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BENDROJI DALIS 

 
Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos (toliau J. Kunčino VB) misija – kaupti, 

saugoti, tvarkyti bei sisteminti dokumentus tradicinėse ir elektroninėse laikmenose, sudaryti sąlygas 

visiems Alytaus miesto bendruomenės nariams bei miesto svečiams laisvai naudotis šiais bei 

pasaulio interneto tinklais skleidžiamais informacijos ištekliais, kitais būdais prisidėti prie 

,,Informacinės visuomenės plėtros strateginio plano“, ,,Lietuvos kultūros politikos nuostatų“ bei 

,,Valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslų“ įgyvendinimo regione. 

2012 m. J. Kunčino viešosios bibliotekos veikla buvo orientuota į šių pagrindinių 

uždavinių įgyvendinimą: 

1. Sudaryti sąlygas bendruomenei naudotis universaliais dokumentų fondais.  

2. Plėtoti modernias informacines paslaugas. 

3. Viešaisiais renginiais ir kita veikla prisidėti prie „Alytaus miesto savivaldybės 

bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos“. 

Minėtų uždavinių įgyvendinimui iš visų šaltinių buvo gauta 1063,3 tūkst. Lt (1,8 tūkst. 

daugiau nei 2011 m.)  

Lyginant 2012 metų veiklos rezultatus su strateginiame bibliotekos veiklos plane 

planuotais rodikliais, ne visus pavyko pasiekti. 2 % sumažėjo lankytojų. Pagrindinė priežastis – 

mažėjantis gyventojų skaičius mieste. 

 

Eil. nr Rodiklio pavadinimas Planas Rezultatas 

1 Dokumentų fondo dydis (egz.) 142 500 147 349 

2 Lankytojų skaičius 139 500 139 207   

3 Dokumentų išduotis 272 000 273 475 

4 Viešųjų renginių skaičius 100 121 

 

Lyginant ataskaitinių metų veiklos rezultatus su 2011 m. rodikliais, sutelkta 405 

vartotojais mažiau, ir 2800 lankytojų mažiau. Kiti rodikliai (fondo dydis, renginių skaičius) viršyti.  

Pilna apimtimi dirba visos LIBIS posistemės, rekataloguotas visas bibliotekos knygų  

fondas, pradėtas skaitmeninti kraštotyros katalogas. 

Sėkmingai baigti projekto „Bibliotekos pažangai“ kelti uždaviniai.  

Surengti jau penktieji respublikiniai trumposios prozos skaitymai „Imbiero vakarai“, 

skirti Jurgio Kunčino 65-mečio jubiliejui. 

Didelis darbo krūvis tiek bibliotekos direktorei, tiek kitiems darbuotojams teko vykdant 

Vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programą. Bibliotekai buvo priskirtas Pirmojo Alytaus 

bendruomenės veiklos administravimas. Bibliotekininkai padėjo surengti šiame mikrorajone 2 

didelius renginius: t.y. Rugsėjo 1-osios ir Kalėdų šventes atnaujintoje Pirmojo Alytaus aikštėje; 

prisidėjo leidžiant 2013–2017 metų kalendorių „Pirmasis Alytus. Pradžia yra čia“. 

2012 m. bibliotekos finansinė padėtis buvo gana įtempta, finansavimas buvo užtikrintas 

tik pagrindinėms pragyvenimo reikmėms, metus baigėme su įsiskolinimais komunalinėms 

paslaugoms.  

 

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

1.1. Bibliotekų skaičius 
 

2012 m. J. Kunčino VB sistemos bibliotekų skaičius nepasikeitė. Veikia 4 bibliotekos:  

viešoji biblioteka;  

3 miesto filialai: 

           Informacijos ir laisvalaikio centras,  
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           Vidzgirio filialas,  

          Pirmojo Alytaus filialas.  

 

1. 2. Tinklo pokyčiai 
 

2012 m. miesto bibliotekų tinklas išliko tas pats. Centrinė biblioteka gyvuoja 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 (žr. Neįgalių žmonių aptarnavimas). 

 

1.4. Neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių aptarnavimas 

 

Neįgaliuosius žmones aptarnauja visos 5 miesto bibliotekos. Tačiau tik 2 iš jų (centrinė 

biblioteka bei Informacijos ir laisvalaikio centras) yra prieinamos neįgaliesiems su judėjimo 

negalia. Neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių aptarnavimas yra sutelktas specializuotame bibliotekos 

padalinyje – Informacijos ir laisvalaikio centre. Ši biblioteka jau daugiau nei dešimtmetį 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. Šioje bibliotekoje prenumeruojami ir 

atitinkami leidiniai: „Akiratis“ – laikraštis kurtiesiems, „Bičiulystė“, „Bičiulis“ – neįgaliesiems, 

„Diabetas“, „Mūsų žodis“ – žurnalas akliesiems ir silpnaregiams, „Viltis“ – sutrikusio intelekto 

žmonėms. Skaitomiausi leidiniai – „Slauga. Mokslas ir ir praktika“ ir „Sveikas žmogus“.Šie 

leidiniai paklausūs ne tik tarp neįgaliųjų, bet ir tarp slaugių, socialinių darbuotojų. Per metus šiame 

padalinyje užsirašė 492 (2011 m – 475) vartotojai, apsilankė 7651 (2011 m. – 8513) lankytojas, 

jiems išduota 23501 (2011 m. – 25243) dokumentas. 

Informacijos ir laisvalaikio centras ir toliau aptarnauja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 

sąjungos (LASS) narius. Sąjunga vienija 139 narius, iš jų: 10 silpnaregių vaikų, 55 darbingus 

asmenis, 67 su specialiais poreikiais. LASS nariams per metus išduota 348 CD formato garsinės 

knygos. 6 LASS nariams knygos buvo nešamos į namus.  

Namuose aptarnaujami ne tik silpnaregiai, bet ir kiti neįgalieji ar pagyvenę žmonės. 

2012 m. tokių skaitytojų buvo 13 (2011 m. – 11). Pas juos lankytasi 75 kartus, nunešta 363 knygos 

ir 7 žurnalai; iš jų 177 garsinės knygos.  

 

1. 5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai 

 

Bibliotekų sistemoje yra 36 etatai, iš jų: 

25 profesionalūs bibliotekininkai;  

5 kvalifikuoti specialistai;  

6 etatai techninių darbuotojų.  

Viešojoje bibliotekoje – 31,25 etato, dirba 21 bibliotekininkas; 

Trijuose miesto filialuose yra 4,75 etato, dirba 4 bibliotekininkai. 

Ataskaitiniais metais įvyko nedideli pokyčiai VB struktūroje – bibliografijos ir 

informacijos skyrius ir administracijos bibliotekinių procesų automatizavimo sektorius buvo 

sujungti į vieną struktūrinį padalinį – Informacijos ir kraštotyros centrą. Kiti skyriai – skaitytojų 
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aptarnavimo, dokumentų komplektavimo ir katalogavimo, vaikų ir jaunimo literatūros – išliko 

nepakitę.  

