).
2014 m. atsakyta
113 tikslinamųjų
užklausų mažiau
nei
2013 m. (651).
2014 m. atsakyta
229
tikslinamosiomis
užklausomis
mažiau nei
2013 m. (517).

2014 m. atsakyta

skaičius – 250 (3,65 %).

6.

Faktografinės užklausos

SVB Faktografinių užklausų
skaičius – 96 (1,4 %).

VB

Faktografinių užklausų
skaičius – 1 (0,02 %).

MF

Faktografinių užklausų
skaičius – 0.
Faktografinių užklausų
skaičius – 95 (1,4 %).

KF

Internetas
1.
Interneto lankytojai

2.

Interneto skaityklos darbo vietos

SVB Interneto lankytojų
skaičius – 34288.

VB

Interneto lankytojų
skaičius – 9078.

MF

Interneto lankytojų
skaičius – 2732.

KF

Interneto lankytojų
skaičius – 22478.

SVB Interneto skaityklų darbo
vietų skaičius – 99.

VB

Interneto skaityklų darbo
vietų skaičius – 16.
Interneto skaityklos darbo
vietų skaičius – 6.
Interneto skaityklų darbo
vietų skaičius – 77.

MF
KF

Kraštotyros veikla
1.
Kraštotyros fondas

VB

Kraštotyros fondą sudaro
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116 tikslinamųjų
užklausų daugiau
nei
2013 m. (134).
2014 m. atsakyta
18 faktografinių
užklausų daugiau
nei
2013 m. (78).
2014 m. atsakyta
15 faktografinių
užklausų mažiau
nei
2013 m. (16).

2014 m. atsakyta
33 faktografinėmis
užklausomis
daugiau nei
2013 m. (62).
2014 m. interneto
lankytojų 3032
mažiau nei
2013 m. (37320).
2014 m. interneto
lankytojų
11daugiau nei
2013 m. (9067).
2014 m. interneto
lankytojų 454
mažiau nei
2013 m. (3186).
2014 m. interneto
lankytojų 7411
daugiau nei
2013 m. (15067).
2014 m. 2
interneto
skaityklos darbo
vietomis daugiau
nei 2013 m. (97).
Rodikliai išliko tie
patys.
Rodikliai išliko tie
patys.
2014 m. 2 darbo
vietomis daugiau
nei 2013 m. (75).

2.

Veiklos turinys ir kryptys
LIBIS elektroniniame kataloge
sukurti 3197 įrašai, prisegta bylų –
85, redaguota – 1840 įrašų;
bibliotekos interneto svetainėje
www.kretvb.lt teikiama informacija
apie kraštiečius elektroniniame
leidinyje „Personalijų žinynas“,
rengiami straipsniai elektroniniam
leidiniui „Kretingos krašto
enciklopedija“;
parengta 15 kraštotyros parodų: 10
spaudinių parodų, 5 virtualios;
palaikomi ryšiai su kraštiečiais:
poete Meile Kudarauskaite,
Medicinos mokslų daktare,
onkologe Elena MoncevičiūteEringiene;
gauta kraštotyros užklausų – 32, iš
jų: teminių – 30, adresinių – 1,
tikslinamųjų – 0, faktografinių – 1,
iš jų elektroniniu paštu ir telefonu –
16.
Visuose filialuose išskirtas
kraštotyros dokumentų fondas,
fiksuojama kraštotyros medžiaga,
rengiami ir pildomi teminiai
aplankai, parengti kraštotyros
darbai: „Kuriantys Raguviškių ir
Dupulčių apylinkių žmonės“
(Raguviškių filialas), „Erlėnų kaimo
istorija: praeitis ir dabartis“ (Erlėnų
filialas).

– 3001 fiz. vnt., saugomas
71 kraštotyros aplankas,
kaupiamas fotografijų
archyvas, saugomi
Kretingos rajono
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. Leidinių rengimas;
5. Kraštotyros užklausų
vykdymas.

VB

KF

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

Dalyvavimas mokymuose,
seminaruose, konferencijose:

Rodikliai
SVB

1. BP2 mokymai „Projektų
iniciavimas“.
2 BP2 mokymai „Atstovavimas ir
fondoieška“.
3. BP2mokymai „Vartotojų poreikių
33

Rajono bibliotekininkai
tobulinasi
bibliotekininkams
organizuotuose
mokymuose,
seminaruose, teikiamos
konsultacijos.

