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BENDROJI DALIS 

 
2015 m. J. Kunčino viešoji biblioteka dirbo vadovaudamasi 2015–2017 metų strateginiu 

bibliotekos planu bei veiklos programa. Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos 2015 metų 
veiklos programos tikslas – užtikrinti palankias sąlygas Alytaus miesto bendruomenės 
bibliotekiniam ir informaciniam aptarnavimui organizuoti. Siekiant įgyvendinti šį tikslą buvo 
numatyti trys pagrindiniai uždaviniai, orientuoti į veiklos tobulinimą, palankios aplinkos darbui 
kūrimą, personalo ugdymą: 

1. Užtikrinti informacijos ir komunikacijos galimybių plėtrą. 
2. Užtikrinti sąlygas bibliotekos personalui kvalifikuotai ir kokybiškai atlikti savo 

pareigas. 
3. Užtikrinti tinkamas darbo sąlygas bibliotekos lankytojams ir personalui. 
Minėtiems uždaviniams įgyvendinti buvo numatyti jų vertinimo kriterijų rodikliai. 

Pagrindinius rodiklius pavyko pasiekti: 
 

 
Eil. nr Rodiklio pavadinimas Planas Rezultatas 
1 Dokumentų fondo dydis (egz.) 145 000 152 778 
2 Registruotų vartotojų skaičius 8500 8744 
3 Lankytojų skaičius 130 000 133 798   
4 Viešųjų renginių skaičius 95 161 
 

Lyginant su 2014 metais, ataskaitinių metų veiklos rodikliai išlieka stabilūs. Išaugo 
fondo dydis, registruotų vartotojų skaičius, lankytojų skaičius sumažėjo nežymiai, renginių skaičius 
išliko panašus.  

Bibliotekos lankytojai vis aktyviau naudojasi virtualiomis bibliotekos paslaugomis. 
Populiarėja  ne tik knygų ar prenumeruojamų leidinių paieška elektroniniame bibliotekos kataloge, 
bet ir informacijos apie renginius ir naujienas bibliotekos svetainėje, facebook socialiniame tinkle, 
aktyvėja išankstinis paklausių knygų rezervavimas internetu. Tęsiami vartotojų mokymai, 
konsultacijos įvairiais IT klausimais bei individualūs kompiuterinio ir internetinio raštingumo 
mokymai vyresniems miesto gyventojams. Tęsiamas ir kraštotyros katalogo senųjų kortelių įrašų 
skaitmeninimas. 

2015 m. biblioteka dalyvavo M. Mažvydo bibliotekos inicijuoto projekto „Bibliotekos 
pažangai – 2“ konkurse ir gavo finansavimą projektui „Išmanioji biblioteka jaunimui“. Metų 
pabaigoje šio projekto rėmuose įrengta šiuolaikinėmis IT technologijomis paremta Išmanioji 
jaunimo erdvė, skirta jaunimo laisvalaikiui, saviraiškai bei edukacijai. Minėtoje erdvėje sukurtas 
naujas, jaunimo poreikius atitinkantis interjeras, patogi, ergonomiška aplinka, įsigyta šiuolaikiška 
techninė ir programinė įranga. Projekto dėka miesto jaunimui tapo prieinami unikalūs virtualūs 
mokymai per „LyndaKiosk“ mokymo platformą, kurioje šiuo metu yra beveik 4 tūkst. mokymo 
programų. Erdvėje jau pradėti organizuoti socialiniai projektai su vaikų globos namų auklėtiniais, 
nekomercinių filmų peržiūros, veikia „Gatvės galerija“ (jaunimo meno parodos), organizuojami kiti 
renginiai jaunimui. 

Finansuoti dar 3 bibliotekos projektai: „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“ lietratūrinių 
renginių ciklas; edukacinis skaitymo skatinimo projektas „Kas pasakė, kad skaityti nemadinga?!“; 
miesto savivaldybės lėšomis finansuotas leidybinis projektas – alytiškio dailininko Kosto Poškaus 
alytietiškų tekstų bei autorinių iliustracijų knyga „(Ne)šventųjų gyvenimai“.    

Už unikalios virtualios bibliotekos „Gyvenimo stebėtojo užrašai pagal Jurgį Kunčiną“ 
sukūrimą ir sklaidą biblioteka ataskaitiniais metais Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos 
paskelbta „Originaliausių inovacijų biblioteka“. 
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4 bibliotekos darbuotojai aktyviai dalyvauja miesto gyventojų Vietos bendruomenių 
tarybų veikloje. Vienos darbuotojos profesiniai pasiekimai įvertinti LR Kultūros ministerijos  
padėka. 

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

1.1. Bibliotekų skaičius 
 

2015 m. J. Kunčino VB sistemos bibliotekų skaičius nepasikeitė. Veikia 4 bibliotekos:  
viešoji biblioteka;  

3 miesto filialai: 
         Informacijos ir laisvalaikio centras,  
         Vidzgirio filialas,  
         Pirmojo Alytaus filialas.  

 
1. 2. Tinklo pokyčiai 

 
2015 m. miesto bibliotekų tinklas išliko tas pats. Centrinė biblioteka jau dešimtmetį 

įsikūrusi miesto centre, dalijasi vienu pastatu su Alytaus kolegija. VB vaikų ir jaunimo literatūros 
skyrius įsikūręs gyvenamojo namo priestate, mokyklų apsuptyje Vidzgirio mikrorajone. Miesto 
filialai išsidėstę atskiruose miesto mikrorajonuose. Nuotoliai tarp bibliotekų nėra labai dideli. 
Tinklo išdėstymas yra gan optimalus, tik Putinų mikrorajone nėra miesto bibliotekos – tačiau šio 
mikrorajono gyventojai gali naudotis šalia įsikūrusios Alytaus rajono viešosios bibliotekos 
paslaugomis. 
 

1. 3. Nestacionarus aptarnavimas 
 

Išdavimo punktų biblioteka neturi. Neįgaliesiems knygas į namus neša Informacijos ir 
laisvalaikio centro bibliotekininkė arba socialiniai darbuotojai (žr. Neįgalių žmonių aptarnavimas). 
 

1.4. Neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių aptarnavimas 
 

2015 m. visuose bibliotekos padaliniuose užregistruota 460 neįgalių miesto gyventojų, 
t. y. 5,3 % visų skaitytojų. Ataskaitiniais metais vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje įrengtas 
pandusas, tad jau 3 iš 5 bibliotekos padalinių dabar turi prieigą lankytojams su judėjimo negalia. 

Neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių aptarnavimas, kaip ir ankstesniais metais, didžia 
dalimi sutelktas specializuotame bibliotekos padalinyje – Informacijos ir laisvalaikio centre. Ši 
biblioteka dalijasi patalpomis ir bendradarbiauja su miesto neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių 
organizacijomis: Lietuvos neįgaliųjų draugijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių, Lietuvos kurčiųjų 
draugijos Alytaus skyriais, Bendruomenės užimtumo dienos centru, Pagyvenusių žmonių 
asociacija. Bibliotekos darbo laikas suderintas su minėtų organizacijų darbo laiku. Joje 
prenumeruojami ir atitinkami leidiniai: „Akiratis“ – laikraštis kurtiesiems, „Bičiulystė“, „Bičiulis“ 
– neįgaliesiems, „Diabetas“, „Mūsų žodis“ – žurnalas akliesiems ir silpnaregiams, „Viltis“ – 
sutrikusio intelekto žmonėms, „Slauga. Mokslas ir ir praktika“ ir „Sveikas žmogus“. 

 Per metus šiame padalinyje registruota 561 (2014 m – 515) vartotojas, apsilankė 6737 
(2014 m. – 6494) lankytojai, jiems išduota 19626 (2014 m. –19367) dokumentai. 

Informacijos ir laisvalaikio centras ir toliau aptarnauja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos (LASS) narius. Sąjunga vienija 189 narius; iš jų 29 yra nuolatiniai bibliotekos skaitytojai. 
Per metus šios sąjungos nariams išduota 15 vnt. knygų Brailio raštu bei 676 garsinės knygos. 14 
aklųjų ir silpnaregių aptarnauta namuose: 11 Alytaus mieste ir 3 rajone (rajono gyventojams 
knygas veža socialinis darbuotojas). Į namus pristatyta 394 knygos, lankytasi 30 kartų (2014 m.- 
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16 kartų). Biblioteka prisideda prie LASS narių renginių organizavimo, kasmet padeda organizuoti 
renginį, skirtą „Baltosios lazdelės“ dienai. 2015 m. surengta paroda „Saugi aplinka neregiams ir 
silpnaregiams“. 

Aktyviai su neįgaliaisiais dirba Vidzgirio filialas. Nors šis filialas nepritaikytas 
lankytojams su judėjimo negalia, tačiau nemaža dalis neįgaliųjų įsigudrina užlipti stačiais laiptais. 
Viso šiame padalinyje skaito 69 neįgalieji, 3 iš jų knygos nešamos į namus. Filialas jau kelerius 
metus aktyviai bendradarbiauja su Alytaus socialinių paslaugų centro Neįgaliųjų dienos centro 
lankytojais. Kartu jie rengia parodas, skaitymus, organzuoja kitus renginius, vykdomi trišaliai 
projektai suvienijantys neįgaliuosius, mokymo ar ugdymo įstaigas ir bibliotekas bendrai veiklai. 

Per 2015 m. namuose aptarnauti 23 neįgalūs ir pagyvenę žmonės. Pas juos lankytasi 94 
kartus, nunešta 687 laidiniai. 

 
1. 5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai 

 
Bibliotekų sistemoje yra 36 etatai, iš jų: 
26 profesionalūs bibliotekininkai;  
5 kvalifikuoti specialistai;  
6 etatai techninių darbuotojų.  
Viešojoje bibliotekoje – 31,25 etato, dirba 22 bibliotekininkai; 
Trijuose miesto filialuose yra 4,75 etato, dirba 4 bibliotekininkai. 
Ataskaitiniais metais pokyčių struktūroje neįvyko. 

 
 

II. DOKUMENTŲ FONDAI 

 
2.1. Fondo formavimas 

 
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka komplektuoja spaudinių ir kitų dokumentų 

fondus, atsižvelgdama į Alytaus miesto istorines tradicijas, kultūrinę ir ekonominę plėtrą, gyventojų  
informacines reikmes, leidyklų pateikiamas naujienas ir į dokumentų įsigijimui skirtas lėšas. 

Komplektavimo prasme 2015 metai buvo panašūs į praeitus metus. LR kultūros 
ministerija skyrė 4,62 Eur arba 0,01 % mažesnį finansavimą naujų dokumentų įsigijimui, o 
dokumentų už skirtas lėšas nupirkta 494 fiz. vnt. arba 8,8 % mažiau nei ankstesniais metais, nes 
leidyklų produkcija per metus pabrango. Alytaus miesto savivaldybė labai  menką ankstesnių metų 
finansavimą dokumentų įsigijimui padidino 4794,49 Eur arba 84,0 %, tai leido bibliotekai įsigyti 
1048 fiz. vnt. arba 80,6 % dokumentų daugiau nei ankstesniais metais. Per metus įsigyta 213 fiz. 
vnt. arba 2,6 % dokumentų daugiau nei ankstesniais metais, tačiau šis gavimo padidėjimas vis dar 
atsilieka nuo IFLA/UNESCO gairėse pateiktų rekomenduojamų kiekių.  

Sutartis su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija dėl bibliotekai skirtų valstybės 
biudžeto lėšų dokumentams įsigyti buvo pasirašyta 2015 metų kovo 16 dieną. Nauji leidiniai, pirkti 
už valstybės biudžeto lėšas, skaitytojus aptarnaujančius bibliotekos padalinius pasiekė tik 2015 
metų balandžio 13 dieną. Savivaldybės lėšų pakanka tik prenumeratai, dėl valstybės biudžeto lėšų 
vėlyvo gavimo daugiau nei tris mėnesius bibliotekos skaitytojai negavo naujų knygų.  

Sutartys su knygų tiekėjais buvo sudarytos ir nauji leidiniai bibliotekai įsigyti 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Visi nauji dokumentai 
pirkti tiesiai iš leidėjų ar autorių, apeinant tarpininkus su antkainiais už paslaugas, pasinaudojant 
akcijomis ir nuolaidomis. Viso pasirašytos sutartys su 26 knygų leidėjais ir autoriais.  
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2.2. Fondo būklė 
 

2015 metais Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos sistemos dokumentų fondo 
struktūra išliko nepakitusi. Jį sudarė trijų viešosios bibliotekos skyrių: Skaitytojų aptarnavimo, 
Informacijos ir kraštotyros centro, Vaikų ir jaunimo literatūros ir trijų miesto filialų: Pirmojo 
Alytaus, Informacijos ir laisvalaikio centro, Vidzgirio filialų fondai.  
 

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos fondo apimties kitimas 2013-2015 
metais 

 

 
 
 

Fondo būklė 2015 m. gruodžio 31 d. 
 

 Fondo dydis 
 

Grožinė 
literatūra 

Šakinė 
literatūra 

Periodiniai 
leidiniai 

Fiz. vnt. %  Pav. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 
AJKVBS 152778 100 50821 100 94401 61,8 54915 35,9 3462 2,3 
AJKVB 85083 55,7 40715 80,1 47806 56,2 35123 41,3 2154 2,5 
3 MF 67695 44,3 24035 47,3 46595 68,8 19792 29,3 1308 1,9 
Vid. 1 
fil. 

22565 14,8 12733 25,1 15532 68,8 6597 29,3 436 1,9 

 
Fondo apimtis 2015 metais visoje J. Kunčino VB sistemoje sumažėjo 121 fiz. vnt. arba 

0,08 %., bet padidėjo 1442 pavadinimais, arba 2,9 %.: centrinėje bibliotekoje fondas padidėjo 972 
fiz. vnt. arba 1,2 % ir 1167 pav. arba 3,0 % dokumentų; trijų miesto filialų fondas sumažėjo 1093 
fiz. vnt. arba 1,6 %, bet padidėjo 15 pav. arba 0,1 % dokumentų. Iš trijų miesto filialų Vidzgirio 
filialo fondas yra gausiausias, jame sukaupta 28258 fiz. vnt. 15956 pav. dokumentų.  

Grožinės literatūros dokumentų fondo apimtis 2015 metais visoje J. Kunčino VB 
sistemoje sumažėjo 1192 fiz. vnt. arba 1,2 % dokumentų: centrinėje bibliotekoje padidėjo 77 fiz. 
vnt. arba 0,2 % dokumentų; trijuose miesto filialuose grožinės literatūros dokumentų fondas 
sumažėjo 1269 fiz. vnt. arba 2,7 % dokumentų. 

Šakinės literatūros dokumentų fondo apimtis 2015 metais visoje J. Kunčino VB 
sistemoje padidėjo 13 fiz. vnt. arba 0,02 % dokumentų: centrinėje bibliotekoje padidėjo 294 fiz. vnt. 
arba 0,8 % dokumentų; trijuose miesto filialuose sumažėjo 281 fiz. vnt. arba 1,4 % dokumentų.   
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Periodinių leidinių per metus padaugėjo 1058 fiz. vnt. arba 44,0 %: centrinėje 
bibliotekoje padaugėjo 601 fiz. vnt. arba 38,7 %; trijuose miesto filialuose padidėjo 457 fiz. vnt. 
arba 53,7 %. 