 

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 2012 metai buvo geresni, nei treji ankstesni metai. Naujų dokumentų 

įsigijimui 63732,00 Lt (98,3 %) daugiau lėšų skyrė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 

Savivaldybė, deja, finansavimą dokumentų įsigijimui sumažino 21091,50 Lt (51,8 %). Fondo 

komplektavimo spragos, susidariusios per itin menko finansavimo 2009–2010 metus, vis dar 

neigiamai įtakoja bibliotekos veiklą ir prastina veiklos statistinius rodiklius. Sudėtinga šalinti fondo 

komplektavimo spragas, ypač tų leidinių, kurie išleidžiami mažais tiražais. 

Valstybės biudžeto centralizuotos lėšos, skirtos naujiems dokumentams įsigyti, kaip ir 

ankstesniais metais biblioteką pasiekė tik balandžio mėnesį. Realiai nauji leidiniai, pirkti už 

valstybės biudžeto lėšas, skaitytojus aptarnaujančius bibliotekos padalinius pasiekė tik 2012 metų 

gegužės 8 dieną. Dėl šios tvarkos, kuomet lėšos gaunamos pirmo ketvirčio pabaigoje arba įpusėjus 

antrajam ketvirčiui, beveik pusmetį skaitytojus aptarnaujantys bibliotekų padaliniai negauna naujų 

knygų. 

Sutartys su knygų tiekėjais buvo sudarytos ir nauji leidiniai bibliotekai įsigyti 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Beveik visi nauji 

dokumentai įsigyti tiesiai iš leidėjų, apeinant tarpininkus su jų antkainiais už paslaugas, buvo 

sėkmingai taupomos lėšos, pasinaudojant nuolaidomis, taikomomis bibliotekoms, o ne 

konkuruojantiems knygų prekeiviams. Palankias bendradarbiavimo sąlygas suteikė UAB 

„Šviesa“,UAB „Tyto alba“, UAB „Jotema“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla ir kt. 

VĮ „Lietuvos paštas“ ir lydraštyje nenurodytas tiekėjas pristatė įvairių leidėjų dovanas 

dokumentais ir LR Kultūros ministerijos remiamus leidinius, nemažai gauta dovanų iš privačių 

asmenų. Dovanų siuntose pasitaikė nereikalingų knygų, kurių bibliotekos fonduose yra pakankamas 

ar perteklinis dubletiškumas arba jos neatitinko vietos bendruomenės poreikių. Valstybinė lietuvių 

kalbos komisija visada informuoja apie iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir 

sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų perkamus leidinius ir surenka informaciją, apie konkrečių 

dokumentų poreikį. Kitiems dovanotojams atrodo, kad jie geriau žino bibliotekos vartotojų 

poreikius nei bibliotekininkai. J. Kunčino VB neturi atsarginio ar mainų fondo. Todėl visi leidiniai, 

perduodami bibliotekai su palydimaisiais dokumentais ir sąrašais, yra tvarkomi, apskaitomi ir 

perduodami skaitytojus aptarnaujantiems bibliotekos padaliniams. 

Padidėjo naujų dokumentų fonde procentas, per metus nuo 3,5 jis išaugo iki 3,7. 

Tokiais  kiekiais papildant fondą naujais dokumentais galėtume tikėtis, kad didžioji fondo dalis 

atsinaujins per 27 metus, pernai galėjome tikėtis tik per 29 metus. Rekomendacijos įvairių mokslo 

šakų dokumentus pakeisti kas 2–6 metus, priklausomai nuo mokslo vystymosi intensyvumo, atrodo 

neįgyvendinamos. Pašalinus visus atitarnavusio turinio mokslo šakų dokumentus liktų apytuštės 

lentynos, nes trūksta lėšų tų dokumentų atnaujinimui. Nagrinėjant iš fondo šalinamų dokumentų 

sąrašus, akivaizdu, kad apie 80 proc. nurašomų dokumentų, priklausomai nuo fondo, yra su 

kompiuterio automatiškai suteiktais inventoriaus numeriais, t. y. dokumentai, gauti po 

kompiuterinio katalogo kūrimo pradžios. Dalis dokumentų fonde išbūna tik 1–4 metus, nes greit 

susidėvi dėl intensyvaus naudojimo. Fonde išlieka senesnės, patvariau įrištos, ne itin paklausios 

knygos, nes mažiau naudojamos.   
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2.2. Fondo būklė 

 
 

2012 metais Alytaus J. Kunčino VB 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, Vidzgirio 

filialų bei Informacijos ir laisvalaikio centro fondai. Nuo 2009 metų fondo apimtis didėjo visuose 

bibliotekos padaliniuose, tačiau 2012 metais filialų fondo apimtis fiziniais vienetais sumažėjo, nes 

Vidzgirio filiale ir Informacijos ir laisvalaikio centre iš fondų pašalinta daugiau dokumentų nei 

gauta.     

J. Kunčino VB sistemos fonde buvo sukaupta 147351 fiz. vnt. 45498 pav. dokumentų. 

Fondo apimtis per 2012 metus padidėjo tik 278 fiz. vnt. (0,2 %) 1779 pav. (4,1 %). Fondo apimtis 

fiziniais vienetais ir pavadinimų skaičiumi išaugo, nes buvo nurašyta ir iš fondo pašalinta mažiau 

dokumentų nei gauta.  

J. Kunčino VB fonde sukaupta 79644 fiz. vnt. (54,1 %) 36281 pav. (79,7 %) 

dokumentų. Šio fondo apimtis per metus padidėjo 686 fiz. vnt. (0,9 %) ir 1770 pav. (5,1 %) 

dokumentų. Dokumentų skaičiaus santykis lyginant su filialų fondu padidėjo 0,4 %.  

Trijų miesto savivaldybės VB filialų fonduose sukaupta 67707 (45,9 %) fiz. vnt. 21378 

pav. (47 %) dokumentų. Filialų fondo apimtis per metus sumažėjo 408 fiz. vnt. (0,6 %) ir išaugo 

900 pav. (4,4 %). Dokumentų skaičiaus santykis lyginant su centrinės VB fondu sumažėjo 0,4 %. 

Vidzgirio filialo fondas iš filialų yra gausiausias. Jame sukaupta 28386 fiz. vnt. 14567 pav. 

dokumentų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grožinė literatūra. J. Kunčino VB sistemos fonde sukaupta 93635 fiz. vnt. (63,6 %) 

grožinės literatūros dokumentų. Per metus grožinės literatūros dokumentų fondo apimtis sumažėjo 

143 fiz. vnt. (0,2 %). 

J. Kunčino VB grožinės literatūros fonde yra 46221 fiz. vnt. (58 %) dokumentų. 

Grožinės literatūros dokumentų fondas per metus padidėjo 70 fiz. vnt. (0,2 %). Šiame fonde sutelkta 

49,4 % visų J. Kunčino VB sistemos grožinės literatūros dokumentų. 

Trijų filialų fonduose yra 47414 fiz. vnt. (70 %) grožinės literatūros dokumentų.Per 

metus grožinės literatūros dokumentų fondas filialuose sumažėjo 213 fiz. vnt. (0,5 %). Filialų 

fonduose sutelkta 50,6 % visų VB sistemos grožinės literatūros dokumentų. 
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Mokslo šakų literatūra. J. Kunčino VB sistemos fonde sukaupta 53716 fiz. vnt. (36 ,4 

%) mokslo šakų dokumentų. Ši fondo dalis per metus padidėjo 421 fiz. vnt. (0,8 proc.). 