Pokyčiai

analizė. Inovacijų kūrimas“.
4. BP2 mokymai „Viešųjų pirkimų
mokymai“.
5. BP2 mokymai „Viešinimas“.
6. BP2mokymai „Poveikio
vertinimas“.
7. BP2mokymai „Projektų
valdymas“.
8. BP2 mokymai „Viešinimas“.
9. Programa „Klientų konsultavimas
teikiant pirminę konsultaciją asmens
duomenų apsaugos klausimais“.
10. Mokymai „Prezi pateiktys“
(5 val.).
11.Mokymai „Populiarioji debesų
kompiuterija“ (5 val.).
12.Mokymai „Populiarioji debesų
kompiuterija“ (5 val.).
13.Mokymai „Edukacinių užsiėmimų
organizavimas“ (8 val.).
14. Mokymai „Internetinis
marketingas“.
15. Mokymai „Kūrybinis teksto
rašymas“ (8 val.).
16. Mokymai „Kalbos kultūra ir
iškalbos menas“ (8 val.).
17. Mokymai „Microsoft Windows
Server 2008“.
18. Mokymai „Lietuviškos teisinės
duomenų bazės Infolex paieškos
galimybės. Teisinių žinių gilinimas.
Mokymai bibliotekų darbuotojams“.
19. Mokymai „Išmanus išmaniųjų
įrenginių naudojimas“.
20. Mokymai „Skaitmeninimo
stebėsenos sistemos diegimas
viešosiose bibliotekose“(8 val.).
21. Mokymai „Atviras darbas su
jaunimu“ (8 val.).
22. Mokymai „Pokyčių kokybės
valdymas“.
23. Tarptautinis gerosios patirties
sklaidos seminaras-stažuotė
„Inovacijos bibliotekose: Lietuvos,
Pietų Prancūzijos ir Vokietijos
bibliotekų patirtis“.
24. Klaipėdos regiono bibliotekoms
skirtas seminaras „Skaitmeninio
kultūros paveldo sklaidos galimybės
ir teisiniai aspektai“ (6 val.).
25. Seminaras „Sudėtingų ir krizinių
situacijų valdymas pagal KATA
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metodą“ (8 val.).
26. Seminaras „Vaizdiniai renginiai
bibliotekose“.
27. Seminaras „Kūrybiškumas
bibliotekoje”.
28. Seminaras „Kaip paskatinti
vaikus skaityti”.
29. Seminaras „Kas ieško, tas randa:
inovacijos ir biblioteka“.

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

Rodikliai

1.

Projektai

SVB

1.1

Projektai, finansuoti iš Kretingos
rajono savivaldybės lėšų

VB

1 Projektas Atvirai jaunimo erdvei
„Savas kampas bibliotekoje“ –
3.000 Lt;
2. Renginių ciklas „Kristijonas
Donelaitis – lietuviškos raštijos
pradininkas“, skirtas dvasininko,
rašytojo, poemos „Metai“ autoriaus
300-ųjų metų jubiliejui paminėti –
1.900 Lt;
3. Skaitymo skatinimo renginys –
padėkos vakaras Kretingos rajono
savivaldybės M. Valančiaus
viešosios bibliotekos skaitytojams
„Balto angelo belaukiant“ – 1.000 Lt;
4. Renginių ciklas „Kur gyvena
knyga“, skirtas vaikų rašytojų, poetų
kūrybos sklaidai, skaitymo
skatinimui, Šeimų metų paminėjimui
– 1.000 Lt.
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Iš viso 2014 m. veiklos
finansavimui parengta
15 projektų, iš viso gauta
– 15.200 Lt. Iš jų gauta:
iš Kretingos rajono
savivaldybės –
12.200 Lt;
iš Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje –
3.000 Lt
Parengti 4 projektai,
gauta lėšų – 6.900 Lt

Pokyčiai
2014 m. gauta
veiklos
finansavimui
13.600 Lt mažiau
nei 2013 m.
(28.800 Lt).