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos fondo kaita 2015 m.  
 

 Fiziniai  vienetai Suma (Eur) 
   

  2014-12-31 152899 467 536,06  
  2015 m. gauta 8565 42310,83 
2015 m. nurašyta 8686 5449,53 

  2015 m. fondo prieauglis -121 (0,08 proc.) +36861,30 (7,88 proc.) 
  2015-12-31 152778 504 397,36  
   

J. Kunčino VB fondas 2014-12-31 
   

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius 47979 180304,99 
  Informacijos ir kraštotyros centras 2136 4837,53 
  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 33996 87389,31 
  Pirmojo Alytaus filialas 16494 64037,45 
  Informacijos ir laisvalaikio centras 23421 52489,67 
  Vidzgirio filialas 28873 78477,11 
  VISO: 152899 467 536,06  
   

J. Kunčino VB skyriai ir filialai gavo 2015 m.  
   

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius 2826 15330,92 
  Informacijos ir kraštotyros centras 115 470,63 
  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 1714 7289,95 
  Pirmojo Alytaus filialas 1324 6826,22 
  Informacijos ir laisvalaikio centras 880 5038,21 
  Vidzgirio filialas 1706 7354,90 
  VISO: 8565 42310,83 
   

J. Kunčino VB skyriai ir filialai nurašė 2015 m. 
   

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius 1941 1492,92 
  Informacijos ir kraštotyros centras 0 0,00 
  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 1742 960,20 
  Pirmojo Alytaus filialas 1472 1657,13 
  Informacijos ir laisvalaikio centras 1210 58,92 
  Vidzgirio filialas 2321 1280,36 
  VISO: 8686 5449,53 
   

J. Kunčino VB fondas 2015-12-31 
   

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius 48864 194142,99 
  Informacijos ir kraštotyros centras 2251 5308,16 
  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 33968 93719,06 
  Pirmojo Alytaus filialas 16346 69206,54 
  Informacijos ir laisvalaikio centras 23091 57468,96 
  Vidzgirio filialas 28258 84551,65 
  VISO: 152778 504 397,36  
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2.3 Dokumentų gavimas 

 

Bibliotekos 
padaliniai 

Iš viso Grožinė literatūra Šakinė literatūra 
Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. 

J. Kunčino 
VBS 

8565 1990 4217 1011 1989 875 

VB 4655 1956 2120 1000 1191 866 
3 MF 3910 1150 2097 762 798 325 
Vid. 1 fil. 1303 924 699 636 266 256 

 

2015 metais gauta 213 fiz. vnt. arba 2,6 % dokumentų daugiau ir 149 pav. arba 8,1 % 
dokumentų daugiau nei ankstesniais metais: centrinė biblioteka gavo 244 fiz. vnt. arba 5,5 % 
dokumentų daugiau ir 135 pav. arba 7,4 % dokumentų daugiau; trys miesto filialai gavo 31 fiz. vnt. 
arba 0,8 % dokumentų ir 39 pav. arba 3,3 % dokumentų mažiau nei ankstesniais metais. Vienam 
miesto filialui vidutiniškai skirta 11 fiz. vnt. arba 0,8 % dokumentų ir 95 pav. arba 9,3 % 
dokumentų mažiau nei ankstesniais metais. Centrinė biblioteka gavo 53,4 % naujų dokumentų ir 
98,3 % naujų pavadinimų, filialams skirta 46,6 % naujų dokumentų ir 57,8 % naujų pavadinimų. 

2015 metais iš naujai gautų dokumentų 68,0 % sudarė grožinės literatūros dokumentai: 
centrinėje bibliotekoje – 64,0 %, miesto filialuose – 72,4 %. Centrinė biblioteka gavo 50,3 % visų 
per metus gautų grožinės literatūros dokumentų, filialams teko 49,7 %. 2015 metais gauta 599 fiz. 
vnt. arba 12,4 % grožinės literatūros dokumentų mažiau ir 242 pav. arba 19,3 % mažiau nei 
ankstesniais metais: centrinė biblioteka gavo 223 fiz. vnt. arba 9,5 % ir 245 pav. arba 19,7 % 
grožinės literatūros dokumentų mažiau nei ankstesniais metais; trys miesto filialai gavo 376 fiz. vnt. 
arba 15,2 % ir 227 pav. arba 23,0 % grožinės literatūros dokumentų mažiau nei ankstesniais metais. 
Vienam filialui vidutiniškai skirta 125 fiz. vnt. arba 15,2 % ir 246 pav. arba 27,9 % grožinės 
literatūros dokumentų mažiau nei ankstesniais metais.      

2015 metais iš naujai gautų dokumentų 23,2 % sudarė šakinės literatūros dokumentai: 
centrinėje bibliotekoje – 25,6 %, miesto filialuose – 20,4 %. Centrinė biblioteka gavo 59,9 % visų 
per metus įsigytų šakinės literatūros dokumentų, filialams teko 40,1 %. 2015 metais gauta 223 fiz. 
vnt. arba 10,1 % šakinės literatūros dokumentų mažiau nei ankstesniais metais ir 349 pav. arba 66,3 
% šakinės literatūros dokumentų daugiau nei ankstesniais metais: centrinė biblioteka gavo 122 fiz. 
vnt. arba 9,3 % šakinės literatūros dokumentų mažiau nei ankstesniais metais, o pavadinimais – 342 
arba 65,3 % daugiau nei ankstesniais metais; miesto filialuose gauta 101 fiz. vnt. arba 11,2 % 
šakinės literatūros dokumentų mažiau, o pavadinimais – 154 arba 90,1 % šakinės literatūros 
dokumentų daugiau nei ankstesniais metais. Vienam filialui vidutiniškai skirta 36 fiz. vnt. arba 11,9 
% šakinės literatūros dokumentų mažiau, o pavadinimais – 135 arba 111,6 % šakinės literatūros 
dokumentų daugiau nei ankstesniais metais.   

 
Per metus gauta periodinių leidinių 

 
 

Bibliotekos 
padaliniai 

Periodiniai leidiniai Išleistos 
lėšos 

   (Eur) 
Fiziniai vienetai Pavadinimai 

Viso Laikraščių Žurnalų Viso Laikraščių Žurnalų 
J. Kunčino 
VBS 

2359 58 2298 104 26 78 10500,00 

VB 1344 34 1310 90 23 67 5589,18 
3 MF 1015 24 991 63 15 48 4910,82 
Vid. 1 fil. 338 8 330 32 8 24 1636,94 
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Spausdinti periodiniai leidiniai prenumeruojami už Alytaus miesto savivaldybės skirtas 
lėšas. Spausdinta periodika buvo užsakoma per AB „Lietuvos paštas“, UAB „Apskaitos ir audito 
žinios“, UAB „Respublika“, UAB „Teisidas“ ir UAB „Verslo žinios“. 

2015 metais spausdintos periodikos prenumeratai išleista 10500,00 Eur, t. y. 4798,87 
Eur arba 84,2 % daugiau nei ankstesniais metais, todėl ir leidinių gauta daugiau. Viso gauta 1035 
fiz. vnt. arba 78,2 % periodinių leidinių daugiau nei ankstesniais metais: centrinė biblioteka gavo 
589 fiz. vnt. arba 78,0 % periodinių leidinių daugiau, trys miesto filialai gavo 446 fiz. vnt. arba 78,4 
% periodinių leidinių daugiau nei ankstesniais metais. Vienam filialui vidutiniškai teko 149 fiz. vnt. 
arba 78,8 % periodinių leidinių daugiau nei ankstesniais metais. Bendras visos sistemos užsakomų 
periodinių leidinių pavadinimų skaičius padidėjo 42 pav. arba 67,7 %: centrinė biblioteka gavo 38 
pav. arba 73,1 % spausdinamos periodikos daugiau, trys miesto filialai gavo 34 pavadinimais arba 
117,2 % spausdinamos periodikos daugiau nei ankstesniais metais. Vienam filialui vidutiniškai teko 
16 pav. arba 100,0 % periodinių leidinių pavadinimų daugiau nei ankstesniais metais.  

2015 metais Kultūros ministerija apmokėjo Teisinės informacijos centro rengiamos 
Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemos INFOLEX prenumeratą (5 
slaptažodžiai). Bibliotekos skaitytojai nemokamai galėjo naudotis užsienio licencijuotų duomenų 
bazių anglų kalba ištekliais: EBSCO Publishing – 10 duomenų bazių; Naxos – 1 DB ir Credo 
Reference – 1 DB. Licencijuotų elektroninių duomenų bazių prenumeratai, kaip ir ankstesniais 
metais, savivaldybės lėšų neteko leisti, nes bibliotekos vartotojų  poreikius patenkino bazės, kurių 
prenumeratą apmokėjo LR Kultūros ministerija. J. Kunčino VB vartotojai naudojosi ir Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parengta „Lietuvos periodinės spaudos bibliografine 
straipsnių baze“. Taip pat bibliotekos skaitytojams galėjo naudotis 16 prenumeruojamų nuolat 
atnaujinamų teisės aktų rinkinių – e-sąvadų: Dalykinis etiketas, Darbo kodeksas, Darbo teisė, Darbų 
sauga, Dokumentų valdymas, Finansai, Mokesčių įstatymų komentarai, Nekilnojamasis turtas, 
Pagrindiniai mokesčiai, Pajamų apskaita pagal VSAFAS, Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS, 
Statybos teisė, Sveikatos teisė, Verslo apskaitos standartai, Viešieji pirkimai, Viešojo sektoriaus 
subjektų apskaita.  

Metų pabaigoje bibliotekos lankytojams suteikėme galimybę naudotis ir 
prenumeruojama virtualiąja mokymų platforma LYNDA .COM 
 

Naujai gautų dokumentų proc. fonde 
 

J. Kunčino VBS – 5,6 %; 
VB – 5,5 %; 
3 MF – 5,8 %. 
2015 metais padidėjo naujų dokumentų fonde procentas, per metus nuo 5,5 jis išaugo iki 

5,6. Tokiais tempais papildant fondą naujais dokumentais galima tikėtis, jog didžioji fondo dalis 
bus atnaujinta per 17,9 metų. Nors fondo atnaujinimo rodikliai truputį pagerėjo, jie vis dar 
neatitinka IFLA/UNESCO gairių, kuriose rekomenduojama viešųjų bibliotekų fondus atnaujinti per 
10 metų.  
 

Dokumentų gavimas pagal finansavimo šaltinius 
 

 Bibliotekos padaliniai 
Finansavimo šaltiniai J. Kunčino 

VBS 
VB 3 MF Vidutiniškai 1 

filialas 
Fiz. 
vnt. 

% Fiz. 
vnt. 

% Fiz. 
vnt. 

% Fiz. 
vnt. 

% 

LR kultūros ministerija 5129 59,9 2565 55,1 2564 65,6 855 65,6 
Alytaus m. savivaldybė 2349 27,4 1340 28,8 1009 25,8 336 25,8 
Kiti šaltiniai 1087 12,7 750 16,1 337 8,6 112 8,6 
Viso 8565 100 4655 100 3910 100 1303 100 
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2015 metais iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skirtų lėšų nupirkta 494 fiz. 
vnt. arba 8,8 % dokumentų mažiau nei ankstesniais metais. Iš savivaldybės skirtų lėšų įsigyta 1048 
fiz. vnt. arba 80,6 % dokumentų daugiau nei ankstesniais metais. Iš kitų finansavimo šaltinių įsigyta 
341 fiz. vnt. arba 23,9 % dokumentų mažiau nei ankstesniais metais.  
 

2.4 Dokumentų nurašymas 
 

 
 
Bibliotekos 
padaliniai 

2015 m. 
nurašyta 

Susidėvėję, 
sugadinti 

Nepaklausūs, 
neaktualūs, 

dubletai 

Vartotojų 
prarasti 

Perduota 
kitoms 

bibliotekoms 

Kitos 
priežastys 

Fiz. 
vnt. 

Pav. Fiz. 
vnt. 

% Fiz. 
vnt. 

% Fiz. 
vnt. 

% Fiz. 
vnt. 

% Fiz. 
vnt. 

% 

J. Kunčino 
VBS 

8686 444 7264 83,6 1215 14,0 146 1,7 - - 61 0,7 

VB 3683 699 2925 79,4 654 17,8 43 1,2 - - 61 1,6 
3 MF 5003 392 4339 86,7 561 11,2 103 2,1 - - - - 
Vid. 1 fil. 1667 909 1446 86,7 187 11,2 34 2,1 - - - - 

 
Visi 2015 metais dėl kitų priežasčių nurašyti dokumentai – 61 fiz. vnt. - yra dingę iš atvirų 

fondų.  
 

2.5 Aprūpinimas dokumentais 
 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Fiz. vnt. 
1. Vienam gyventojui tenka dokumentų 2,75 
2. Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų 0,15 
3. Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų 0,01 
4. Vienam gyventojui tenka elektroninių dokumentų 0,005 
5. Vienam vartotojui tenka dokumentų 17,5  
6. Vienam vartotojui tenka naujai gautų dokumentų 0,99  
7. Vienam vartotojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų 0,07 
8. Vienam vartotojui tenka elektroninių dokumentų 0,03 
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2015 metais Alytuje gyveno 54437 gyventojai, t. y. 1177 gyventoju mažiau nei 
ankstesniais metais. Aprūpinimo dokumentais rodikliai per metus nesikeitė. Pagerėjo tik vienam 
vartotojui tenkančių naujai gautų dokumentų skaičius, kuris nuo 0,98, išaugo iki 0,99 fiz. vnt. 
 
 

2.6. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 
 
 

 

Finansavimo šaltinis 
 

Gauta lėšų   
(Eur) 

Tenka lėšų vienam gyventojui 
(Eur) 

LR kultūros ministerija  37785,00  0,68  
Alytaus m. savivaldybė 10500,00  0,19 
Kiti šaltiniai 0,00 0,00 
Iš viso 48285,00 0,87 

 

 

2015 metais LR kultūros ministerija skyrė 4,62 Eur arba 0,01 % mažesnį finansavimą 
naujų dokumentų įsigijimui nei ankstesniais metais, tačiau lėšų vienam gyventojui teko tiek pat – 
0,68 Eur, nes sumažėjo miesto gyventojų.   

Alytaus miesto savivaldybė skyrė 4794,49 Eur arba 84 % didesnį finansavimą naujų 
dokumentų įsigijimui nei ankstesniais metais, vienam gyventojui teko 0,18 Eur daugiau 
savivaldybės skirtų lėšų nei ankstesniais metais. 

Iš kitų finansavimo šaltinių lėšų negauta. 
Iš viso 2015 metais lėšų naujų dokumentų įsigijimui skirta 3187,28 Eur arba 7,1 % 

daugiau nei ankstesniais metais, o vienam gyventojui teko 0,15 Eur arba 0,2 % lėšų daugiau nei 
ankstesniais metais.  
 