J. Kunčino VB fonde yra 33423 fiz. vnt. (42 %) mokslo šakų dokumentų. Per metus 

mokslo šakų dokumentų fondas padidėjo 616 fiz. vnt. (1,9 %). Šiame fonde sutelkta 62 % visų VB 

sistemos mokslo šakų dokumentų, 

Trijų filialų fonduose yra 20293 fiz. vnt. (30 %) mokslo šakų dokumentų. Per metus 

mokslo šakų dokumentų fondas filialuose sumažėjo 195 fiz. vnt. (1 %). Šiuose fonduose sutelkta 38 

% visų VB sistemos mokslo šakų dokumentų. 

 

Periodiniai leidiniai. J. Kunčino VB sistemos fonde yra 1035 fiz. vnt. (0,7 %) 

periodinių leidinių. 

J. Kunčino VB fonde yra 768 fiz. vnt.(1 %) periodinių leidinių. 

Trijų miesto VB filialų fonduose yra 267 fiz. vnt. (0,4 %) periodinių leidinių. 

 

Fondo kaita 2012 m. 
 

 Fiziniai  vienetai Pavadinimai Suma (Lt) 
    

  2012-01-01 147073 43717 1210962,83 

  2012 m. gauta 5488 1857 119574,19 

  2012 m. nurašyta 5210 78 10067,12 

  2012 m. fondo prieauglis + 278 (+ 0,2 proc.) + 1779 (+ 4,1 proc.) +109507,07 (+ 9 proc.) 

  2012-12-31 147351 45496 1320469,90  
    

J. Kunčino VB fondas 2012-01-01 

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius 43630 33158 477040,48 

  Informacijos ir kraštotyros centras 1737 1172 12116,96 

  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 33591 19490 235319,66 

  Pirmojo Alytaus filialas 17036 9562 158298,15 

  Informacijos ir laisvalaikio centras 22657 11173 129416,66 

  Vidzgirio filialas 28422 13919 198770,92 

  VISO: 147073 43717 1210 962,83 
    

J. Kunčino VB skyriai ir filialai gavo 2012 m.  

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius 2017 1604 43294,22 

  Informacijos ir kraštotyros centras 124 106 1003,28 

  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 860 803 19886,47 

  Pirmojo Alytaus filialas 867 826 19878,27 

  Informacijos ir laisvalaikio centras 690 646 15296,26 

  Vidzgirio filialas 930 855 20215,69 

  VISO: 5488 1857 119574,19 
    

J. Kunčino VB skyriai ir filialai nurašė 2012 m.  

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius 1281 383 3726,59 

  Informacijos ir kraštotyros centras - - - 

  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 1034 149 1810,37 

  Pirmojo Alytaus filialas 700 392 933,49 

  Informacijos ir laisvalaikio centras 1229 245 2047,87 

  Vidzgirio filialas 966 207 1548,80 

  VISO: 5210 78 10067,12 
    

J. Kunčino VB fondas 2012-12-31 

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius 44366 34379 516608,11 
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  Informacijos ir kraštotyros centras 1861 1278 13120,24 

  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 33417 20144 253395,76 

  Pirmojo Alytaus filialas 17203 9996 177242,93  

  Informacijos ir laisvalaikio centras 22118 11574 142665,05  

  Vidzgirio filialas 28386 14567 217437,81  

  VISO: 147351 45496 1320469,90  

    

 

 

2. 3. Dokumentų gautis 

 

2012 m. Alytaus J. Kunčino viešoji biblioteka viso įsigijo 5488 fiz. vnt. 1857 naujų 

pavadinimų dokumentų. Didžioji dalis – 5392 fiz. vnt. (98,3 %) yra inventorinti dokumentai, tai: 

5283 fiz. vnt. (96,3 %) knygų, 77 fiz. vnt. (1,4 %) garsinių dokumentų, 4 fiz.i vnt. (0,1 %) mišrių 

garsinių regimųjų dokumentų, 4 fiz. vnt. (0,1 %) kartografinių dokumentų, 5 fiz. vnt. (0,1 %) 

spausdintinių natų dokumentų, 1 fiz. vnt. rankraščių, 5 fiz. vnt. (0,1 %) elektroninių dokumentų, 13 

fiz. vnt. (0,2 %) tęstinių leidinių.Taip pat buvo gauta 96 fiz.vnt. (1,7 %) neinventorintų dokumentų. 

Tai 292 fiz. vnt. (5,6 %) ir 185 naujais pavadinimais (11,1 %) dokumentų daugiau, tame skaičiuje 

402 fiz. vnt. (8,2 %) knygų daugiau nei ankstesniais metais. Įsigytų naujų dokumentų ir jų 

pavadinimų skaičius išaugo dėl pagerėjusio valstybės finansavimo naujų dokumentų įsigijimui.  

 Už Kultūros ministerijos skirtas lėšas įsigyta, sutvarkyta ir perduota skaitytojus 

aptarnaujantiems bibliotekos padaliniams 4224 fiz. vnt. (77 %) dokumentų už 110235,38 Lt, iš jų 

knygų – 4157 fiz. vnt, arba 1230 fiz. vnt. (41,1 %) dokumentų daugiau nei 2011m. Ataskaitoje prie 

dokumentų, įsigytų už valstybės biudžeto lėšas, įtraukta 13 fiz. vnt. dokumentų už 462,87 Lt, gautų 

iš Alytaus miesto savivaldybės. Minėti dokumentai bibliotekai perduoti valdyti, naudoti ir 

disponuoti patikėjimo teise. Perdavimo ir priėmimo akte pažymėta, kad dokumentų įsigijimo 

šaltinis – valstybės biudžeto lėšos. Iki metų pabaigos nespėta sutvarkyti 780 fiz. vnt.dokumentų už 

18827,49 Lt, nupirktų iš valstybės biudžeto lėšų.  

 

2012 metais iš valstybės biudžeto lėšų dokumentai įsigyti iš šių tiekėjų: 
   

Eil. 

Nr. 

Tiekėjai Fiziniai 

vienetai 

Suma 

(Lt) 
    

1. UAB „VIPsupply“ 439 11961,68 

2. UAB „Nieko rimto“ 192 3544,36 

3. UAB Leidykla „Gimtasis žodis“ 178 3839,27 

4. UAB „Šviesa“ 1634 43762,07 

5. UAB „Patogu pirkti“ 394 9430,46 

6. UAB „E-Z Way“ 4 756,25 

7. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras 62 5430,38 

8. UAB „Tyto alba“ 262 6589,05 

9. UAB „Jotema“ 165 3499,53 

10. UAB „Baltų lankų“ laidyba 335 7258,57 

11. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 158 3110,60 

12. UAB „Homo sapiens“ 101 2913,12 

13. Leidykla „Žara“ 47 1146,68 

14. UAB „Išmintis“  67 1514,51 

15. UAB „Eugrimas“ 35 714,07 

16. UAB „Versus aureus“ 54 1249,07 

17. UAB „Knygininkas“ 79 2952,84 

18. VšĮ „Gintarinė svajonė“ 5 100,00 
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19. Alytaus miesto savivaldybės administracija (Alytaus m. 

savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimas Nr. T-146) 

13 462,87 

    

 Viso iš valstybės biudžeto lėšų 4224 110235,38 

 

Už Alytaus miesto savivaldybės skirtas lėšas sutvarkyta ir perduota skaitytojus 

aptarnaujantiems bibliotekos padaliniams tik 7 fiz. vnt. (0,1%) dokumentų už 110,00 Lt, iš jų knygų 

– 6 fiz. vnt., arba 136 fiz. vnt. (95,1%) dokumentų mažiau nei 2011 m.  