1.2

KF
1. Jubiliejaus paminėjimo projektas
„Kur susitinka knygos ir žmonės“
(Laivių filialas) – 500 Lt;
2. Jubiliejaus paminėjimo projektas
„Rūdaičių bibliotekai – 60“
(Rūdaičių filialas) – 500 Lt;
3. Poezijos ir muzikos vakaras
“Skambantys rudenys“, skirtas
Kretingos rajono Garbės pilietės
Nijolės Rimkienės 80-mečiui
paminėti (Vydmantų filialas) – 1.000
Lt;
4. Jubiliejaus paminėjimo renginys
„55-eri metai kartu su skaitytojais“
(Jokūbavo filialas) – 500 Lt;
5. Kraštotyros darbas „Kuriantys
Raguviškių ir Dupulčių apylinkių
žmonės“ (Raguviškių filialas) – 300
Lt);
6. Jubiliejaus paminėjimo renginys
„Baublių filialui – 65-eri)“ (Baublių
filialas) – 500 Lt;
7. Jubiliejaus paminėjimo renginys
„Kalniškių bibliotekai – 60“
(Kalniškių filialas) – 500 Lt;
8. Jubiliejaus paminėjimo renginys
„Šukės filialui – 60“ (Šukės filialas)
– 500 Lt;
9. Kraštotyros darbas „Erlėnų kaimo
istorija: praeitis ir dabartis“ – 300 Lt
(Erlėnų filialas).
1. Jubiliejaus paminėjimo renginys MF
„Salantų miesto jubiliejui – 70“ –
700 Lt (Salantų m. filialas).
Projektas, finansuotas iš kitų fondų VB
lėšų
1. Europos diena Kretingoje ir
Kretingos rajone „Bendrystės
dešimtmetis“ – 3.000 Lt iš Europos
Komisijos atstovybės Lietuvoje.

Parengta 8 projektai,
gauta lėšų – 4.600 Lt

Parengtas 1 projektas,
gauta lėšų – 700 Lt
Parengtas 1 projektas,
gauta lėšų – 3.000 Lt

VIII. PERSONALAS
Veikla, paslaugos ir kt.

1.

Pokyčiai

SVB

41 darbuotojas

83,7 %

bibliotekininkystės, SVB

24 darbuotojai

49,0 %

Profesionalūs bibliotekininkai

1.1. Turintys

Rodikliai

informacijos mokslų išsilavinimą
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1.1. Aukštasis išsilavinimas
1

SVB

10 darbuotojų

20,4 %

1.1. Aukštesnysis išsilavinimas
2.

SVB

12 darbuotojų

24,5 %

1.2. Įgiję profesijos įgūdžius ilgą laiką SVB

19 darbuotojų

38,8 %

dirbdami bibliotekoje
1.2. Aukštasis išsilavinimas
1.

SVB

9 darbuotojai

18,4 %

1.2. Aukštesnysis išsilavinimas
2.

SVB

6 darbuotojai

12,24 %

1.2. Kitas išsilavinimas
3.

SVB

4 darbuotojai

8,2 %

2.

Kvalifikuoti specialistai

SVB

5 darbuotojai

10,2 %

2.1. Aukštasis išsilavinimas

SVB

3 darbuotojai

6,1 %

2.2

Aukštesnysis išsilavinimas

SVB

1 darbuotojas

2,0 %

2.3

Kitas išsilavinimas

SVB

1 darbuotojas

2,0 %

3.

Techniniai darbuotojai

SVB

3 darbuotojai

6,1 %

3.1. Aukštesnysis išsilavinimas

SVB

1 darbuotojas

2,0 %

3.2. Kitas išsilavinimas

SVB

2 darbuotojai

4,0 %

SVB

49 darbuotojai

Iš viso darbuotojų:

IX. LĖŠOS IR IŠLAIDOS
Rodikliai

Veikla, paslaugos ir kt.
1.

Lėšos (tūkst. Lt)

Iš viso gauta: 1835,85 tūkst. Lt

1.1

Iš biudžeto (steigėjo, valstybės lėšos)

1625,58 tūkst. Lt
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Pokyčiai
2014 m. gauta
358,85 tūkst. Lt
daugiau nei
2013 m. (1477,00
tūkst. Lt).
2014 m. gauta
214,88 tūkst. Lt
daugiau nei
2013 m. (1410,70

tūkst. Lt).
1.2. Už mokamas paslaugas

9,07 tūkst. Lt

1.3

Fizinių, juridinių asmenų parama

34,50 tūkst. Lt

1.4

Programų, projektų (grantų) lėšos

166,70 tūkst. Lt

2.