 

2.7 Fondo naudojimas 
 

Fondo apyvartos rodiklis: 
 
J. Kunčino VBS - 1,82; 
 
VB – 2,28; 
 
MF – 1,24. 

 
2015 metais bendras sistemos fondo apyvartos rodiklis, lyginant su ankstesniais metais, 

išliko nepakitęs. Centrinėje bibliotekoje šis rodiklis sumažėjo 0,05 arba 2,1 %., filialuose – padidėjo 
0,04 arba 3,3 %. Fondas dėl lėšų stygiaus nepakankamai atnaujinamas, senesni leidiniai skaitomi 
mažiau. Optimalus viešosios bibliotekos fondo apyvartos rodiklis, anot IFLA rekomendacijų, turėtų 
būti 3. Bibliotekos fondo apyvartos rodiklis 39,3 % atsilieka nuo rekomenduojamo: centrinės 
bibliotekos atsilikimas – 24,0 %, filialų – net 58,7 %.  
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Fondo panaudojimo koeficientas 
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J. 
Kunčino 
VBS 

61,79 41,92 0,68 35,94 10,93 0,30 2,27 47,15 20,77 

VB 56,19 36,51 0,65 41,28 11,97 0,29 2,53 51,52 20,36 
3 MF 68,83 54,45 0,79 29,24 8,53 0,29 1,93 37,02 19,18 

 
 

III. BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS IR BIBLIOTEKOS REKLAMA 
 

3.1. Vartotojų telkimas 
 

Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenimis Alytaus miesto 
savivaldybėje gyveno 54437 gyventojai (1177 mažiau nei 2014 m.). J. Kunčino VB sistemoje per 
ataskaitinius metus užregistruota 8744 vartotojai, t. y. 16 % visų miesto gyventojų. Šis procentas 
lyginant su 2014 m. padidėjo 0,7. Nors miesto gyventojų sumažėjo daugiau nei tūkstančiu, 
registruotų bibliotekoje skaitytojų skaičius nežymiai padidėjo. Filialai vidutiniškai sutelkė po 15% 
mikrorajono gyventojų. Kiekvienai miesto bibliotekai vidutiniškai tenka po 13609 gyventojus. 
 

3.2.Vartotojų aptarnavimas 
 

Per praėjusius metus užregistruota 8555 vartotojai, t. y. 2,2 % daugiau nei 2014 m.  
 

 2014 m. 2015 m. Skirtumas 

 
 

8555 8744 189 

VB 5514 5613 99 

3 VB filialai. 
Iš jų: 

3041 3131 90 

Vidzgirio 1807 1846 39 

Pirmojo Alytaus 719 724 5 

Inf.ir laisv. centras  515 561 46 

 
Užregistruotų vartotojų skaičius mieste padidėjo visuose bibliotekos padaliniuose. 99 

vartotojais padidėjo viešojoje bibliotekoje ir 90 vartotojų miesto filialuose. Tarp filialų tradiciškai 
daugiausiai skaitytojų užregistravo Vidzgirio filialas – 1846, mažiausiai (561) – Informacijos ir 
laisvalaikio centras.  
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Viso VB sistemoje naujai užsiregistravo 2028 (23,2 %) skaitytojai, persiregistravo 

6716 (76,8 %) skaitytojai: iš jų: 
VB – naujai užsiregistravo 1355 (24,1 %), persiregistravo 4258 (75,9 %); 
3 miesto filialuose – naujai užsiregistravo 673 (21,5 %), persiregistravo 2458 (78,5 %). 
Santykis tarp šių dviejų grupių nežymiai pasikeitė naujai užsiregitravusių skaitytojų 

naudai. Viešojoje bibliotekoje naujai užsiregistravusių skaitytojų padidėjo 1,5 %, VB filialuose 
naujai užsiregistravusiųjų sumažėjo 0,6 %. 

 
3.3.Vartotojų sudėties pokyčiai 

 
 
 

J.Kunčino
VB sist. 
 

 
 
Metai 
 

 
 
Vartot. 
skaičius 
 

 
 
 Vartotojų sudėtis 
 

 
 

 
 

 
 

Moks 
leiviai 
 

 
 

Dirba 
ntieji 
 

 
 

Aukšt. 
ir kt. 
mokykl 
stud. 
 

 
 

 
Kiti 

 
 

VB 
 

2015 5613 2096 37,3 1764 32,0 536 9,5 1217 21,7 

 
 

2014 5514 1945 35,3 1737 31,5 599 10,9 1233 22,4 

Filialuose 
 

2015 3131 1269 40,5 819 26,2 186 5,9 857 27,4 

 2014 3041 1209 39,8 774 25,5 189 6,2 869 28,6 

VB 
sistemoje  
 

2015 8744 3365 38,5 2583 29,5 722 8,2 2074 23,7 

 
 

 
2014 

 
8555 

 
3154 

 
36,9 

 
2511 

 
29,4 

 
788 

 
9,2 

 
2102 

 
24,6 
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Lyginant su 2014 m. ataskaitiniais metais skaitytojų sudėties pokyčiai išlieka tie patys. 
Labiausiai (1) sumažėjo aukštųjų ir kt. mokyklų studentų skaičius, 0,9  sumažėjo kitų grupių 
skaitytojų skaičius. Nežiūrint į tai, kad mieste moksleivių mažėja, bibliotekoje jų skaičius stabiliai 
auga. Viena priežasčių yra ta, kad jau antri metai miesto bendruomenių tarybos nuperka ir įteikia 
skaitytojų bilietus miesto mokyklų pirmokams. Dirbančiųjų procentas išlieka panašus, kaip ir 
ankstesniais metais.  

Kiekvienas iš miesto filialų, nors ir aptarnauja visus apsilankančius, tačiau kaip ir 
ankstesniais metais turi savo išskirtinę  tikslinę miesto gyventojų grupę: Informacijos ir laisvalaikio 
centras daugiausiai aptarnauja pagyvenusius ir neįgaliuosius žmones, Vidzgirio filialas 
populiariausias tarp vaikų, Pirmojo Alytaus filialas aktyviai dirba su vietos bendruomene. 
 

3.4. Lankytojų skaičius 
 

Per ataskaitinius metus miesto bibliotekas aplankė 133796 lankytojai (7767 arba 5,5  
mažiau nei pernai): 

VB – 91905 (8149 mažiau); 
3 miesto filialuose – 4181 (382 daugiau). 
 
Lankytojų skaičius tarp padalinių pasiskirstė taip: 
 
 

 
 

 
2014 m. 

 
2015 m. 

 
Skirtumas 

 
J.Kunčino VB sist.  

 

 
141563 

 
133796 

 
-7767 

VB 
 

100054 91905 -8149 

3 VB filialai. 
Iš jų: 

41509 41891  382 

Vidzgirio 25996 25923 -73 

Pirmojo Alytaus 9019 9231 212 

Informacijos ir 
laisvalaikio centras 

6494 6737 243 

 
 
Bendras lankytojų skaičius lyginant su 2014 m. sumažėjo 7767. Daugiausiai lankytojų 

sumažėjo Viešojoje bibliotekoje – 8149 (8,1). Priežastis – Vaikų ir jaunimo skyrius nedirbo keletą 
savaičių dėl užsitęsusių langų keitimo darbų; dėl tos pačios priežasties kurį laiką lankytojų 
neaptarnavo Informacijos ir laisvalaikio centras; centrinėje bibliotekoje buvo perorganizuotas 
skaityklų darbas, įrenginėjama Išmanioji jaunimo erdvė, tad tuo metu lankytojai buvo aptarnaujami 
tik iš dalies. Tuo tarpu filialuose lankytojų vidutiniškai padidėjo 0,9  arba 382. Ženkliausias 
padidėjimas (3,6 ) Informacijos ir laisvalaio centre, Pirmojo Alytaus filiale lankytojų padidėjo 2,3 
 , Vidzgirio filiale nežymiai (0,3 ) lankytojų sumažėjo. 
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Vidutinis lankomumas – 15,3 (buvo 16,5); 
J. Kunčino VB – 16,4 (buvo 18,1); 
VB filialuose – 13,4 (buvo 13,6). 
Per dieną kiekvieną miesto biblioteką vidutiniškai aplanko 117 lankytojų: 
VB – 165; 
Miesto filialuose – 57. 

 
3.5. Dokumentų išduotis 

 
Ataskaitiniais metais dokumentų išduotis sumažėjo tik simboliškai, t. y. 0,05 .  
Per 2015 m. išduota 277 640 dokumentai – (153 mažiau nei 2014 m.). 
J. Kunčino VB – 194 025 fiz. vnt. (1530 mažiau nei 2014 m. ); 
VB miesto filialuose – 83 614 fiz. vnt. (1376 daugiau nei 2014 m.). 
 

Visose viešosiose
bibliotekose

Savivaldybės
viešojoje

bibliotekoje

Miesto bibliotekose
-filialuose

2013 m. 283623 198525 85098
2014 m. 277793 195555 82238
2015 m. 277640 194025 89614

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000

Dokumentų išduotis Alytaus Jurgio Kunčino 
viešojoje bibliotekoje 2013 m.-2015 m.

2013 m. 2014 m. 2015 m.

 
 
 

 
 



16 
 

 
Išduotis į namus ir vietoje pasiskirsčiusi taip: 
Išduota dokumentų į namus – 149072 fiz. vnt. (53,7  visų išduotų dokumentų):  
Viešojoje bibliotekoje –96676 fiz. vnt.; 
VB miesto filialuose – 51722 fiz. vnt. 
Išduota dokumentų vietoje – 128568 fiz. vnt.(46,3  visų išduotų dokumentų): 
Viešojoje bibliotekoje – 96676 fiz. vnt. 
VB miesto filialuose – 31892 fiz. vnt. 
Lyginant išduoties pasiskirstymą su 2014 m., santykis mažai keitėsi, 1,1  padidėjo 

išduotis vietoje ir atitinkamai sumažėjo išduotis į namus. 
Šakinės ir grožinės literatūros santykis, lyginant su 2014 m. beveik nepasikeitė. 

Procentai išlieka tie patys, tik nežymiai sumažėjo mokslo šakų išduotis. 
 

 
Bibliotekos  
pavadinimas 

Bendra 
išduotis 

Grožinės 
literatūros 
išduotis 

 Mokslo 
šakų 
išduotis 

 Periodinių 
leidinių 
išduotis 

% 

 
Viešoji biblioteka 

 
194026 

 
70776 

 
36,5 

 
23309 

 
12,0 

 
99941 

 
51,5 

 
3 miesto filialai 

 
83614 

 
45528 

 
54,5 

 
7134 

 
8,5 

 
30952 

 
37,0 

 
Viso sistemoje 

 
277640 

 
116304 

 
41,9 

 
30443 

 
11,0 

 
130893 

 
47,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Skaitytojų pomėgiai panašūs kaip ir ankstesniais metais. Kiekvienais metais vis 

didesnio susidomėjimo sulaukia „Metų knygos rinkimai“. Iš pateiktų knygų kandidačių skaitytojai 
dažniausiai pageidavo V. Papievio „Odilė, arba Oro uostų vienatvė“ bei B. Jonuškaitės „Maranta“. 
Nepraranda populiarumo alytiškės I. Buivydaitės romanai, K. Sabaliauskaitės „Silva Rerum“, 
susidomėjimo sulaukė A. Urbonaitės „Mano Didžioji nuodėmė žurnalistika“. Mielai skaitomos ir 
laukiamos įžymių žmonių biografijos: N. Narmontaitės „Aktoriai, režisieriai ir kasininkės“, A. 
Ruseckaitės „Žemaitės paslaptis“, L. Radzevičienės „Arvydas Sabonis“ ir pan. 
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Mažai keičiasi ir užsienio autorių knygos lyderės: L. Gounelle „Dievas visada keliauja 
incognito“, P. Coelho „Svetimautoja“, Ch. B. Kline „Našlaičių traukinys“ S. Montefiore 
„Sodininkas iš Prancūzijos“, Suada „Sudeginta gyva“, S. Jio „Paskutinė kamelija“ ir kt. 

Tarp mokslo šakų literatūros populiariausias buvo kompaktinių diskų rinkinys  „Anglų 
kalba per 25 dienas“ (išduota 71 kartą), „Psichologiniai piešinių testai“, D. Evans „Skaitmeninė 
fotografija: kaip fotografuoti ypatingomis apšvietimo sąlygomis“, D. Hardan „Skaitmeninės 
fotografijos žinynas“, K. A. Tamašauskas „Žmogaus anatomija“, N. Bedard „Vaikų piešiniai: kaip 
juos suprasti“, L. Šimanskienė „Darnus vadovavimas“, S. Robbins „Organizacinės elgsenos 
pagrindai“ : 12 pamokų : pokalbiai, klausomi tekstai, skaitomi tekstai“ , V. Šilingienė „Lyderystė“. 
Dažniausiai lankytojai pasigenda naujausių leidinių finansų, ekonomikos bei vadybos temomis. 
Neretai klausiama knygų apie triušių, ančių, avių auginimą, deja tokių leidinių lietuvių kalba pasiūla 
labai menka. 

Tarp periodinių leidinių lyderiai išlieka tie patys: „Alio!Alytus”, “Alytaus naujienos”, 
didieji šalies dienraščiai, žurnalas “Veidas”. Tradiciškai paklausūs skelbimų laikraščiai, rankdarbių, 
sodui ir daržui, žvejybai skirti žurnalai.  

Skaitytojai vis aktyviau rezervuojasi bei užsisakinėja knygas internetu. Šis procesas 
įsibėgėja ir filialuose. 2015 m. internetu buvo užsakyta 3062 fiz. vnt. dokumentų (2014 m. – 2317); 
rezervuota 7411 knygų (2014 m. – 6928): 

VB – 4359; 
Miesto filialuose – 3052. 

Kiekvienais metais vis gausėja skaitytojų, kurie internetu ne tik rezervuosi, bet ir prasitęsia 
knygas. 

Paslauga ,,Klausk bibliotekininko“ naudojamasi vangiai. Per praėjusius metus buvo gauta 
ir atsakyta į 18 užklausų. 

Knygų grąžinimo dėžė yra patogi skaitytojams ir naudinga bibliotekai. Per 2015 m. į 
dėžę grąžinta 714 leidinių (2014 m. – 687). Nežiūrint į tai, kad į dėžę grąžinama nemažai iš filialų 
bei kitų bibliotekų pasiskolintų knygų, tačiau svarbiausia, kad knygas grįžta į bibliotekas. Dar 
smagiau, kad grįžta dalis jau seniau pasiskolintų knygų. 

Bendras skaitomumo rodiklis – 32,5 (2013 m. – 33,5): 
VB – 35,5 (2013 m. – 35,8); 
Miesto filialuose – 27,0 (2013 m. – 29,0).  
J. Kunčino VB sistemos vartotojams skirta 138 darbo vietos: 
VB – 89; 
Miesto filialuose – 49. 
Biblioteka turi 45 kompiuterizuotas darbo vietas vartotojams. 
VB – 30; 
Miesto filialuose – 15. 
Bibliotekos darbuotojams yra skirta 30 kompiuterizuotų darbo vietų: 
VB – 26; 
Miesto filialuose – 4. 
Visos bibliotekoje esančios kompiuterizuotos darbo vietos yra prijungtos prie interneto. 