 

2012 metais iš Alytaus miesto savivaldybės lėšų dokumentai įsigyti iš šių tiekėjų: 
 

Eil. 

Nr. 

Tiekėjai Fiziniai 

vienetai 

Suma 

(Lt) 
    

1.  Alytaus apskrities literatų klubas „Tėkmė“ 5 70,00 

2.  Liaudies meno studija „Tarškutis“ 2 40,00 
    

 Viso už savivaldybės lėšas 7 110,00 

 

2012 m. iš kitų šaltinių įsigyta 1257 fiz. vnt. dokumentų (22,9 %) už 9228,81 Lt, arba 

772 fiz. vnt. (38 %) dokumentų mažiau nei pernai. Kiti šaltiniai: skaitytojų padengti dokumentai 

vietoj prarastų ar sugadintų, mainai tarp Lietuvos bibliotekų, parama, dovanos ir projektai. 

Iš skaitytojų vietoj prarastų ar sugadintų dokumentų gauta 332 fiz. vnt. (6 %) 

dokumentų už 2110,55 Lt, arba 51 fiz. vnt. (18 %) dokumentų daugiau nei 2011 m.   

Iš Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Komplektavimo skyriaus Mainų ir 

atsarginio fondo grupės gauta 69 fiz. vnt. (1,3 %) dokumentų už 4,99 Lt.  

2012 metais bibliotekos fondus papildė dovanoti ar paramos būdu gauti dokumentai. 

Nemokamai gauta 856 fiz. vnt. (15,6 %.) dokumentų už 7113,27 Lt, arba 831 fiz. vnt. (49,3 %) 

dokumentų mažiau nei 2011 m. 

 

Nemokamai dokumentai gauti iš šių tiekėjų: 
 

Eil. 

Nr. 

Tiekėjai Fiziniai 

vienetai 

Suma  

(Lt) 
    

 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 2 proc.   
    

1. UAB „Šviesa“ 10 274,46 
    

 Viso LR gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. 10 274,46 

    

 Dovanos ir parama    
    

1. VĮ „Lietuvos paštas“  244 2422,43 

2. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija  117 1087,00 

3. Fiziniai asmenys (autoriai, skaitytojai) 351 2266,66 

4. Alytaus miesto savivaldybės administracija 11 134,00 

5. VšĮ „Bendruomenių santykių konsultantai“ (Projektas 

„Keliauk kitaip“) 

5 50,00 

6. VšĮ „Kultūros idėjų centras“ 57 0,00 

7. Dzūkų kultūros draugė 36 0,00 
    

 Viso dovanų ir paramos 821 5960,09 
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 Projektai, dovanos ir parama su nurodytomis lėšomis   
    

1. Vytauto Didžiojo universiteto leidykla (Periodinių mokslo 

leidinių leidyba. Projektas Nr. P1-3.2-ŠMM-02-V-02-022) 
1 59,36 

2. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (Bilo ir 

Melindos Geitsų fondo parama) 

24 819,36 

    

 Viso projektų ir paramos su nurodytomis lėšomis 25 878,72 
    

 Viso projektų, dovanų ir paramos 856 7113,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 m. J. Kunčino VB gavo 3001 fiz. vnt. (54,7 %) 1817 naujų pavadinimų (97,8 %) 

dokumentų, iš jų knygų – 2904 fiz. vnt. (52,9 %), arba 53 fiz. vnt. (1,8 %) ir 219 pav. (13,7 %) 

dokumentų daugiau nei 2011 m.  

Trys miesto filialai gavo 2487 fiz. vnt. (45,3 %) 941 naujo pavadinimo (50,7 %) 

dokumentų, iš jų knygų – 2379 fiz. vnt. (43,3 %), arba 239 fiz. vnt. (10,6 %) ir 78 pav. (9,0 %) 

dokumentų daugiau nei 2011 m. 

Vienam miesto filialui vidutiniškai skirta po 829 fiz. vnt. 776 pav. dokumentų, iš jų 

knygų – po 793 fiz. vnt., arba 80 fiz. vnt. (10,7 %) ir 129 pav. (19,9 %) dokumentų daugiau nei 

2011 m.  

2012 m., kaip ir ankstesniais metais, mažiausiai naujų dokumentų buvo gauta 

Informacijos ir laisvalaikio centre – tik 690 fiz. vnt. 646 pav.,  iš jų knygų – 674 fiz. vnt. 
  

Grožinė literatūra. 2012 m. gauti 3907 fiz. vnt. (71,2 %) 1039 naujų pavadinimų (56 

%) grožinės literatūros dokumentai, arba 633 fiz. vienetais (19,3 %) ir 253 pav. (32,2 %) grožinės 

literatūros dokumentų daugiau nei 2011 m. 

J. Kunčino VB gavo 1959 fiz. vnt. (65,3 %) 1012 naujų pavadinimų (54,5 %) grožinės 

literatūros dokumentų, arba 316 fiz. vnt.(19,2 %) ir 269 pav. (36,2 %) daugiau nei 2011 m. 

Tai sudaro 50,1 % visų 2012 metais J. Kunčino VB sistemoje gautų grožinės literatūros 

dokumentų. 

Trys miesto filialai gavo 1948 fiz. vnt. (78,3 %) 731 pav. (77,7%) grožinės literatūros 

dokumentų, arba 317 fiz. vnt. (19,4 %) ir 126 pav. (20,8 %) daugiau nei 2011 m. Tai sudaro  

49,9 % visų 2012 metais J. Kunčino VB sistemoje gautų dokumentų. 
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Vienas filialas vidutiniškai gavo po 649 fiz. vnt. 625 pav. grožinės literatūros 

dokumentų, arba 105 fiz. vnt. (19,3 %) ir 129 pav. (26 %) daugiau nei 2011 m. 

 

Mokslo šakų literatūra. 2012 metais gauta 1581 fiz. vnt. (28,8%) 818 naujų 

pavadinimų (44 %) įvairių mokslo šakų dokumentų, arba 341 fiz. vnt. (17,7%) ir 68 pav. (7,7 %) 

mažiau nei 2011 m. 

J. Kunčino VB gavo 1042 fiz. vnt. (34,7 %) 805 naujų pavadinimų (44,3 %) mokslo 

šakų dokumentų, arba 263 fiz. vnt. (20,2 %) ir 50 pav. (5,9 %) mažiau nei 2011 m. Tai sudaro 65,9 

% visų 2012 m. J. Kunčino VB sistemoje gautų mokslo šakų dokumentų 

Trys mieto filialai gavo 539 fiz. vnt. (21,7 %) 210 naujų pavadinimų (22,3 %) mokslo 

šakų dokumentų, arba 78 fiz. vnt. (12,6 %) ir 48 pav.(18,6 %) mažiau nei 2011 m. Tai sudaro 

  34,1 % visų J. Kunčino VB sistemoje gautų mokslo šakų dokumentų. 