Išlaidos (tūkst. Lt)

Iš viso išleista: 1835,85 tūkst. Lt

2.1. Darbo užmokesčiui

988,65 tūkst. Lt

2.2. Dokumentams įsigyti

169,50 tūkst. Lt:
knygoms įsigyti – 127,70 tūkst.
Lt;
periodikos prenumeratai – 41,50
tūkst. Lt
677,70 tūkst. Lt

2.3. Kitos išlaidos

2014 m. gauta 0,13
tūkst. Lt mažiau
nei
2013 m. (9,20
tūkst. Lt).
2014 m. gauta 10,5
tūkst. Lt daugiau
nei
2013 m. (24,00
tūkst. Lt).
2014 m. gauta
133,6 tūkst. Lt
daugiau nei
2013 m. (33,10
tūkst. Lt).
2014 m. išleista
358,85 tūkst. Lt
daugiau nei
2013 m. (1477,00
tūkst. Lt).
2014 m. išleista
179,82 tūkst. Lt
daugiau nei
2013 m. (808,83
tūkst. Lt).
2014 m. išleista
8,9 tūkst. Lt
daugiau nei
2013 m. (160,60
tūkst. Lt).
2014 m. išleista
170,13 tūkst. Lt
daugiau nei
2013 m. (507,57
tūkst. Lt).

IŠVADOS
2014 m. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vykdomoje
veikloje išsiskyrė teigiami ir neigiami poslinkiai.
Teigiami poslinkiai:
Gauta daugiau lėšų Viešosios bibliotekos ir filialų materialinei bazei stiprinti:
– Salantų miesto filialo patalpų remontui, Kalniškių filialo patalpų remontui ir baldams įsigyti
skirta lėšų – 100.500 Lt;
– Budrių filiale įrengtas vandentiekis ir kanalizacija;
– Savivaldybės viešajai bibliotekai (SVB) iš Privatizavimo fondo skirta lėšų automobiliui
įsigyti – 40 000 Lt.
Pagerėjo Savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčio situacija:
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– pirmi metai po ekonominės krizės Lietuvoje, kai Savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB)
darbuotojams buvo skirtas pakankamas darbo užmokesčio fondas;
– nuo šių metų liepos 1 d. kultūros ir meno darbuotojams tarnybiniai atlyginimai pakelti
dviem bazinės algos dydžiais.
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje (SVB) padidėjo įsigytų dokumentų skaičius:
– iš įvairių šaltinių įsigyta dokumentų už 170.080 Lt (9.480 Lt daugiau nei 2013 m.):
– Kultūros ministerijos – 92.940 Lt (1.640 Lt daugiau nei 2013 m.);
– Savivaldybės lėšų – 42.100 Lt (3.200 mažiau nei 2013 m.);
– kitų šaltinių – 35.040 Lt (11.040 Lt daugiau nei 2013 m).
Neigiami poslinkiai:
Viena iš opiausių Viešosios bibliotekos problemų yra užsitęsusi naujosios bibliotekos
pastato statyba. 2014 m. iš Valstybės investicijų programos (VIP), iš kurios iki šiol statyba buvo
finansuojama, lėšų neskirta .
Išlieka nepatenkinama Viešosios bibliotekos (VB) patalpų būklė (sulaukiama daug viešų
pastabų ir komentarų iš bibliotekos lankytojų); 7 filialuose (Budrių, Erlėnų, S. Įpilties, Kumpikų,
Laivių, Laukžemės ir Šukės) reikalinga renovuoti patalpas.
Tikimės, kad 2015 metais Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka ir
filialai, pasitelkiant naująsias technologijas, pristatys bendruomenėms naujas paslaugas, organizuos
įvairius edukacinius užsiėmimus, suteiks galimybę išradingai organizuoti laisvalaikį, pritrauks
potencialius lankytojus, skatins bendradarbiavimą, aktyvesnį komunikavimą tarp bendruomenių.
Viešoji biblioteka taps naujų galimybių ir atradimų, įvairių paslaugų, tenkinanti visuomenės
poreikius šiuolaikiška institucija.
Vyresn. metodininkė Lolita Miežienė
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