 
3.6. Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 
2015 m. bibliotekoje ir jos padaliniuose vartotojų mokymams buvo skirta 562 valandos. 

Buvo tęsiami kompiuterinio ir internetinio raštingumo pradmenų mokymai gyventojų grupėms. 
Nedidelėse grupelėse buvo apmokyta 62 vyresnio amžiaus miesto gyventojai, jų mokymams buvo 
skirta 128 val. Kursų turinys ir mokymų grupės , kaip ir ankstesniais metaios,  sudaromos pagal 
lankytojų turimų žinių lygį ir poreikius. Pagal poreikį mokymai buvo vykdomi ankstesnėmis 
temomis: „Kompiuterinio raštingumo pagrindai“, „Internetas ir elektroninis paštas“, „Elektroninė 
bankininkystė“.  
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Ekskursijos 
(naudojimosi fondu, 
paslaugomis, įranga, 

informaciniais 
ištekliais mokymai) 

Elektroninėms 
paslaugoms skirti 

mokymai 
Kompiuterinio 

raštingumo mokymai 
Trukmė 

(val.) 
Dalyvių 
skaičius 

Trukmė 
(val.) 

Dalyvių 
skaičius 

Trukmė 
(val.) 

Dalyvių 
skaičius 

130 1062 310 270 

 
128 
 

 62 
 
Bibliotekoje ir toliau buvo teikiamos konsultacijos įvairiais elektroninių paslaugų 

klausimais. Jų mažėja, nes lankytojai vis labiau įgunda naudotis informacinėmis technologijomis, 
tuo pačiu  ir bibliotekos elektroninėmis paslaugomis, tačiau vis dar tenka konsultuoti, kaip naudotis 
elektroniniu katalogu, knygų pratęsimo bei knygų užsakymo ir rezervavimo paslaugomis nuotoliniu 
būdu, naudojimosi NBDB ir LIBIS klausimais. Nemažai daliai lankytojų bibliotekininko pagalba 
labai reikalinga registruojantis pas gydytojus, mokant mokesčius, deklaruojant pajamas, ieškant 
įvairios informacijos, išsispausdinant lėktuvo bilietus ir pan. 

Ekskursijos. Edukaciniai užsiėmimai. Per ataskaitinius metus viešojoje bibliotekoje ir 
jos filialuose pravesta 52 ekskursijos ir/ar edukaciniai užsiėmimai (2014 m. – 53):  

VB – 40; 
VB filialuose – 12. 
Kaip ir ankstesniais metais ekskursijų metu lankytojai supažindinami su bibliotekos 

istorija, struktūra, bibliotekos padaliniais, vyresniems moksleiviams pristatoma LIBIS, paieškos 
galimybės bei bibliotekos elektroninis katalogas, supažindinama su bibliotekininko profesija, 
pravedami įvairūs edukaciniai užsiėmimai. Pvz. Dzūkijos pagrindinės mokyklos penktokams po 
ekskursijos jų istorijos mokytojas bei Informacijos ir kraštotyros centro darbuotojos rašytojo Jurgio 
Kunčino atminimo kambaryje pravedė netradicines istorijos pamokas 2 penktokų grupėms. 
Mokiniams  mokytojas pateikė užduotis apie kunigaikščius Algirdą ir Kęstutį, Alytaus istoriją, 
Alytaus šviesuolius – rašytojus Jurgį Kunčiną, Anzelmą Matutį, Antaną Jonyną bei pedagogą Kazį 
Klimavičių, o bibliotekos darbuotojos jiems padėjo bibliotekos fonduose surasti reikiamą 
informaciją bei mokymų salėje konsultavo ruošiant skaidres. 
 

3.7. Prieiga ir sąlygos 
 

Darbo dienos. Viešoji biblioteka ir Vidzgirio filialas dirba: pirmadienis – šeštadienis. 
Šios bibliotekos per 2015 m. lankytojus aptarnavo 284 dienas, 10 dienų neaptarnavo 

(švaros dienos). Švaros dienos bibliotekoje vyksta pirmąją mėnesio darbo dieną. 
Informacijos ir laisvalaikio centras bei Pirmojo Alytaus filialas dirba: pirmadienis – 

penktadienis. Pirmojo Alytaus filialas aptarnavo lankytojus 236 dienas. Informacijos ir laisvalaikio 
centras – 212 dienų, mat vasarą, atostogaujant darbuotojai, filialas 5 savaites nedirbo. 
 

Darbo valandos. Viešosios bibliotekos darbo laikas: 9–19 val. darbo dienomis, 9–15 
val. šeštadieniais. 

VB vaikų ir jaunimo literatūros skyrius: 10–18 val., 9–15 val. šeštadieniais. 
VB Vidzgirio filialas: 10–18 val.; 9–15 val. šeštadieniais. 
VB Pirmojo Alytaus filialas: 10–18 val.; šeštadieniais nedirba. 
VB Informacijos ir laisvalaikio centras: 9–16.30 val.; šeštadieniais nedirba. 
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3.8. TBA 
 

Tarpbibliotekinio abonemento paslauga pasinaudojo 18 bibliotekos vartotojų (10 
skaitytojų mažiau nei 2014 m.). Perpus mažiau išsiųsta ir užklausų – 44. Gauta – 44 dokumentai: 
35 knygų ir 9 kopijos. Gauta 1 užklausa iš M. Mažvydo bibliotekos, jiems išsiųsta knyga Ch. 
Harris „Kol mirtis mus išskirs“. 
 

3.9. Renginiai 
 

Praėjusiais metais miesto bibliotekose suorganizuoti 161 renginys (6 renginiais mažiau 
nei 2014 m.):  

 
SVB tinklo bibliotekose VB Miesto fil. Renginių 

lankytojų 
skaičius 

Iš viso 
Komplek-

sinių 
Žodinių Vaizdinių 

Iš 
viso 

Komplek- 
sinių 

Žodinių Vaizdinių 
Iš 

viso 
Komplek- 

sinių 
Žodinių Vaizdinių 

161 29 45 87 65 11 21 33 96 18 24 54 12484 

 
VB – 65; 
VB filialuose – 96. 
VB filialuose vidutiniškai buvo surengta po 32 renginius.  
Per ataskaitinius metus miesto bibliotekų organizuojamus renginius aplankė 12 484 

lankytojai (92 lankytojais daugiau, nei 2014 m.). Renginių lankytojai sudaro 9,3% visų bibliotekos 
lankytojų: 

VB – 9830;  
VB filialuose – 2654. 
Centrinėje bibliotekoje surengti 43 renginiai. Tradiciškai čia surengta nemažai knygų 

pristatymų, susitikimų su rašytojais, diskusijų ir paskaitų. Vyko 5 pažintinio pobūdžio  knygų 
pristatymai, tarp jų – kraštotyrininko Gintauto Šapokos knygos „Kovos dėl Vilniaus“, Editos 
Čekuolienės „Flirtas su rudeniu“, Seimo nario Arvydo Anušausko „KGB. Visiškai slaptai“ ir kt. 

Kaip ir kievienais metais vyko susitikimai su rašytojais, kūrybiniai vakarai. Svarbiausi 
iš jų - projekto „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“ renginių ciklas. Trijuose šio literatūrinio – 
muzikinio ciklo  renginiuose dalyvavo literatūros kūrėjai, atstovaujantys skirtingoms kartoms, 
literatūros kritikai bei muzikantai. Specialiai šiam renginių ciklui dizainerė V. Gailienė sukūrė ir 
bibliotekos salėje įkurdino dekoraciją, primenančią  stilizuotą traukinio kupė. Pirmasis renginys 
buvo skirtas istorinių romanų temai, jame dalyvavo vyresniosios kartos prozininkas, dramaturgas, 
publicistas Saulius Šaltenis ir debiutuojantis istorinių detektyvų autorius Regimantas Dima, 
dalyvius kalbino kuratorė Jurgita Ludavičienė, muzikines improvizacijas kūrė charizmatiškasis 
multiinstrumentalistas  Saulius Petreikis. Antrajame ciklo renginyje pakvietėme alytiškius susitikti 
su dviem geriausių 2015 m. poezijos knygų penketuko autoriais: Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatu Vladu Braziūnu ir jaunosios kartos poete Jurgita Jasponyte. Šįkart renginio 
moderatoriumi tapo taip poetas, kritikas Arnas Ališauskas, muzikinį foną kūrė garsus džiazo 
virtuozas, saksofonistas Petras Vyšniauskas. Trečiąjį kartą literatūrinio traukinio kupe susitiko 
prozininkai Birutė Jonuškaitė ir „Pirmosios knygos“ konkurso  prozos laureatas,  skulptorius 
Mykolas Sauka. Skirtingų kartų autorius kalbino doc. Dr. Audinga Peluritytė –Tikuišienė (VU 
literatūros katedra), muzikavo saksofonistas, Alytaus diksilendo narysVilius Asadauskas. 

Būta ir daugiau  alytiškius tkrai sudominusių literatūrinių susitikimų: jaunosios kartos 
kūrėjų Tomo Vaisietos ir Mindaugo Nastaravičiaus literatūriniai pašnekėsiai; poeto, eseisto Gintaro 
Bleizgio kūrybos vakaras; poezijos ir šešėlių vakaras alytiškiui poetui Rimui Burokui atminti ir kt. 

Bibliotekos lankytojai turėjo progos susitikti su žurnalistais bei kitais įdomiais 
žmonėmis. Pažymėtina Aleksandro Matonio paskaita - diskusija „Sąmoningumas nugali 
propagandą“, susitikimas su alytiškiu buriuotoju Šarūnu Klėgeriu „14 dienų per Atlanto 
vandenyną“. 
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Kaip ir kiekvienais metais bibliotekoje rengiamos spaudinių, dailės, fotografijos, miesto 
bendruomenės narių kūrybos, keliaujančios parodos. Įdomiausios jų: jauno skulptoriaus Vido 
Simanavičiaus glostinukų paroda „Užlaikyta tėkmė“, alytiškio dailininko Alvydo Petkevičiaus 
jubiliejinė tapybos paroda „Netikra“, nuotraukų ir dokumentų paroda iš alytiškių asmeninių archyvų 
„Tremčių geležinkeliai“, Mindaugo Norkaus fotografijų paroda „Akimirkos“.  

Bibliotekos lankytojai domėjosi keliaujančiomis parodomis: tarptautine karikatūrų 
paroda „Carikatura Baltic Countries“, fotografijų ir knygų apie Šanchajų paroda „Miesto siekiai ir 
svajonės“, fotografijų paroda „Lietuvos miestai ir miesteliai“, fotografijų ir dokumentų paroda 
„Justinas Marcinkevičius: nuo ištakų iki šiandienos“. Didelio susidomėjimo sulaukė pačių 
miestelėnų kūrybos parodos: akvarelės kursų lankytojų paroda „Pavasario akvarelė“, III amžiaus 
universiteto studentų tapybos paroda „Pašnekėsiai spalvomis“ ir pan. 

2015 m. lapkričio 12 d. buvo atidaryta „Išmanioji jaunimo erdvė“, kurioje be kitų veiklų 
numatyti ir  kultūriniai bei edukaciniai renginiai jaunimui. Per nepilnus 2 mėnesius „Išmaniojoje 
jaunimo erdvėje“ įvyko 6 renginiai: 2 nekomercinio kino peržiūros – „V. Starevičiaus animacijos 
alchemija“; „Dievas į Ruandą grįžta naktį“;  kūrybinės dirbtuvės „Papuošk biblioteką Kalėdoms“, 
kuriose dalyvavo Alytaus vaikų globos namų auklėtiniai bei Alytaus miesto bendruomenės centro 
atvirų jaunimo erdvių lankytojai; edukacinio pobūdžio paskaita „Bendravimas per savęs pažinimą ir 
meilę sau“ ( lekt. N. Jakubaitienė); „Grožio valandėlė“, kurią vedė kosmetologė; karpinių paroda 
„Šiltos rankos“, kuri buvo surengta „Išmaniosios jaunimo erdvės“ lankytojos iniciatyva. 

VB filialų renginiai. Vidzgirio filialas surengė 55 renginius, kurių didžioji dalis buvo 
skirta vaikams. Kaip ir ankstesniais metais filialas tęsė aktyvų bendradarbiavimą su proto negalia 
turinčių žmonių VŠĮ „Mūsų atgaiva“, organizuojami bendri renginiai, bendrai skaitymo bei 
kūrybiškumo skatinimo veikloms suburiant kaimyninių mokyklų ir darželių vaikus (plačiau 
skyrelyje „Vaikų renginiai“). 

Pirmojo Alytaus filialas. Filiale surengti 34 įvairaus pobūdžio renginiai. Filialas 
įgyvendino bendrus projektus su Pirmojo Alytaus bendruomenės taryba, organizavo šio miesto 
rajono gyventojų rankdarbių ir kt. parodas. Kaip ir ankstesniais metais, biblioteka organizavo 
rankdarbių užsiėmimus Pirmojo Alytaus bendruomenės nariams. Moterys labai noriai ir pareigingai 
lankė 12 užsiėmimų,  kurių metu mokėsi gaminti aksesuarus iš odos bei šalikus iš tekstilės.  Daug 
lankytojų sulaukė  A. Klebausko verpsčių paroda, skirta etnografinių regionų metams. Su 
malonumu lankyta R. Pėstininkienės fotografijos paroda „Akimirkos gamtoje“, lopšelio – darželio 
„Nykštukas“ darbuotojų paroda „Skamba vaikystės varpeliai‘. Nemažą susidomėjimą sukėlė 
Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos būrelio “Skiaucinukas“ odinių aksesuarų paroda “Odos 
žavesys“, pagyvenusių žmonių asociacijos rankdarbių būrelio „Pynutė“ narių J. Žuravliovos, V. 
Rimkienės, E. Jegelevičienės, I. Sadzevičienės darbų paroda „Rudenėlis geltonplaukis“. Tačiau 
gausiausias būrys lankytojų aplankė trečiąją  Pirmojo Alytaus bendruomenės narių rankdarbių 
parodą  „Jaukios smulkmenos ir šalikai“. 

Informacijos ir laisvalaikio centras neturi sąlygų organizuoti renginių,  tačiau aktyviai 
prisideda prie kaimynystėje esančių neįgaliųjų organizacijų renginių organizavimo. Tradiciškai 
biblioteka pas kaimynus, LASS narius, surengia parodą, skirtą Tarptautinei baltosios lazdelės 
dienai. Viso centras surengė 7 parodas, skirtas kalendorinėms ir kt. šventėms paminėti šalia 
esančiame Neįgaliųjų užimtumo dienos centre. 

Kaip ir kiekvienais metais visuose bibliotekos padaliniuose rengiamos dokumentų 
parodos iškiliųjų literatūros, meno žmonių jubiliejams, valstybinėms ir kalendorinėms šventėms 
paminėti. 