Vienas filialas vidutiniškai gavo po 180 fiz. vnt. 151 naujo pavadinimo mokslo šakų 

dokumentų, arba 25 fiz. vnt. (12,2 %) mažiau nei 2011 m. Mokslo šakų dokumentų pavadinimų, 

skirtų vienam filialui, skaičius liko tas pats. 

 

Periodiniai leidiniai. 2012 m. buvo prenumeruojama 111 pavadinimų spausdinti 

periodiniai leidiniai: 28 pav. laikraščiai ir 83 pav. žurnalai už 19394,30 Lt, arba 3 pav. (2,8 %) 

periodinių leidinių daugiau nei 2011 m.  

Per metus gauta 2228 fiz. vnt. spausdintų prenumeruojamų periodinių leidinių, arba 164 

fiz. vnt. (7,9 %) daugiau nei 2011 m. 

J. Kunčino VB prenumeravo 95 pav. periodinius leidinius: 23 pav. laikraščius ir 72 pav. 

žurnalus už 8003,47 Lt, arba 6 pav. (6,7 %) periodinių leidinių daugiau nei 2011 m. J. Kunčino VB 

gauta 1183 fiz.vnt. (53,1 %) periodinių leidinių, arba 106 fiz. vnt. (9,8 %) periodikos daugiau nei 

2011m. 

Trims miesto filialams buvo užsakyta 58 pav. periodiniai leidiniai: 13 pav. laikraščiai ir 

45 pav. žurnalai už 11390,83 Lt, arba 3 pav. (4,9 %) mažiau nei 2011 m. Trys miesto filialai per 

metus gavo 1045 fiz. vnt. (46,9 %)  periodinių leidinių, arba 58 fiz. vnt. (5,9 %) daugiau nei 2011 

m.  

Vienas miesto filialas vidutiniškai gavo po 37 pav. periodinius leidinius: 8 

pav.laikraščius ir 29 pav. žurnalus už 2667,82 Lt, arba 1 pavadinimu (2,8%) daugiau nei 2011 m. 

Vienam filialui vidutiniškai teko po 348 fiz. vnt. periodinių leidinių, arba 19 fiz. vnt. (5,8 %) 

daugiau nei 2011 m. 

2012 m. spausdintos periodikos prenumeratai išleista 10555,64 Lt (35,2 %) mažiau nei 

2011m., bet leidinių gauta daugiau. 2012 metais skirtų lėšų tikrai nebūtų užtekę visų metų 

prenumeratai. Daugiau nei tračdalis jos buvo apmokėta iš 2011 metų lėšų. Paprastai biblioteka 

periodiką prenumeruoja kas ketvirtį, nes toks steigėjo nurodymas. Iš ankstesnių metų lėšų būna 

apmokėta pirmojo metų ketvirčio prenumerata, iš einamųjų metų paskutiniojo ketvirčio lėšų 

apmokama ateinančių metų pirmojo ketvirčio prenumerata. 

Biblioteka tradiciškai spausdintus periodinius leidinius prenumeruoja už Alytaus miesto 

savivaldybės skirtas lėšas. Dienraščio „Lietuvos rytas“ vieno metinio komplekto prenumeratą 

centrinei bibliotekai ir vieno metinio komplekto Vidzgirio filialui apmokėjo Lietuvos 

socialdemokratų partijos Alytaus skyriaus nariai ir LR Seimo narys Julius Sabatauskas. Spausdinta 

periodika buvo užsakoma per AB „Lietuvos paštas“ Alytaus skyrių, UAB „Dzūkų žinios“,  UAB 

„Apskaitos ir audito žinios“, UAB „Verslo žinios“ ir UAB „Teisidas“. Taupydamos spaudiniams 

skirtas lėšas bendradarbiautume su gerokai didesniu prenumeruojamos periodikos tiekėjų būriu, 

tačiau tuomet dienraščių registravimas elektroniniame bibliotekos kataloge taptų sudėtingu ir daug 

laiko užimančiu procesu, nes skaityklų darbuotojoms tektų nuolat kaitalioti pasirenkamą sąskaitą, 

registruojant periodiką, gautą iš skirtingų tiekėjų.  
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2.4. Dokumentų šalinimas 

 

2012 m. iš J. Kunčino VB fondo pašalinta 5210 fiz. vnt. 78 paskutinių pavadinimų 

dokumentų, arba 3367 fiz. vnt. ir 33 pav. dokumentų daugiau nei 2011 m. 

Visi 5210 fiz. vnt. pašalintų dokumentų buvo inventorintos knygos. 

J. Kunčino VB iš fondo pašalinta 2315 fiz. vnt. (44,4%) 47 paskutinių pavadinimų 

dokumentų, arba 1840 fiz. vnt. (387,4 %) ir 6 pav. (14,6 %) dokumentų daugiau nei 2011 m. 

Trijuose miesto filialuose iš fondų pašalinta 2895 fiz. vnt. (55,6%) 41 paskutinio 

pavadinimo dokumentų, arba 1527 fiz. vnt.(111,6 %) ir 20 pav.(95,2 %) dokumentų daugiau nei 

2011 m.   

Iš J. Kunčino VB sistemos fondų pašalinta: 5026 fiz.vnt. (96,5 %) susidėvėjusių ir 

skaitytojų sugadintų dokumentų ir 184 fiz. vnt. (3,5 %) vartotojų prarastų dokumentų. 

 

2.5. Aprūpinimas dokumentais 

 

2012 m. Alytuje gyveno 58616 gyventojų, arba 4143 gyventojais (6,6 %) mažiau nei 2011 m. 

1 gyventojui tenka 2,5 fiz. vnt. dokumentų, 2011 m. – 2,3. 

1 gyventojui tenka 0,09 fiz. vnt. naujų dokumentų, 2011 m. – 0,08. 

1 gyventojui tenka 0,009 garsinių ir regimųjų dokumentų, 2011 m. – 0,007. 

1 gyventojui tenka 0,004 elektroninių dokumentų, 2011 m. – 0,004. 

2012 metais sutelkta 8448 vartotojai, vienam vartotojui tenka 17,4 dokumentų, 2011 m. – 16,6. 

 

2.6. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 

 

2012 metais vienam gyventojui teko 2,68 Lt, 2011 m. buvo 1,91 Lt. 

Valstybės biudžeto skirtų lėšų – 2,19 Lt (128600,00 Lt), 2011 m. buvo 1,03 Lt. 

Miesto savivaldybės skirtų lėšų – 0,33 Lt (19600,00), 2011 m. buvo 0,64 Lt.   

Lėšos iš kitų šaltinių – 0,16 Lt (9228,81 Lt), 2011 m. buvo 0,24 Lt 

 

2.7. Fondo panaudojimas 

 

2012 metais J. Kunčino VB sistemos vartotojams išduota 273 475 fiz. vnt. dokumentų. 

Fondo apyvartos rodiklis 1,86, 2011 m. buvo 2,05. 