 
3.10. Mokamos paslaugos 

 
Ataskaitiniais metais mokamų paslaugų nomenklatūra nepasikeitė: 
1.Vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas: 
1.1. Elektroninio skaitytojo bilieto išdavimas – 1,74 Eur; 
1.2. Vienkartinio skaitytojo bilieto išdavimas – 0,29 Eur; 
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2. Kopijavimas (kopijavimo aparatu) – 0,05 Eur.  
3. Papildomos kompiuterinės paslaugos: 
3.1 Dokumentų skenavimas – 0,14 Eur; 
3.2. Nespalvoto dokumento spausdinimas, kopijavimas – 0,05 Eur. (Fotografijų ir kitos 

iliustracinės medžiagos kainai taikomas koeficientas 4); 
3.3. Spalvoto dokumento spausdinimas – 0,29 Eur (Fotografijų ir kitos iliustracinės 

medžiagos kainai taikomas koeficientas 4); 
4. Dokumentų įrišimas (brošiūravimas): 
4.1.   1 - 10 psl. – 0,29 Eur + įrišimo medžiagų kaina; 
4.2. 11 - 20 psl. – 0,58 Eur + įrišimo medžiagų kaina; 
4.3. 21 - 40 psl. – 0,87 Eur + įrišimo medžiagų kaina; 
4.4. 41 - 80 psl. –1,16 Eur + įrišimo medžiagų kaina. 
5. Salės nuoma 1 val:  
5.1 Su multimedia įranga – 17,40 Eur; 
5.1 Be multimedia įrangos – 8,70 Eur. 
6. Fizinių ir juridinių asmenų komercinė reklama bibliotekos patalpose (skelbimai ir 

kt.): 1 skelbimas, 1 lankstinukų/skrajučių komplektas, 1 reklaminė akcija – 8,70 Eur; 
7. Bibliotekos išleistų leidinių platinimas – 1egz. savikaina + 0,50 Eur; 
2015 m. už skaitytojų bilietų išdavimą surinkta 1167,93 Eur (2014 m – 5388 Lt). 
Už papildomas kompiuterines paslaugas – 1494,34 Eur (2014 m. – 77342,60 Lt.) 
Už kopijavimo paslaugas – 501,15 Eur (2014 m. – 1722,36 Lt.). Per 2015 metus atlikta 

10 314 kopijos. 
Delspinigių už laiku negrąžintas knygas surinkta 33,56 Eur (2014 m – 1300,55 Lt). 
 
Už patalpų nuomą surinkta 1635,60 Eur (2014 m – 3351,50 Lt). 
Viso už mokamas paslaugas per ataskaitinius metus biblioteka gavo 5420,46 Eur. 

 
3.11. Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

 
2015 m., kaip ir ankstesniais metais, bibliotekos įvaizdžio formavimui pasitelkiamos tos 

pačios informavimo priemonės: spauda, vietinis radijas, televizija, interneto puslapiai bei socialiniai 
tinklai. Per metus įvairiuose žiniasklaidos šaltiniuose paskelbta 223 straipsniai, susiję su bibliotekos 
veikla (2014 m.- 155).  
 

 
 

 

 
Iš viso 
straipsn. 
 

Bibliotekos darbuotojų 
 

Ne bibliotekos darbuotojų 
 

Viso Resp. 
sp. 

Viet. 
sp. 
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psl. 
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Sp. 

Inter 
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Viso VB sist. 
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26 

 
73 

 
VB 

 
158 

 
95 0 8 88 62 

0
3 23 36 

 
Miesto fil. 

 
65 

 
26 
 

0 0 26 39 
0

0 3 37 

 
Didžioji dalis straipsnių spausdinta Alytaus miesto laikraščiuose „Alytaus naujienos“, 

„Dainavos žodis“, internetiniuose puslapiuose www.alytus.lt, www.alytusplius.lt, 
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www.alytausgidas.lt. Iš respublikinių šaltinių – laikraštyje „Šiaurės Atėnai“, žurnale „Kultūros 
barai“.  

Biblioteka, jos vaikų ir jaunimo literatūros skyrius bei mūsų darbuotojų sukurta virtuali 
biblioteka „Gyvenimo stebėtojo užrašai pagal Jurgį Kunčiną“, turi profilius Facebook`e. Ruošiantis 
„Išmaniosios jaunimo erdvės“ atidarymui, buvo sukurtas Facebook profilis  
http://facebook.com/ismaniojierdvejaunimui , kuriame skelbiamos visos naujienos, informacija apie 
artėjančius renginius, ir jau įvykusių renginių fotografijos. Šiuo metu puslapis turi 203 unikalius 
sekėjus. Minėtame  socialiniame tinkle buvo sukurtas personažas Išmanusis Erdvius, kuris 
pokštauja, bendrauja su jaunimu, atsako į jiems rūpimus klausimus, kviečia apsilankyti ir „susitikti“ 
erdvėje. Šiuo metu Išmanusis Erdvius turi 286 unikalius sekėjus. „Išmanioji jaunimo erdvė“ turi ir 
socialinio tinklo „Instagram“ paskyrą, kurioje talpinamos įvairios kasdienio gyvenimo erdvėje 
fotografijos. 

Bibliotekos darbuotojos nuolat atnaujina ir tvarko bibliotekos svetainę – 
www.alytus.mvb.lt. Bibliotekoje vykstantys viešieji  renginiai ne tik įrašinėjami, bet ir transliuojami 
internetu gyvai, Bibliotekos paslaugos ar kt. naujienos bei bibliotekoje vyksiantys renginiai 
reklamuojami išoriniame LD ekrane.  

Kaip ir ankstesniais metais, bibliotekoje vykstantys renginiai, naujoves buvo nuolat 
skelbiami miesto savivaldybės svetainėje www.alytus.lt, www.eb.lt, www.alytausgidas.lt 
www.alytiskis.lt; www.alytusplius.lt ir kt. portaluose, pristatomi ir rodomi per Alytaus regioninę 
televiziją, aprašomi bei anonsuojami laikraščiuose „Alytaus naujienos“, „Miesto laikraštis“, 
įtraukiami į suvestinius miesto kultūros renginių planus. Suinteresuotiems lankytojams pakvietimai 
į renginius siunčiami elektroniniu paštu, (sukaupta kelių šimtų adresų bazė, dalis nuolatinių 
lankytojų informuojami telefonu). Jau daug metų aktyviai bendradarbiaujama su regionine radijo 
stotimi FM – 99. Čia ne tik operatyviai ir intensyviai buvo anonsuojami bibliotekoje vykstantys 
renginiai, bet ir kalbinami bibliotekos renginiuose viešintys įžymūs svečiai, bibliotekos darbuotojai. 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus darbuotojos dažnai dalyvauja šio radijo laidose vaikams 
„Tauškučių skrynelė“.  

„Išmaniosios jaunimo erdvės“ atidarymo metu, kuriame dalyvavo Alytaus miesto 
savivaldybės atstovai bei miesto meras, įvairių jaunimo organizacijų atstovai, projekto partneriai ir 
informaciniai rėmėjai bei jaunimas, panoręs pirmasis išbandyti erdvės teikiamas galimybes, vyko 
tiesioginė transliacija iš renginio vietos LRT televizijos laidoje „Laba diena, Lietuva“. 

4 bibliotekos darbuotojos dalyvauja vietos bendruomenių tarybų veikloje, viena iš jų jau 
antrą kadencija renkama bendruomenės Tarybos pirmininke. 
 

IV. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

 
4.2. Vartotojų (vaikų) aptarnavimas 

 
Alytaus mieste 2015 m. gyveno 7370 vaikai iki 14 metų (392 vaikais mažiau nei 2014 

m.). J. Kunčino VB sistemoje per ataskaitinius metus užregistruoti 1996 vaikų iki 14 metų, t. y. 27,0 
% visų mieste gyvenančių vaikų. 2015 m.  užregistruota 178 vartotojais vaikais daugiau nei 2014 m. 

J. Kunčino VB skaitė 1134 vaikai; 
VB miesto filialuose – 862 vaikai; 
Vidutiniškai 1 filiale užregistruota 431 vaikas (Informacijos ir laisvalaikio centras vaikų 

neaptarnauja). 
Vaikų skaitytojų skaičius išliko panašus kaip ir 2014 m. Vaikai iki 14 metų sudaro 22,8 

% visų bibliotekos vartotojų (2014 m. – 21,2%).  
2015 m. bibliotekoje ir jos filialuose apsilankė 41875  vaikai (31,3 % visų lankytojų), t. 

y. 1062 lankytojais mažiau nei 2014 m.:  
Viešojoje bibliotekoje – 29174 (31,7 % visų lankytojų) ; 
VB miesto filialuose – 12701 (30,3 % visų lankytojų). 
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Lankytojų vaikų nežymiai sumažėjo tiek viešojoje bibliotekoje (411), tiek filialuose 
(651 vaiku).  

Vidutinis vaikų lankomumas – 21,0: 
Viešojoje bibliotekoje – 25,7; 
VB miesto filialuose – 14,7. 

 
 

4.3. Išduotis 
 
Per ataskaitinius metus išduota 36221 fiz. vnt. dokumentas vaikams, t.y. 1413 arba 3,8 

% mažiau nei 2014 m: 
Viešojoje bibliotekoje – 23254 fiz. vnt..(2014 m. – 24068); 
VB miesto filialuose – 12967 fiz. vnt..(2014 m. – 13566). 
Nežymiai sumažėjo lankytojų vaikų, tuo pačiu šiek tiek sumažėjo ir dokumentų išduotis 

vaikams.  
52,5 % visos išduoties sudaro grožinė literatūra. Pastarosios išduota 19020 fiz. vnt. 

(2014 m. – 20062 fiz. vnt.).: 
Viešojoje bibliotekoje – 10683 fiz. vnt.; 
VB miesto filialuose – 8337 fiz. vnt. 
36,4 % visos išduoties sudaro periodiniai leidiniai. Jų per ataskaitinius metus išduota 

13210 fiz. vnt.: 
Viešojoje bibliotekoje – 9569 fiz. vnt.; 
VB miesto filialuose – 3641 fiz. vnt. 
11,0 % sudaro įvairių mokslo šakų literatūros vaikams išduotis, t. y, 3991 fiz. vnt.: 
Viešojoje bibliotekoje – 3002 fiz. vnt.; 
VB miesto filialuose – 989 fiz. vnt. 
Santykis tarp grožinės literatūros, įvairių mokslo šakų literatūros bei periodinių leidinių 

išduoties nežymiai pasikeitė įvairių mokslo šakų naudai. 
Jaunųjų skaitytojų tarpe tebėra populiarūs  lietuvių rašytojų K. Kasparavičiaus, L. 

Žutautės, R. Šerelytės  knygos. Užsienio rašytojų tarpe dominuoja autorių G. Blyton, D. Walliams 
kūriniai. Mažieji lankytojai su malonumu renkasi garsines knygeles, knygas su atvartėliais.  
Paaugliai   mielai skaito lietuvių autorių G. Adomaitytės, G. Morkūno knygas. Iš užsienio rašytojų 
populiariausios K. Cass, J. Green knygos. 

Įvairių mokslo šakų knygos taip pat domina mažuosius skaitytojus. Kaip ir ankstesniais 
metais populiariausia tarp vaikų gamtos mokslų literatūra: „Mikės Pūkuotuko enciklopedijos“, 
„Gamta“, „Gyvūnai“, „Žemė“. Vaikai mielai varto ir kitus spalvingus enciklopedinius leidinius. 

Tarp mažųjų skaitytojų ir toliau išlieka populiarūs periodiniai leidiniai „Flintas“, 
„Naminukas“, „Iliustruotasis mokslas“, mažiausios mergaitės mieliausiai varto „Barbie“, 
„Princeses“, vyresniosios – „Justę“, „Panelę“ ir pan.  

Vidutiniškas vaikų skaitomumas – 18,1: 
Viešojoje bibliotekoje – 20,5; 
VB miesto filialuose –15,0. 
 
 
  

4.4. Renginiai vaikams 
 
 

2015 m. mažiesiems skaitytojams organizuota 86 renginiai: iš jų 11 kompleksinių, 20 
žodinių, 44 vaizdiniai (2014 m. – 73 renginiai). 
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SVB tinklo bibliotekose VB Miesto fil. Renginių 
lankytojų 
skaičius 

Iš viso 
Komplek-

sinių 
Žodinių Vaizdinių 

Iš 
viso 

Komplek- 
sinių 

Žodinių Vaizdinių 
Iš 

viso 
Komplek- 

sinių 
Žodinių Vaizdinių 

86 11 20 44 26 5 8 13 60 6 23 31 8579 

 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius sėkmingai įgyvendino edukacinį projektą, „Kas 

pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?! – 3“. Projekto dėka mažieji skaitytojai ne tik skaitė 
knygeles, bet galėjo pasidžiaugti tikrų profesionalų pasirodymais - Kauno valstybinio lėlių teatro 
spektakliu „Peliuko pasakų dirbtuvėlė“, „Varlytės teatro“ spektakliu „Kibernetinė pasaka“. Vaikai 
kartu su aktoriais buvo įtraukti į vaidinimus, vienu atveju kartu kūrė pasaką, kito spektaklio metu 
atsakinėjo į Robotuko Nežiniuko klausimus. Projekto rėmuose vyko 2 susitikimai. Pirmasis jų - su 
vaikų pamėgta rašytoja ir knygų iliustratore Lina Žutaute. Vaikams buvo smalsu sužinoti apie 
didžiulio populiarumo sulaukusių „Kakės Makės“ knygelių atsiradimo istorijas. Antrasis 
susitikimas vyko su dailininke Sigute Ach. Menininkė su mažaisiais skaitytojais vedė kūrybiškumo 
bei vaizduotės lavinimo žaidimus, dalijosi savo kūrybos patirtimi. 

Vaikų ir jaunimo literatūros skyrių nuolat puošia įvairių miesto mokyklų pradinukų, 
lopšelių – darželių auklėtinių darbelių parodos. 2015 m. surengta 14 tokių parodų. Įdomiausios jų: 
Vidzgirio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių darbelių paroda „Baltu žiemos taku“, 
Senamiesčio pradinės mokyklos mokinių darbų paroda „Medžių portretai žiemą“, Dailiųjų amatų 
mokyklos mokinio A. Dzejanavičiaus autorinių darbų paroda „Nuo kulbės iki skulptūros“, lopšelio 
– darželio „Pasaka“ „Peledžiukų“ grupės vaikų darbelių paroda „Auskim, sesulės, drobules“ ir kt. 
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius jaunuosius skaitytojus 
pakvietė naujai pažvelgti į rašytojo A. Matučio kūrybą ir asmenybę. Vaikai kartu su A. Matučio 
muziejaus darbuotoja skaitė eiles, bandė nesuklysdami pasakyti poeto surimuotas greitakalbes, 
spėliojo šmaikščias mįsles. Birželio pirmąjį sekmadienį skyrius kartu su Alytaus miesto teatru jau 
antrus metus šventė Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Tą dieną bibliotekėlė įsikūrė teatro prieigose, 
kur gausus būrys alytiškių šeimų turėjo galimybę pamatyti kitokią biblioteką. Darbuotojos šeimoms 
papasakojo apie Vaikų ir jaunimo skyriaus teikiamas paslaugas, apie čia kaupiamas įvairaus 
formato spalvingas grojančias, dainuojančias ir kitokius garsus skleidžiančias knygeles. Vaikai 
galėjo pačiupinėti, patyrinėti knygeles, nuspalvinti piešinius įvairių pasakų motyvais ir pan.  

Vidzgirio filialas ataskaitiniais metais suorganizavo net 60 renginių vaikams. Filialas 
aktyviai bendradarbiauja su lopšelio – darželio „Volungėlė“ (kuriame ir įsikūrusi biblioteka) 
auklėtiniais, kaimynystėje esančių mokyklų pedagogais ir mokiniais, Alytaus socialinių paslaugų 
centro Neįgaliųjų dienos centro lankytojais. Organizuojami bendri projektai ir šventės. Didžiausias 
renginys – Tarptautinė neįgaliųjų žmonių dienos šventė Neįgaliųjų dienos centre, kurią tradiciškai 
organizuoja biblioteka. 2015 m. ši šventė pavadinta „Kaip plaka mano širdis“. Šventėje be visų 
išvardintų partnerių koncertavo A. Ramanausko – Vanago gimnazijos gimanazistai. 

Filialas organizuoja nemažai kūrybinių dirbtuvių vaikams: „Pasidariau eglutę pats“ – 
buvo mokomasi gaminti eglutę iš stiklo butelių ir kosmetinių vatos diskelių; „Užgavėnės Och“ – 
vaikai buvo mokomi pasidaryti užgavėnių kaukes; „Molinis paukštis“ – Neįgaliųjų dienos centro 
lankytojai ir Dzūkijos pagrindinės mokyklos mokiniai mokėsi pasigaminti paukštį. Bibliotekų 
savaitės metu filiale vyko garsiniai skaitymai. Šaltinių pagrindinės mokyklos pradinukai bei 
Alytaus vaikų globos namų auklėtiniai kartu su mokytoja Svetlana Žadeikiene mėgavosi dzūkiška 
tarme. Vaikai mielai klausėsi eilių iš spaudai parengtos knygelės „Paukštukai ir būžukai“. 

Filiale surengta 30 įvairių vaikų kūrybinių darbų ir piešinių parodų. Įdomiausios jų: 
Šaltinių pagrindinės mokyklos mokinių ir Alytaus globos namų vaikų piešinių paroda „Andzelmo 
Matučio kūrybos veikėjai atvirukuose“, Likiškėlių pagrindinės mokyklos floristikos būrelio vaikų 
darbų paroda „Pirmieji žiedai“; Dzūkijos pagrindinės mokyklos  pradinių klasių mokinių darbų 
paroda „Pasveikinimai žemei“, Lopšelio – darželio „Boružėlė“ „Pelėdžiukų“ grupės vaikų darbų 
paroda (skirta žemės dienai paminėti) „Aš mažas kūrėjas“, Šaltinių pagrindinės mokyklos mokinių  
darbų ir piešinių paroda „Jei kaskart, kai pagalvoju apie  Mamą išdygtų po gėlę, aš turėčiau bekraštį 
sodą“, mokyklos – darželio „Viltis“ mokinių darbų paroda „Po drugelio sparneliu“ ir kt. 
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Pirmojo Alytaus filialas daugiau renginių organizuoja suaugusiems lankytojams, 

mažiesiems skaitytojams surengta 10 renginių. Didžiausio susidomėjimo sulaukė popietės: „Skaitai 
knygas – kaupi žinias“, skirta tarptautinei vaikų knygos dienai bei „Knyga ir biblioteka“. Vyko 
tradicinė edukacinė programa ,„Sveika biblioteka“, skirta pirmų klasių mokiniams ir kt.   
 
 

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 
5.1. LIBIS PĮ diegimas 

 
2015 metais elektroniniame kataloge sukaupta 55 298 bibliografiniai įrašai. Per metus 

katalogas papildytas 2 122 bibliografiniais įrašais, t. y. 818 įrašų nei 2014 m. Nurašant dokumentus 
iš elektroninio katalogo pašalinta 444 įrašai, t. y. 216 įrašų arba 94,7 % daugiau nei ankstesniais 
metais. Analizinių įrašų bazė papildyta 179 įrašais: 30 spausdintų natų ir 149 garso įrašų. 

 
5.2. Informacinis fondas 

 
J. Kunčino VB informacinį fondą sudaro 7142 (4,7 % viso fondo) informaciniai 

leidiniai.  
Viešojoje bibliotekoje – 5138 egz. 
Vidutiniškai kiekviename filiale – 668 egz. 
 

5.3. Katalogų ir kartotekų sistema 
 

Bibliotekoje šiuo metu yra suvestinis, elektroninis, abėcėliniai ir sisteminiai skyrių bei 
filialų katalogai. Jau kelerius metus  visuose padaliniuose naudojamas tik elektroninis katalogas. 

Bibliotekoje tebėra užkonservuotos šios kartotekos: bendroji straipsnių, kraštotyros, 
citatų, iliustracijų, bibliografijos bibliografijos, teminė eilėraščių, ikimokyklinukų ir pirmų bei II – 
IV klasių moksleivių teminės knygų.  

2015 metais buvo tęsiamas retrospektyvinės bibliografijos, t.y. kortelinės kraštotyrinės 
kartotekos įtraukimas į bibliotekos elektroninį katalogą. Ataskaitiniais metais baigiamas suvedinėti 
visuomenės mokslų skyrius.  
 

5.4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 
 

Per ataskaitinius metus bibliotekos darbuotojai atsakė į 8 998 užklausas (31 užklausa 
mažiau nei 2014 m): 

VB – 8377; 
VB filialuose – 621; 
Kiekvienas filialas vidutiniškai – 207. 
Neįvykdytų užklausų – 609. 
Elektroniniu būdu atsakyta į 18 užklausų. 
2015 m. gautų užklausų kiekis lyginant su 2014 m. nežymiai sumažėjo, tačiau realiai jų 

pateikiama daugiau, mat ne visada bibliotekininkės spėja užrašyti.  
Daugiausiai užklausų atsakoma bendrojoje knygų skaitykloje bei kraštotyros 

skaityklose. Čia gauta 4127 užklausos (2014 m. – 4509). Užklausų pasiskirstymas: 
Teminės – 1126 
Adresinės – 2960 
Faktografinės – 18 
Tikslinamosios – 4 
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El. priemonėmis – 19. 
Pagal mokslo šakas užklausų gauta: bendrasis skyrius – 262, psichologija, filosofija – 

351, religija – 51, visuomenės mokslai – 974, gamtos mokslai – 120, taikomieji mokslai – 1251, 
menas – 395, kalbotyra – 320, grožinė literatūra – 114, geografija, istorija – 289. Kaip ir kasmet, 
aktualiausios temos lieka tos pačios – vadyba, personalo vadyba, teisė, ekonomika, finansai, 
viešasis administravimas, socialinis darbas, pedagogika. Kaip ir ankstesniais metais teiraujamasi 
įvairiakalbių žodynų, pokalbių žodynų ir užsienio kalbų mokomosios literatūros. Nors mokytis 
kalbų virtualioje erdvėje yra daugybė galimybių, tačiau vyresnio amžiaus žmonės vis tik teikia 
pirmenybę spausdintai mokomajai literatūrai. Jaunesniojo amžiaus lankytojai mokomąją literatūrą 
derina su internete esančiomis nemokamomis kalbų mokymo pamokomis.  

Ataskaitiniais metais viso neatsakyta į 609 užklausas. Daugiausia fiksuojamos tik 
temines neigiamos užklausos. Adresinių neigiamų užklausų nefiksuojame, nes dažniausiai LIBIS 
pagalba lankytojams nurodome, kurios bibliotekos turi jiems reikalingą knygą. Informacijos 
negalėjome pateikti tokiomis temomis: vidaus ligų diagnostika, mokymosi psichologija, pensijos ir 
pensijų reforma, vairuotojų darbo sauga, sertifikavimas, krikštynų scenarijus, saugos eksploatuojant 
elektros įrenginius taisyklės, gyvenimo įgūdžių ugdymas, pavarų skaičiavimas, Jonavos miesto 
žemėlapis, metalų apskaita, drabužių konstravimas anglų arba rusų kalbomis, sunkvežimiai, 
mokyklinių vadovėlių užsienio kalbų mokymuisi, geografijos egzaminas abiturientui ir kt. 

2015 m. neprarado populiarumo leidinių išdavimas iš skaityklų į namus su piniginiu 
užstatu.Tokiu būdu į namus išduoti 4803 leidiniai. Ši paslauga jau yra tapusi neatsiejama 
bibliotekos paslaugų dalimi, tad daugelis nuolatinių skaitytojų jau kitaip net neįsivaizduoja ir grįžę 
iš didžiųjų Lietuvos miestų bibliotekų, labai džiaugiasi šia paslauga. 
 

5.5. Internetas 
 
Visose 5 miesto bibliotekose lankytojų paslaugoms yra nemokama prieiga prie interneto 

per LITNET tinklą. Interneto ryšys yra tiekiamas  per optinį kabelį.  
Viešojoje bibliotekoje iki 2015 m. lapkričio mėnesio veikė 2 interneto skaityklos: 8 

darbo vietų interneto skaitykla ir 10 vietų VIP centras (įsteigta projekto “Biliotekos pažangai” 
įgyvendinimo metu). 2015 m. pabaigoje buvusiose interneto ir periodikos skaityklose teko daryti 
struktūrinius pokyčius, nes projekto „Bibliotekos pažangai – 2“ dėka bibliotekoje įkurta Išmanioji 
jaunimo erdvė. Ši erdvė įsikūrė buvusioje periodikos skaitykloje, o pastaroji perkelta į interneto 
skaityklą. Išmaniosios jaunimo erdvės išsidėstymas buvo planuojamas pagal darbo ir laisvalaikio 
zonų kriterijus. Ramiojoje (darbo) zonoje įkurtos 5 darbo vietos su stacionariais kompiuteriais bei 
ausinėmis. Kiekviename kompiuteryje yra galimybė naudotis vaizdo, teksto ir filmo redagavimo bei 
animacijos kūrimo programomis. Taip pat dvejose darbo vietose veikia savarankiško nuotolinio  
mokymosi programa „Lynda Kiosk“, kurioje galima įgyti plataus spektro žinių multimedijos, 
kompiuterinių technologijų bei socialinio marketingo, fotografijos ir dizaino  temomis. Aktyviosios 
(laisvalaikio) zonos interjeras – žaismingas. Čia stovi kabantis bei relaksacinis krėslai, sėdmaišiai, 
sienas puošia piešiniai, rašymo lentos bei įvairių Alytaus miesto menininkų kūryba – paveikslai ir 
fotografijos. Šioje zonoje jaunimas turi galimybę naudotis 1 stacionariu kompiuteriu, 8 planšetiniais 
kompiuteriais, vartyti meno albumus, žaisti 14 stalo žaidimų (šaškės, šachmatai, „Scrabble“, „Mano 
karjeros kelias“, „Spręskime problemas“, „Monopolis“, „Alias Genius“, „Activity“, „Lažinkimės“, 
„Jenga“, „I know“, „Lietuva“, „Europa“, „Twister“), naudotis mp4 grotuvais. Viena iš naujausių 
Išmaniosios jaunimo erdvės paslaugų – tai 3D akiniai. Aktyvioji zona taip pat yra pritaikyta vykdyti 
įvairius renginius, neformalias diskusijas.  
Visoje erdvėje veikia bevielis internetas ( Wi-fi ). Išmaniosios jaunimo erdvės lankytojai gali 
nemokamai pasivaišinti kava bei arbata(rėmėjų dovana).  

Ankstesnės interneto skaityklos vietoje liko 4 kompiuteriai, tokiu būdu centrinėje 
bibliotekoje atsirado 2  interneto skaityklos ir 1 skaitykla su kompiuterizuotomis darbo vietomis. Ši 
naujovė leidžia optimaliau paskirstyti interneto vartotojų srautus –atsižvelgiant į amžių, poreikius ir 
kitus veiksnius.  
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Kaip ir ankstesniais metais, kompiuterizuotos darbo vietos su prieiga prie interneto taip 
pat  yra Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje bei filialuose. 

Viso J. Kunčino VB sistemoje vartotojams yra 45 kompiuterizuotos darbo vietos su 
interneto prieiga: 

VB – 30; 
VB filialuose – 15. 
Per ataskaitinius metus viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose apsilankė 24 069 interneto 

vartotojai, t. y. 2545 lankytojais mažiau nei 2014 m. Interneto vartotojų mažėja, nes didžioji 
dauguma gyventojų turi kompiuterius su interneto prieiga namuose bei išmaniuosiuose telefonuose, 
kuriuose, kaip tenka pastebėti, naršo net pradinukai. Kita mažėjimo priežaštis - gendantys ir dėl lėšų 
stokos laiku neatnaujinami kompiuteriai. 

Miesto VB – 14702 (buvo 17586) lankytojai; 
Miesto VB filialuose – 9367 (buvo 9028) lankytojai. 
Kiekvienais metais mažėja lankytojų prie stacionarių bibliotekos kompiuterių, tačiau 

daugėja lankytojų, prisijungusių prie bibliotekoje esančio bevielio interneto su savo kompiuteriais 
arba kitais išmaniaisiais įrenginiais. Bibliotekos kompiuteriais, kaip ir ankstesniais metais, 
dažniausiai naudojasi socialiai pažeidžiamoms grupėms priklausantys  asmenys, namuose neturintys 
kompiuterio arba lankytojai, kuriems reikalingos spausdinimo ar skenavimo paslaugos. Padažnėjo 
lankytojų, kurie ateina atsispausdinti el. sąskaitų išklotines, nes šios paslaugos bankuose ypač 
brangios, net patys banko darbuotojai rekomenduoja pastarąsias atsispausdinti bibliotekoje. Gaila, 
kad kompiuteriai skaityklose  vis dar neretai  lieka žaidimų, o ne informacijos paieškos priemone.    

2015 m. buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Alytaus Dailės mokykla. Šios mokyklos 
auklėtiniai kartu su dėstytoju kartą per savaitę nustatytomis valandomis bibliotekos VIP centre 
mokėsi grafinio dizaino, šioms pamokoms taip pat naudojosi bibliotekos fonduose esančiais 
vizualaus meno leidiniais. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6. Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas 
 

 
Ataskaitiniais metais bibliotekoje buvo galima pasinaudoti šiomis duomenų bazėmis: 

 Nacionalinės bibliografijos duomenų banku (NBDB) 

 Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės 1994-2002 metų 
archyvu. 