Fondo panaudojimo koeficientas 186 %, 2011 m. buvo 205 %. 
 

J. Kunčino VB vartotojams išduota 184454 fiz. vnt. dokumentų. 

Fondo apyvartos rodiklis 2,32, 2011 m. buvo 2,67. 

Fondo panaudojimo koeficientas 232 %., 2011 m. buvo 267%. 
 

Miesto filialuose vartotojams išduota 89021 fiz. vnt. dokumentas. 

Fondo apyvartos rodiklis 1,31, 2011 m. buvo 1,33. 

Fondo panaudojimo koeficientas 131%, 2011 m. buvo 133 %. 
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III. BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS IR 

BIBLIOTEKOS REKLAMA 

 

3.1. Vartotojų telkimas 

 

Pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenis Alytaus miesto . 

savivaldybėje gyventojų sumažėjo 4143, t.y gyveno 58616 gyventojai (2011 m. – 62759 

gyventojai). J. Kunčino VB sistemoje per ataskaitinius metus užregistruota 8448 vartotojai, t. y. 

14,4% visų miesto gyventojų. Šis procentas lyginant su 2011 m. padidėjo 0,3. Nors skaitytojų 

sutelkta 405 mažiau, tačiau įvertinus gyventojų sumažėjimą mieste, sutelkimo procentas netgi šiek 

tiek padidėjo. Filialai vidutiniškai sutelkė po 15% mikrorajono gyventojų. Kiekvienai miesto 

bibliotekai vidutiniškai tenka po 14654 gyventojus. 

 

3.2.Vartotojų aptarnavimas 

 

Per praėjusius metus užregistruota 8448 vartotojai, t. y. 4,6% mažiau nei 2011 m.  
 

 

 

 

2011 m. 

 

2012 m. 

 

Skirtumas 
 

J.KunčinoVB sist. 

 

 

8853 
 

8448 

 

- 405 

VB 

 

5975 5555 - 420 

3 VB filialai. 

Iš jų: 

2878 2893    15             

Vidzgirio 1700 1697    -3 

Pirmojo Alytaus 703 704     1                

Inf.ir laisv. centras  475 492    17 

 

Nuolat mažėjant gyventojų skaičiui mieste, atitinkamai mažėja ir užregistruotų 

skaitytojų. Galima pasidžiaugti nebent tuo, kad skaitytojų mažėjimo tempai yra mažesni nei miesto 

gyventojų. Darytina išvada, kad bibliotekos paslaugos vis gi išlieka stabilios. Daugiausiai skaitytojų 

sumažėjo viešojoje bibliotekoje - 420, filialuose užregistruotų skaitytojų skaičius išlieka daugmaž 

stabilus. Tarp filialų tradiciškai daugiausiai skaitytojų užregistravo Vidzgirio filialas – 1697, 

mažiausiai (492) – Informacijos ir laisvalaikio centras.  
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Viso VB sistemoje naujai užsiregistravo 1832 (19,3%) skaitytojų, persiregistravo  6818 

(80,7.3%) skaitytojai: iš jų: 

VB – naujai užsiregistravo 1052 (18,9%), persiregistravo 4503 (81,1%); 

3 miesto filialuose – naujai užsiregistravo 578 (20,0%), persiregistravo 2315 (80,0%). 

Naujai užsiregistravusių ir persiregistravusių santykis ir toliau nežymiai didėja 

persiregistravusių naudai.  

 

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 

 
2012 

 

5555 1848 

 

33,3 

 

1597 

 

28,7 

 

872 

 

15,7 

 

1238 

 

22,3 

 

 

 

2011 

 

5975 

 

2089 

 

35,0 

 

1634 

 

27,3 

 

1054 

 

17,6 

 

1198 

 

20,5 

 

Filialuose 

 
2012 

 

2893 1141 

 

39,4 

 

611 

 

21,1 

 

227 

 

7,8 

 

914 

 

31,6 

 

 

 

2011 

 

2878 

 

1201 

 

41,7 

 

602 

 

20,9 

 

219 

 

7,6 

 

856 

 

29,7 

 

Viso  

 
2012 

 

8448 2989 

 

35,4 

 

2208 

 

26,1 

 

1099 

 

13,0 

 

2152 

 

25,5 

 

 

 

2011 

 

8853 

 

3290 

 

37,1 

 

2236 

 

25,5 

 

1273 

 

14,4 

 

2054 

 

23,2 

 

 

Skaitytojų sudėtis nežymiai keičiasi dirbančiųjų ir ypač „kitų“ skaitytojų naudai. Tuo 

tarpu moksleivių pastaruoju metu kasmet sumažėja po 2-3 . 2012 m. moksleiviai sudarė 35,4 . 

Moksleivių mažėja visuose bibliotekos padaliniuose. Džiugu, kad ir nors nežymiai, bet padidėjo 

dirbančiųjų procentas. Viešojoje bibliotekoje ši grupė išaugo 1,4 , filialuose – 0,2 . Dirbantieji 

sudaro 26,1  visų skaitytojų. Bedarbių, pensininkų , neįgaliųjų vartotojų grupė ir toliau stabiliai 

auga, nes miestas sensta, bedarbių taip pat beveik nemažėja. Šios grupės asmenys sudaro 25,5  

visų skaitytojų. 1,4  sumažėjo aukštųjų ir kitų mokyklų studentų, jie sudaro tik 13  visų 

skaitytojų. Pastebime, kad mažėja iš kitų Lietuvos mokslo įstaigų jaunuolių, grįžusių savaitgaliais į 

namus ir ieškančių čia mokomosios literatūros. Ankstesniais metais tokie jaunuoliai sudarydavo 

pagrindinę šios grupės skaitytojų dalį. 

Kiekvienas iš miesto filialų, nors ir aptarnauja visus apsilankiusiuosius, tačiau kaip ir 

ankstesniais metais turi savo tikslinę miesto gyventojų grupę: Informacijos ir laisvalaikio centras 

daugiausiai aptarnauja pagyvenusius ir neįgaliuosius žmones, Vidzgirio filialas populiariausias tarp 

vaikų, Pirmojo Alytaus filialas be mikrorajono gyventojų didelį dėmesį skiria netoliese esančių 

Vaikų globos namų auklėtinių aptarnavimui. 

 

 



15 

 

3.4. Lankytojų skaičius 

 

Per ataskaitinius metus miesto bibliotekas aplankė 139207 lankytojai (2800 arba 2 

mažiau nei pernai): 

VB – 96017 (1961 mažiau); 

3 miesto filialuose – 44029 (839 mažiau). 

Lankytojų skaičius tarp padalinių pasiskirstė taip: 

 

 

 

 

2011 m 

 

2012 m 

 

Skirtumas 

 
J.Kunčino VB sist.  

 

 

142007 
 

139207 

 

- 2800 

VB 

 

97978 96017 - 1961 

3 VB filialai. 

Iš jų: 

44029 43190 - 839 

Vidzgirio 25512 25538   26 

Pirmojo Alytaus 10004 10001 - 3 

Informacijos ir 

laisvalaikio centras 

8513 7651 - 862 

 

Lankytojų, nors ir nežymiai, sumažėjo visuose padaliniuose, išskyrus Vidzgirio filialą. 

Pastaruoju metu mažėjant moksleivių skaičiui mieste ir bibliotekoje, mažėja ir lankomumas, nes 

kaip tik moksleiviai aktyviausi bibliotekų lankytojai. Keičiasi ir lankytojų poreikiai, lankytojai 

mieliau renkasi interneto nei periodinių leidinių skaityklas, pastarasias paprastai renkasi vyresnio 

amžiaus žmonės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinis lankomumas – 16,4 (buvo 16,0); 

J.Kunčino VB – 17,3 (buvo 16,4); 

VB filialuose – 14,9 (buvo 15,3). 

Per dieną kiekvieną miesto biblioteką vidutiniškai aplanko 110 lankytojų: 

VB – 172; 

Miesto filialuose – 48. 
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3.5. Dokumentų išduotis 

 

Nors finansavimas knygų įsigijimui 2012 m. padvigubėjo, tačiau geresnių dokumentų 

išduoties rezultatų nepavyko pasiekti. Lyginant su praėjusias metais išduotis sumažėjo 9,3 . 

Priežasčių yra daug: padvigubintas finansavimas leido nupirkti tik 292 dokumentais, t. y. 5,3  

daugiau nei 2011 m., mat knygos nuolat brangsta; mažėja lankytojų – mažėja ir išduotis; nemaža 

dalis lankytojų nesidomi tradiciniais dokumentais, jie naudojasi interneto paslaugomis.   

Per 2012 m. išduota 273475 dokumentai – (27920 mažiau nei 2011 m.). 

J. Kunčino VB – 184454 fiz. vnt. (26022 mažiau nei 2011 m. ); 

VB miesto filialuose – 89021 fiz. vnt. (1898 mažiau nei 2011 m.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išduotis į namus ir vietoje pasiskirsčiusi taip: 

Išduota dokumentų į namus – 138370 fiz. vnt. (50,6  visų išduotų dokumentų):  

Viešojoje bibliotekoje –85110 fiz. vnt.; 

VB miesto  filialuose – 53260 fiz. vnt. 

Išduota dokumentų vietoje – 135105 fiz. vnt.(49,4  visų išduotų dokumentų): 

Viešojoje bibliotekoje -99344 fiz. vnt. 

VB miesto  filialuose – 35761 fiz. vnt. 

Lyginant išduoties pasiskirstymą su 2011 m., 2,7  padidėjo išduotis į namus ir 

atitinkamai sumažėjo išduotis vietoje. 

Šakinės ir grožinės literatūros santykis, lyginant su 2011 m., nežymiai pasikeitė 

grožinės literatūros naudai. Daugiausiai – 47,9 % visos išduoties – sudaro periodiniai leidiniai; 39,7 

% – grožinė literatūra; 12,4 % įvairių mokslo šakų literatūra. 

 

Bibliotekos  

pavadinimas 

Bendra 

išduotis 

Grožinės 

literatūros 

išduotis 

 Mokslo 

šakų 

išduotis 

 Periodinių 

leidinių 

išduotis 

% 

 

Viešoji biblioteka 
 

184454 

 

68367 
 

37,1 

 

26640 
 

14,4 

 

89447 
 

48,5 

 

3 miesto filialai 
 

89021 

 

40232 
 

45,2 

 

7255 
 

8,1 

 

41534 
 

46,7 

 

Viso sistemoje 
 

273475 

 

108599 
 

39,7 

 

33895 
 

12,4 

 

130981 
 

47,9 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 m. didesnį grožinės literatūros procentą lėmė tai, kad gauta daugiau knygų. Tuo 

tarpu užsakomų periodinių leidinių kiekis išliko panašus.  

Populiariausios grožinės knygos.  
Istoriniai ir politiniai romanai: R. Šepetys „Tarp pilkų debesų“, M. Moran „Nifertitė“,E. 

Walz „Popiežių valdovė“,V. Karyševas „Rusų mafija 1988–2005“, A. Politkovskaja „Rusijos 

dienoraštis“ ir pan. 

Socialiniai romanai: T. L Hayden „Mergaitė“, D. Chamberlain „Prieš audrą“, J. Picoult 

„Devyniolika minučių“. Dar vis populiarios  K. Sabaliauskaitės knygos. 

Meilės romanai: N. Roberts „Rožių patalas“, „Makgregorai“, „Šventos nuodėmės“ ir kt. 

jos kūriniai, B. Delinsky „Šeimos medis“, K. Hosseini „Tūkstantis saulių skaisčių“, „Bėgantis paskui 

aitvarą“ ir kt. jo kūriniai, S. Ebert „Pribuvėjos paslaptis“  ir panašios. Lietuvių autorių tarpe 

karaliauja I. Buivydaitės, G. Karaliūnienės knygos. 

Kriminaliniai romanai: S. Brovn „Sveika, tamsa“  (visi autorės romanai nuolat 

rezervuoti), C. M. Higgins „Kur dabar esi?“, A. Marinina „Staugiantys vienatvės šunys“ ir pan. 

Įvairių mokslo šakų knygos. 2012 metais populiariausios knygos: „Personalo 

pagrindai“, Buhalterinės apskaitos pagrindai“, Mokomasis lietuvių kalbos ir kirčiavimo žodynas“, 

„Personalo valdymas“, „Lietuviški – angliški pokalbiai“, „Anglų kalba per 5 valandas“. Skaitytojai 

aktyviausiai skaito M. Starkaus, A. Užkalnio, F. Taunytės, A. Čekuolio, užsienio autorių J. Murphy , 

P. Kummer knygas. Daugiausia iš šio pobūdžio literatūros išduodama visuomenės mokslų , 

taikomųjų mokslų, medicinos , geografijos, istorijos klausimais. Mažiausiai – religijos.  

Tradiciškai daugiausiai (47,9  visų išduotų dokumentų) vartotojai pasinaudojo 

periodiniais leidiniais. Miesto bibliotekose buvo galima paskaityti 111 pavadinimų periodinius 

leidinius. Pensininkai, bedarbiai dažniausiai skaito „Alio!Alytus”, “Alytaus naujienos” bei 

didžiuosius šalies dienraščius. Labai  populiarus žurnalas “Veidas”. Dalis skaitytojų ateina tik dėl šio 

žurnalo. Jauni žmonės laukia žurnalų „National Geographic“, „Iliustruotas mokslas“, „Iliustruota 

istorija“. Itin paklausūs skelbimų laikraščiai, apimantys visus Lietuvos regionus. Tradiciškai 

paklausūs rankdarbių, sodui ir daržui skirti žurnalai.  

 

Smarkiai įsibėgėjo knygų rezervavimas ir užsakymai elektroninėmis priemonėmis. 

Džiugu, kad ši moderni paslauga suaktyvėjo ir VB filialuose. 2012 m. internetu buvo užsakyta 1079 

fiz. vnt. dokumentų (2010 m. – 832). 160  išaugo rezervuotų knygų skaičius. Per metus J. Kunčino 

sistemoje rezervuota 4799 knygos: 

VB – 3397; 

Miesto filialuose – 1402. 