 Credo Online Reference 
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 Naxos Music Library 

 EBSCO 

 Virtualių mokymų platforma LYNDA KIOSK 

Iš prenumeruojamų duomenų bazių 2015 metais daugiausia buvo naudojama 
lietuviška duomenų bazė – Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (NBDB). Ja bibliotekoje 
naudotasi 98 kartus. Be to, lankytojai bibliotekoje supažindinami ir apmokomi naudotis NBDB, kad 
vėliau jie galėtų ieškoti informacijos iš namų kompiuterio. Daug mažiau viešojoje bibliotekoje 
paklausi EBSCO duomenų bazė. Visos aukštosios mokyklos, kolegijos taip pat turi prieigą prie šios 
duomenų bazės, tad viešosiose bibliotekose jos paklausa nėra itin didelė. Prie EBSCO duomenų 
bazių ataskaitiniais metais jungtasi 35 kartus, joje atlikta 1135 paieškos. Naxos Music Library  baze 
bibliotekoje niekas nesinaudojo, deja, neatsirado vartotojų, kuriuos sudomintų ši duomenų bazė. 
Credo Online Reference naudotasi irgi vos pora kartų.  

Per metus bibliotekoje suteiktos 229 informacinės konsultacijos. Kaip ir kasmet, tai 
patarimai, kaip ir kur naudingiausia lankytojui ieškotis reikiamos informacijos, kaip naudotis 
elektroniniu katalogu, knygų pratęsimo bei knygų užsakymo ir rezervavimo paslaugomis nuotoliniu 
būdu, pastoviai teikiamos konsultacijos naudojimosi NBDB ir LIBIS klausimais. 

Gan populiari tarp lankytojų metų pabaigoje buvo ir mokymų platforma LYNDA 
KIOSK, prenumeruojama už projekto „Bibliotekos pažangai -2“ lėšas nuo lapkričio mėn. vidurio – 
užfiksuoti 237   mokomųjų įrašų peržiūros . 

Naudojimasis elektroninėmis paslaugomis lyginant su ankstesniais metais nežymiai 
sumažėjo. Per ataskaitinius metus šiomis paslaugomis buvo pasinaudota: 

interneto seansų – 16096 (2014 m. – 16996); 
atsiųstų įrašų – 16659 (2014 m. – 17873); 
virtualių apsilankymų – 10638 (2014 m. – 11623); 
paieškų skaičius – 65239 (2014 m. – 0214). 

 
5.7. Kraštotyros darbas 

 
2015 metais kraštotyros fondas pasipildė 136 naujais leidiniais (2014 m. – 124 egz.). 

Šiuo metu kraštotyros fondą sudaro 2262 dokumentai. Pagrindiniai kraštotyros leidinių 
komplektavimo šaltiniai – tai autorių ir skaitytojų dovanos bei už pinigines lėšas iš įvairių šaltinių 
įsigyti leidiniai. Komplektuojant kraštotyrinį fondą, kaip ir ankstesniais metais, problema ta pati –  
dažnai išleistais leidiniais prekybos vietose net neprekiaujama, tenka kreiptis į pačius autorius su 
prašymais dovanoti ar nusipirkti knygas. Taip pat būna ir problemų su lėšomis, už kurias būtų 
galima įsigyti kraštotyrinio pobūdžio  leidinius: ne visada biblioteka turi lėšų būtent tuo metu, kai 
leidinys išleidžiamas ir aktyviausiai platinamas. O atsiradus galimybei įsigyti - autoriai dalies 
pageidaujamų leidinių  jau  ir nebeturi.  

 
 
 

Kraštotyros 
fondas (fiz. 

vnt.) 

Kraštotyros įrašų skaičius Kraštotyros darbų skaičius 

Iš viso 
Parengta  
2015 m. 

Iš viso 
Parengta  
2015 m. 

VB 2262 73 811 5886 161 6 
 

Ataskaitiniais metais bibliografai ir toliau sėkmingai dalyvavo nacionalinės 
bibliografijos duomenų banko (NBDB), į kurį eksportuojami regioninės spaudos publikacijų 
analiziniai įrašai, kūrime.  Per metus nusiųsta 831 įrašas iš savaitraščio „Dainavos žodis“ bei 
žurnalo „Dainava“ (2014 – 664). 

Viena iš pagrindinių kraštotyros veiklos sričių – informacijos apie kraštą rinkimas, 
analizavimas, sisteminimas, analizinių įrašų kūrimas ir įtraukimas į elektroninį bibliotekos katalogą. 
Įrašai rengiami iš vietinės regioninės spaudos, bibliotekos prenumeruojamų periodinių leidinių bei 
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bibliotekoje gaunamų leidinių. 2015 metais viso sukurti 5886 analiziniai įrašai, kurie ir papildė 
elektroninį bibliotekos katalogą (2014 m. – 5168). Taip pat toliau tęsiamas retrospektyvios 
kraštotyrinės bibliografijos kortelinės kartotekos įtraukimas į elektroninį katalogą. Tai  kruopštus ir 
nemažai laiko sąnaudų reikalaujantis darbas, kadangi daugelis bibliografinių aprašų tikslinami ir 
papildomi, kuriamos išsamesnės anotacijos. Šis darbas vykdomas tik po pagrindinių skyriaus 
veiklų, tad vyksta gan lėtais tempais. 

Tradiciškai, metų eigoje, atsižvelgiant į Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 
specialistų padarytus reikšminių žodžių sąrašo pakeitimus bei metodinius nurodymus, buvo 
redaguojamas bibliotekos elektroninio katalogo straipsnių paieškos posistemyje esantis reikšminių 
žodžių sąrašas. 

Viso per 2015 m. metus bibliotekos skyrių ir filialų darbuotojai atsakė į 362 
kraštotyrinio pobūdžio užklausas (2014 m.– 352). Daugiausiai jų atsakė informacijos ir kraštotyros 
centras – 291 užklausą (2014 m. – 310). Iš jų teminių – 101, adresnių – 172, faktografinių – 16, 
tikslinamosios – 2. Pagal mokslo šakas užklausos pasiskirsčiusios taip: bendrasis skyrius – 71, 
filosofija, psichologija – 2, religija – 5, visuomenės mokslai – 36, gamtos mokslai – 6, technikos 
mokslai – 19, menas – 31, kalbotyra – 3, grožinė literatūra – 55, geografija, istorija – 63. 
Daugiausia užklausų gauta iš bendrojo skyriaus, lankytojai pageidavo ankstesnių metų Alytaus 
periodinės spaudos bei informacijos apie kultūros aktualijas.  Antroje vietoje pagal populiarumą – 
vietinių rašytojų kūriniai, trečioje vietoje – leidiniai apie mūsų krašto miestelius bei kaimelius, taip 
pat ir istoriniai leidiniai. Daugiausia kartų buvo domimasi leidiniu „Bulgakovas Z. Senasis ir 
naujasis Alytus :[nuotraukų albumas]“, (2003) išduota 29 kartus. Naujuoju Alytaus fotoalbumu   
„Alytus“ (2014) domėtasi 19 kartų. Knygos „Alytaus miesto istorijos fragmentai“ (2001), 
„Stanionis V. Alytus : XX a. vaizdai : [nuotraukų albumas].“ (1999) ir „Alytaus šviesuolių 
portretai“ (2007) išduoti po 17 kartų. 

Kraštotyros skaitykloje teikiama dokumentų išdavimo su piniginiu užstatu paslauga. Ja 
pasinaudojo 72 lankytojai (2014 m. – 47), į namus išduoti 127 leidiniai (2014 m. – 84). 

Kaip ir ankstesniais metais, tęsiamas jau esamų teminių ir personalijų aplankų pildymas, 
toliau pildomas ir „Kraštiečių ir Alytaus datų“ sąrašas. Per metus parengti nauji aplankai: „Alytaus 
naujienų“ kultūros puslapių „Slenksčiai“ kūrybinė grupė“, „Muzikos mokyklos mokytoja 
metodininkė Rita Frendzelienė“, „Festivalių ir kitų kultūros renginių organizatorius Tomas 
Sutkaitis“, „Kalvis, tautodailės parodų, respublikinių ir tarptautinių plenerų dalyvis Andrius 
Liaukus“, „Alytaus J. Kunčino viešosios bibliotekos direktorė, renginių organizatorė, visuomenės 
veikėja Giedrė Bulgakovienė“ ir „Dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas Albertas 
Antanavičius“. 

„Dainavos“ žurnalo redakcijai naujajam žurnalo numeriui parengtos ir pateiktos 
bibliotekoje organizuojamo respublikinio trumposios prozos festivalio „Imbiero vakarai 2014“ 
laureatų Danutės Kalinauskaitės, Vido Morkūno, Mikalojaus Vilučio ir Rolando Rastausko trumpos 
biografijos. 

Alytaus teatro  prašymu surinkta bibliografija apie aktorę, režisierę, menininkų 
sambūrio "Erdvės" vadovę, fotografijos, tapybos, scenografijos, taikomosios dailės parodų kuratorę, 
2011 metų Alytaus miesto kultūros premijos laureatę Loretą Liausaitę. Padarytos publikacijų 
kopijos (59 vnt.) ir perduotos Alytaus teatrui. Remiantis šia medžiaga teatre buvo surengtas L. 
Liausaitės atminimo vakaras. 

Birželio 14 d., direktorei Giedrei Bulgakovienei bendradarbiaujant su Alytaus 
verslininke Violeta Skudriene bei vietos Tremtinių palikuonių asociacija, buvo inicijuota ir parengta 
unikali fotografijų ir atsiminimų ekspozicija „Alytiškių tremčių geležinkeliai“, sulaukusi didelio 
miestelėnų susidomėjimo.  

Ataskaitiniais metais ir toliau buvo populiarinama rašytojo Jurgio Kunčino kūryba. 
Alytaus radijuje „FM99“ bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotoja skaitė Jurgio 
Kunčino eilėraščius bei trumpai pristatė virtualią biblioteką „Gyvenimo stebėtojo užrašai pagal 
Jurgį Kunčiną“. Taip pat ši svetainė atskiru renginiu buvo pristatyta Alytaus miesto lietuvių kalbos 
pedagogų bei mokyklų bibliotekininkų bendruomenėms. Metų eigoje svetainė nuolat reklamuojama 
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jos „Facebook“ profilyje, laikas nuo laiko į „pirmą planą“ iškeliant kurį nors Jurgio Kunčino tekstą, 
turintį sąsajų su šiandieninėmis miesto aktualijomis, problemomis bei tekstus, kuriuose rašytojas 
pavaizdavęs įvairias miesto vietoves bei skelbiant visas naujienas bei aktualijas, susijusias su 
rašytoju. 2015 metais Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos skelbtame nominacijų 
konkurse J. Kunčino viešosios bibliotekos darbuotojų sukurta virtuali svetainė „Gyvenimo stebėtojo 
užrašai pagal Jurgį Kunčiną“ už originalią veiklą panaudojant informacines technologijas, diegiant 
kitas netradicines paslaugas pelnė nominaciją „Originaliausių inovacijų biblioteka“. Šios virtualios 
svetainės kūrėjų komanda pasiūlyta  ir į kandidatus Alytaus miesto kultūros premijai gauti.Ta proga 
apie svetainę duotas interviu Alytaus radijui „FM99“.  

Šios svetainės populiarinimo veiklos neišvengiamai atsiliepia ir nenuslūgstančiam  
susidomėjimu minėta virtualia biblioteka: google.com/analytics/  lankomumo statistikoje  2015 m. 
užfiksuoti 11 853  J.Kunčino tekstų puslapių rodiniai, registruoti 6238 prisijungimo seansai, 12 
proc. iš jų  – t. y. 650 iš jų – periodiškai grįžtantys lankytojai. Bene aktyviausiai naudojosi vilniečiai 
– 34,68 proc., kauniečiai – 32,72 proc. ir alytiškiai – 18,5 proc. Šiauliuose ir Panevėžyje Jurgio 
Kunčino tekstais internete domėjosi maždaug 4 proc. šios svetainės lankytojų, apie 0,1 proc. 
lankytojų – iš kitų šalių. 

Bibliotekos darbuotojos bendradarbiavo su iniciatyvine Alytaus miesto sodo atgimimo 
grupe, rengusia parodą „Miesto sodas – Alytaus laisvės dvasia“. Joje buvo eksponuojamos 
fotografijos, kuriose miesto sode įamžinti žymūs alytiškiai. Parodai buvo pateikta ir rašytojo Jurgio 
Kunčino nuotrauka. 

Bibliotekoje veikiantis rašytojo Jurgio Kunčino atminimo kambarys pasipildė dar vienu 
įdomiu eksponatu – rašytojas Vidas Morkūnas dovanojo jo kūrybai Jurgio Kunčino rašytos 
recenzijos rankraštį. Atminimo kambarį be moksleivių ir kitų ekskurantų aplankė bei smalsiai 
apžiūrėjo rašytojo jaunystės draugas, svečias iš Vokietijos.  

Kaip ir ankstesniais metais kaupiamas bibliotekos, jos renginių ir kitokios veiklos 
fotografijų skaitmeninis archyvas, kuris sėkmingai panaudojamas rengiant kraštotyrines parodas, 
įvairių vizualinių priemonių apie biblioteką kūrimui, informacinei sklaidai apie biblioteką bei 
įvairiapusiškam publikacijų apipavidalinimui. 
 
 

VI. METODINĖ VEIKLA 

 
Pagrindinės metodinės veiklos kryptys nesikeičia: 
bibliotekų veiklą reglamentuojančių dokumentų , standartų diegimas; 
naujų technologijų bibliotekoje diegimas; 
statistikos kaupimas; 
pažangios šalies bibliotekų patirties skleidimas ir įgyvendinimas; 
praktinės pagalbos teikimas; 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas  
Bibliotekoje metodinį darbą, kaip ir ankstesniais metais, dirba direktorės pavaduotoja ir 

vyr. metodininkė, atsakinga už bibliotekos viešuosius ryšius ir projektų rengimą. 2015 m. daug 
dėmesio teko skirti projekto „Bibliotekos pažangai -2“ rengimui ir jo įgyvendinimo  kuravimui. 
Gavus finansavimą teko perorganizuoti skaitytojų aptarnavimo skyriaus erdves, darbo 
organizavimą, atlikti etatų struktūrinius pakeitimus. Kiekvienais metais bibliotekoje daugėja 
renginių, jų organizavimas ir koordinavimas taip pat užima nemažai laiko. Kiekvieną mėnesį taip 
pat rengiami mėnesio renginių planai, jie pateikiami miesto savivaldybės kultūros skyriui ir 
galiausiai patenka į bendrus miesto kultūrinių renginių planus. 

Bibliotekų sistema maža, tad vyksta nuolatinis tiesioginis bendravimas su padalinių 
darbuotojais, ir planine tvarka, ir reikalui esant jie aplankomi, apmokomi naujai priimti darbuotojai, 
teikiama papildoma praktinė pagalba, sprendžiamos iškilusios problemos, ginčai ir pan. Kiekvieną 
mėnesį renkami skyrių ir filialų statistiniai duomenys, jie analizuojami. Kas mėnesį rengiami ir 
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padalinių vedėjų gamybiniai pasitarimai, aptariami veiklos rezultatai, aiškinamasi trūkumai, 
problemos. Surengti 4 visuotiniai susirinkimai. Rengiami planai, ataskaitos M. Mažvydo bibliotekai 
ir Alytaus miesto Tarybai bei savivaldybės Kultūros skyriui, rengiama informacija kitiems jos 
padaliniams. Parengtas 2015–2017 m. strateginis veiklos planas bei veiklos programa. 

Surengtas 1 bendras J. Kunčino VB ir miesto mokyklų bibliotekininkų susirinkimas, 
kuriame aptarti bendrieji profesiniai klausimai, bendradarbiavimo praktika ir galimybės, pristatyta 
naujai įkurta „Išmanioji jaunimo erdvė“.  

 

VII. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE. PROJEKTŲ RENGIMAS 
 

2015 metais biblioteka parengė 5 projektus. 4 iš jų gavo finansavimą. 
Viso 2015 metais projektams gauta 29 855 Eur. Iš jų: 3 515 Eur iš Lietuvos kultūros 

tarybos, 8 150 Eur iš Alytaus miesto savivaldybės ir 18 190 Eur (2015 metais iš jų panaudota 
14 748,13 Eur, likusioji dalis – 2016 metams) bibliotekai skyrė Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka, administruojanti Bilo ir Melindos Geitsų fondo Pasaulio bibliotekų programos 
lėšas, per projektą „Bibliotekos pažangai 2“. 

2015 metais finansuoti šie projektai: 
„Alytietiškos istorijos. (ne)šventųjų gyvenimai-II“ 

Projekto metu išleistas savitas, reprezentatyvus leidinys – alytiškio dailininko ir literato 
Kosto Poškaus literatūrinių ir meninių darbų rinkinys „(Ne)šventųjų gyvenimai. Alytietiškos 
istorijos“. Vykdomas šios knygos populiarinimas ir sklaida. Tokiu būdu projekto įgyvendinimas 
prisideda prie kultūrinio Alytaus įvaizdžio stiprinimo. 

Renginių ciklas „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“ 
Šiuo projektu siekėme aktyvinti ivairių visuomenės kartų susidomėjimą šiuolaikine 

lietuvių litertūra bei mažinti kultūrinę sostinės ir Alytaus regiono atskirtį. Šiais tikslais Alytaus 
mieste suorganizuoti 3 literatūriniai/muzikiniai renginius: 1 – grožinės literatūros istorine tematika, 
1 – poezijos, 1 – prozos. Dėl įdomaus formato projektas sulaukė nemažo populiarumo ir pakankamo 
renginių lankytojų bei tiesioginių renginių transliacijų stebėtojų skaičiaus. Projekto metu sukurta 
stilizuota traukinio kupė, įsigyta stacionari videokamera ir kt. pasitarnaus ir ateityje – kituose 
renginiuose bei projektuose suaugusiems ir jaunimui. 

„Bibliotekos pažangai – 2“ projekto pirmoji  dalis - „Išmanioji biblioteka 
jaunimui“ 

Pagerintos prasmingo jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybės Alytaus mieste – 
atidaryta vieša ir nemokamai visiems prieinama laisvalaikio, saviraiškos ir edukacijos vieta – 
Išmanioji jaunimo erdvė. Joje bibliotekos darbo laiku nemokamai teikiamos šios galimybės:  

  dirbti kompiuteriu (6 darbo vietos) bei naudotis nauja bibliotekos paslauga - 
prenumeruojamais mokomaisiais nuotoliniais kursais (6 darbo vietos) per prieigą 
prie www.lynda.com platformos;  

  audotis planšetiniais kompiuteriais su elektroninių knygų skaityklėmis bei programine 
įranga (vienu metu – max. 10 žmonių) laisvai pasirenkamoje neformalioje erdvėje;  

  individualiai klausytis muzikos ar audio knygų, žiūrėti nekomercinius filmus;  
  naudotis virtualios realybės įranga;  
  žaisti stalo žaidimus. 
Šioje erdvėje vykdoma nuolatinė veikla, kultūriniai ir edukaciniai renginiai jaunimui. 
„Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?!-III“. 
Projektas, skirtas vaikų skaitymo kultūros formavimui per įvairialypę pažintinę ir 

kūrybinę veiklą. 
2015 metais bibliotekoje įgyvendinti projektai apėmė platų bibliotekos veiklų (nuo 

kultūrinių renginių iki leidybos) ir tikslinių grupių (suaugusiųjų, jaunimo ir vaikų) spektrą. 
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VIII. PERSONALAS 

 
8.1. Darbuotojų skaičius ir kaitos problemos 

 
J. Kunčino VB sistemoje yra 36 etatai. Dirba 36 darbuotojai: iš jų 26 – profesionalūs 

bibliotekininkai. Iš jų: 
VB – 22 bibliotekininkai; 
VB miesto filialuose – 4 bibliotekininkai. 
Darbuotojų kaita minimali. Bibliotekininkų amžiaus vidurkis – 45 metai. Dirba 2 

pensijinio amžiaus darbuotojai.  
  

8.2. Darbuotojų išsilavinimas 
 

Su aukštuoju išsilavinimu dirba: 
J. KunčinoVB – 19 darbuotojų (73,1 %). Iš jų: 
VB – 18 darbuotojų;  
VB miesto filialuose – 1 darbuotojas.  
Su aukštesniuoju išsilavinimu dirba: 
J. KunčinoVB – 7 darbuotojai (26,9%). Iš jų: 
VB – 4 darbuotojai; 
VB miesto filialuose – 3 darbuotojai  
Kitokio išsilavinimo darbuotojų tarp profesionalių bibliotekininkų nėra. 
 

8.3. Kvalifikacijos kėlimas 
 
2015 m. kvalifikaciją kėlė 6 bibliotekininkai. 
2 bibliotekos darbuotojai dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai – 2“ mokymuose: 

„Pokyčių valdymas“, „Poveikio vertinimas“ bei patirties dalijimosi seminare. 
Direktorė dalyvavo Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos surengtoje tarptautinėje 

konferencijoje „Bibliotekų pokyčiai modernioje visuomenėje: pažangi patirtis ir ateities iššūkiai“ 
bei praktiniuose mokymuose „Tarptautinis tarpregioninis dialogas: pokyčių valdymas, patirties 
sklaida ir partnerystė“. 

Direktorės pavaduotoja dalyvavo tarptautiniame išvažiuojamame viešųjų bibliotekų 
patirties sklaidos forume Slovėnijos bibliotekose „Atvira biblioteka“. 

„Išmaniosios jaunimo erdvės“ vyresn. bibliotekininkė dalyvavo Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybos Eurodesk organizuojamuose Įvadiniuose jaunimo informavimo ir 
konsultavimo darbuotojų mokymuose YIntro5. 

Bibliografė dalyvavo Lietuvos medicinos bibliotekoje vykusiuose informacinio 
raštingumo mokymuose „Patikimos medicinos informacijos paieška“. 
 

8.4. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 
 

1 J. Kunčino VB darbuotojui tenka – 336 skaitytojai. Iš jų:  
VB – 255; 
VB filialuose – 782. 
1 J. KunčinoVB darbuotojui tenka 5146 lankytojai. Iš jų: 
VB – 41775; 
VB filialuose – 10472. 
1 J. KunčinoVB darbuotojas išduoda 10678. Iš jų: 
VB – 8819; 
VB filialuose – 20903. 
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IX. MATERIALINĖ BAZĖ 

 
9.1. Patalpų būklė 

 
Bibliotekos materialinė bazė ir toliau išlieka vidutiniška. 2015 m. pavyko išspręsti 

užsisenėjusią problemą Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje : pakeisti šio skyriaus patalpų  langai, 
įrengtas pandusas. Pakeisti langai ir kitame bibliotekos padalinyje – Informacijos ir laisvalaikio 
centre (neįgaliesiems). Apsaugos kamerų, elektroninių vartų (centrinėje bibliotekoje) nebuvimas 
nebe pirmus metus atsiliepia ne tik leidinių fondo, bet ir kito bibliotekos turto, personalo 
asmeniniam saugumui. 

Išlieka aktuali kompiuterinės įrangos atnaujinimo problema, nors metų pabaigoje už 
savivaldybės lėšas kelis darbuotojų kompiuterius ir pakeitėme naujais. 

Kasmet vis daugiau problemų kelia prieš dešimtmetį rekonstruotos centrinės bibliotekos 
patalpos – vis labiau trūksta erdvių ne tik didesniems renginiams bet ir abonemento bei skaityklų 
knygų lentynoms. Klaidus patalpų išplanavimas, bent kiek didesnio ploto erdvių stoka trukdo 
bibliotekos personalui įgyvendinti daugelį veiklos modernizavimo sumanymų, vis mažiau laisvos 
vietos leidiniams skaityklose, stačiais laiptais į rūsį darbuotojams nesaugu nešioti sunkius leidinių 
ryšulius į ten esančias saugyklas. Nedidelė ir jauki, lankytojų pamėgta salė - svetainė dažnai jau 
nesutalpina visų renginių lankytojų - susirinkus bent kiek skaitlingesnei auditorijai, būna per 
tvanku, nes cokoliniame  aukšte žemos lubos, būtina kuo skubiau modernizuoti jos oro ventiliacijos 
sistemą. Visos išvardintos problemos vis akivaizdžiau signalizuoja, kad jau per artimiausią 
dešimtmetį centrinės miesto bibliotekos patalpų išplėtimo klausimus reikėtų pradėti spręsti iš 
esmės. 
 

9.2. Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius. 
 

Visi VB padaliniai yra kompiuterizuoti ir turi prieigą prie interneto (optinis kabelis). 
Viso J. Kunčino VB sistemoje yra 75 kompiuterizuotos darbo vietos: 

 
J. Kunčino VB 
sistemoje 

75 Iš jų: 45 vartotojams 30 darbuotojams 

Miesto VB 56 30 vartotojams 26 darbuotojams 
3 miesto filialuose 19 15 vartotojams 4 darbuotojams 

 
Biblioteka turi 2 kopijavimo aparatus. Abu yra viešojoje bibliotekoje ir skirti 

vartotojams. VB filialuose dauginimo aparatų nėra. Bibliotekoje taip pat yra 2 komplektai 
multimedia įrangos, galingas skaneris, 5 multifunkciniai įrenginiai, 1 filmavimo kamera, 3 
fotoaparatai, 8 planšetiniai kompiuteriai, 3D akiniai, LD ekranas išorinei bibliotekos paslaugų bei  
renginių reklamai. 

Biblioteka turi lengvąjį automobilį VW Touran. 
 

9.3. Patalpų plotas 
 

Bendras bibliotekų patalpų plotas – 2179 m2  

Naudingas patalpų plotas – 1490 m2  

 

9.4. Lentynų apskaita 
 
Viso fondo lentynų – 3035 metrai; 
Atviro fondo lentynų – 3003 metrai. 
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X. FINANSAVIMAS 

 
2015 m. J. Kunčino VB išlaidos sudarė 381598,0 Eur. 
Iš jų:  
darbuotojų darbo užmokesčiui – 206031,0 Eur.;  
dokumentų įsigijimui – 50273,0 Eur: iš jų 37546,0 Eur – knygoms; 10058,0 Eur – 

periodikai; 2669,0 elektroniniams dokumentams įsigyti; 
automatizacijai: kompiuterinei, programinei įrangai, jos palaikymui – 10239,0 Eur ; 
kitos išlaidos – 115056,0 Eur. 
Viso per ataskaitinius metus biblioteka gavo 344206,0 Eur. 
Iš jų:  
Miesto savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos – 317785,0 Eur. 
Iš jų: 
steigėjo lėšos dokumentams įsigyti – 45,0 Eur; 
steigėjo lėšos prenumeratai – 10454,0 Eur.  
Lėšos už mokamas paslaugas – 5198,0 Eur. 
Lėšos iš kitų viešų šaltinių (parama) – 156,0 Eur. 
Programų, projektų (grantų) lėšos – 21066,0 Eur. 
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IŠVADOS 

 
Sėkmės 
 Nepaisant nuolatinio gyventojų skaičiaus mieste mažėjimo, bibliotekos paslaugų  

vartotojų ir lankytojų skaičiai  išlieka stabilūs arba keičiasi labai nežymiai. 
 Miesto bibliotekose išplėtotos ne tik tradicinės bibliotekinės, bet  ir sėkmingai 

teikiamos modernios informacinės paslaugos: pilna apimtimi dirba visos LIBIS posistemės, nuolat 
diegiami jų atnaujinimai, suskaitmenintas visas bibliotekos knygų fondas, toliau vyksta Kraštotyros 
kortelių  katalogo skaitmeninis rekatalogavimas, organizuojami gyventojų IT mokymai. Skaitytojai 
vis aktyviau naudojasi nuotolinėmis elektroninėmis paslaugomis. 

 Išplėstas prenumeruojamų laikraščių ir žurnalų asortimentas. 
 Už virtualios bibliotekos „Gyvenimo stebėtojo užrašai pagal Jurgį Kunčiną“ 

sukūrimą ir sklaidą biblioteka Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos paskelbta „Originaliausių 
inovacijų biblioteka“. 

 Iš dalies pagerinta bibliotekos materialinė bazė. Vaikų ir jaunimo literatūros 
skyriuje – pakeisti langai, įrengtas pandusas. Pakeisti langai ir kitame bibliotekos padalinyje – 
Informacijos ir laisvalaikio centre (neįgaliesiems). 

 
Trūkumai ir problemos. 
 Įsisenėjusi dokumentų fondų bei kito bibliotekos turto saugumo problema - dėl lėšų 

trūkumo negalime įsigyti  vaizdo kamerų, elektroninių vartų centrinėse bibliotekos patalpose. 
 Aktualumo neprarandanti „Skolininkų“ problema. Bibliotekininkės šią problemą 

bando spręsti įvairiai: eina į namus (šiuo metu tai labai problemiška, nes daugelyje laiptinių 
koduotos durų spynos); tariasi su mokyklomis, pateikdamos skolininkų sąrašus, ir prašydamos, kad 
mokytojai paragintų atsiskaityti su biblioteka; rašo raginimus elektroniniu paštu, tačiau jaunimas 
dažnai keičia savo el. pašto adresus, taip pat ir telefono numerius, todėl tai nėra labai efektyvu. 

 Vis akivaizdžiau, kad tiek naujosios centrinės bibliotekos, tiek ir Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyriaus patalpos per ankštos daugelio  modernių bibliotekos veiklų organizavimui.. 

  Nedidelė ir jauki salė - svetainė kartais jau nesutalpina visų renginių lankytojų, 
susirinkus bent kiek skaitlingesnei auditorijai, būna per tvanku, nes cokoliniame  aukšte žemos 
lubos.  

 
Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą. 
 Ieškoti būdų, kaip pritraukti į miesto bibliotekas daugiau skaitytojų, išlaikyti esamų 

lankytojų skaičių.  
 Gausinti socialinių partnerysčių tinklą, toliau sėkmingai  plėtoti bibliotekos viešąją 

kultūrinę veiklą. 
 Įgyvendinti 2016 metams parengtus viešosios veiklos projektus, tęsti pradėtas, 

projekto „Bibliotekos pažangai – 2“ veiklas. 
 Dalyvauti savivaldybės formuojamose darbo grupėse įvairioms miesto problemoms 

spręsti ir iniciatyvoms įgyvendinti. 
 Modernizuoti pagrindinių bibliotekos patalpų salės –svetainės oro ventiliacijos 

sistemą. 
 Ieškoti galimybių pagrindinių bibliotekos patalpų išplėtimui. 

 