92  rezervuojamų knygų yra grožinė literatūra. Ši paslauga labai patogi skaitytojams, 

tuo pačiu palengvino ir bibliotekininkų darbą, išnyko sąsiuviniai su norinčiųjų paskaityti vieną ar 
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kitą knygą eilėmis. Tačiau yra ir nepatenkintų lankytojų, t.y. tie, kurie neturėdami namuose 

kompiuterio, negali užsirezervuoti geidžiamos knygos. Tokiu atveju paaiškinama, kad galima 

rezervuoti knygą iš bibliotekos kompiuterių, darbuotojas padeda tai atlikti. 

Mažiau populiari paslauga paslauga ,,Klausk bibliotekininko“. Per praėjusius metus buvo 

gauta ir atsakyta į 33 užklausas. 

Skaitytojai įprato naudotis bibliotekos kieme esančia knygų grąžinimo dėže. Per metus 

ja pasinaudota 671 kartą (2011 m. – 478 kartus). Daugiausia šiuo įrenginiu naudojasi dirbantys 

žmonės ir moksleiviai, studentai. Galimybė grąžinti knygas dėžės pagalba tampa aktuali švaros 

dienomis, kuomet biblioteka neaptarnauja lankytojų. 

Bendras skaitomumo rodiklis – 32,4 (2011 m. – 34,0): 

VB – 33,2 (2011 m. – 35,2); 

Miesto filialuose – 30,7 (2011 m. – 31,6).  

 

J. Kunčino VB sistemos vartotojams skirta 136 darbo vietos: 

VB – 87; 

Miesto filialuose – 49. 

Biblioteka turi 46 kompiuterizuotas darbo vietas vartotojams. 

VB – 31; 

Miesto filialuose – 15. 

Bibliotekos darbuotojams yra skirta 30 kompiuterizuotų darbo vietų: 

VB – 25; 

Miesto filialuose – 5. 

Visos bibliotekoje esančios kompiuterizuotos darbo vietos yra prijungtos prie interneto. 

 

3.6. Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

2012 m. bibliotekoje ir jos padaliniuose vartotojų mokymams buvo skirta 284 valandos. 

Buvo tęsiami kompiuterinio ir internetinio raštingumo mokymai gyventojų grupėms. Kursų turinys 

ir mokymų grupės buvo sudaromos pagal lankytojų turimų žinių lygį ir poreikius. Pagal poreikį 

mokymai buvo vykdomi ankstesnėmis temomis: „Kompiuterinio raštingumo pagrindai“, „Internetas 

ir elektroninis paštas“, „Elektroninė bankininkystė“. Sėkmingai šiuos mokymus baigusiesiems 

įteikti 104 pažymėjimai. 

Buvo teikiama ir individuali pagalba miesto gyventojams, neturintiems kompiuterinio 

raštingumo pagrindų. Individualiai apmokyti 36 žmonės, suteiktos 1032 konsultacijos įvairiais 

informacinių technologijų klausimais.  

Bibliotekoje teikiamos ir konsultacinės paslaugos – per metus jų suteikta 298. 

Dažniausiai tenka konsultuoti elektroninio bibliotekos katalogo naudojimosi klausimais – leidinių 

paieškos, straipsnių paieškos tiek ir mūsų bibliotekos kataloge, tiek ir Nacionalinės bibliografijos 

duomenų banke, leidinių užsakymo virtualiu būdu ir kt. klausimais. 

 

Ekskursijos. Edukaciniai užsiėmimai. Per ataskaitinius metus viešojoje bibliotekoje ir 

jos filialuose pravesta 27 (2011 m. – 20) ekskursijos ir/ar edukaciniai užsiėmimai:  

VB – 19; 

VB filialuose – 8. 

Daugiausia ekskursijų – pamokų pravedė Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius – 16. 

Ekskursijų - pamokėlių metu mažieji lankytojai supažindinami su knyga, jos istorija, biblioteka, jos 

veikla, funkcijomis. Tarp filialų daugiausiai ekskursijų – 6 - pravedė Vidzgirio filialas. Pravestos 

pamokėlės Likiškėlių pagrindinės mokyklos šeštokams ir devintokams apie bibliotekininko 

profesiją. Filiale vyko įdomūs „Volungės“ pagrindinės mokyklos darbų technologijų užsiėmimai, 

kurių metu mokiniai išsirinko iš žurnalų rankdarbių pavyzdžius, kuriuos atlikinės per pamokas. 
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Centrinėje bibliotekoje viešėjo kolegės iš Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos, 

turistų grupėlė iš Vilniaus domėjosi Jurgio Kunčino gyvenimu Alytuje, apžiūrėjo jo memorialinį 

kambarį. 

 

3.7. Prieiga ir sąlygos 

 

Darbo dienos. Viešoji biblioteka ir Vidzgirio filialas dirba: pirmadienis – šeštadienis. 

Šios bibliotekos per 2012 m. lankytojus aptarnavo 284 dienas, 12 dienų neaptarnavo 

(švaros dienos). Švaros dienos bibliotekoje vyksta pirmąją mėnesio darbo dieną. 

Informacijos ir laisvalaikio centras bei Pirmojo Alytaus filialas dirba: pirmadienis – 

penktadienis. Šie padaliniai aptarnavo lankytojus 240 dienų. 

 

Darbo valandos. Viešosios bibliotekos darbo laikas: 9 – 19 val. darbo dienomis, 9–16 

val. šeštadieniais. 

VB vaikų ir jaunimo literatūros skyrius: 10–18 val., 9–15 val. šeštadieniais. 

VB Vidzgirios 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. 

 

 

3.8. TBA 

 

Tarpbibliotekinio abonemento paslauga pasinaudojo 20 bibliotekos vartotojų (3 

vartotojais mažiau nei 2011m.). Išsiųsta 93 užklausos (48 užklausom mažiau nei pernai), gauta – 

19 knygų ir 54 kopijos. Gauta 1 užklausa, išsiųstas 1 dokumentas.  

2012 m. biblioteka dalyvavo Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos organizuotame 

tyrime „Tarpbibliotekinio skolinimosi paslaugos panaudojimas ir perspektyvos LR viešosiose 

bibliotekose.“ Vadovaujant Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus bibliotekai buvo išplatinta 40 

anketų bibliotekos lankytojams. Atsakymai į anketos klausimus patvirtino faktą, kad TBA 

paslauga bibliotekoje nėra populiari. Tam yra daug priežasčių: nėra poreikio naudotis šia 

paslauga, paslauga gana brangi, yra kitų informacijos šaltinių, kur galima susirasti reikalingą 

medžiagą, per mažai reklamos. 

 

3.9. Renginiai 

 

Praėjusiais metais miesto bibliotekose suorganizuoti 145 renginiai: 58 kompleksiniai ir 

87 vaizdiniai:  

VB – 67; 

VB filialuose – 78. 

VB filialuose vidutiniškai buvo surengta po 26 renginius.  

Per ataskaitinius metus miesto bibliotekų organizuojamuose renginiuose pabuvojo net 

10214  lankytojų (2986 lankytojais daugiau nei 2011 m.). Renginių lankytojai sudaro 7,4% visų 

bibliotekos lankytojų: 

VB – 7930; 

VB filialuose – 2284. 

Centrinėje bibliotekoje surengta 36 įvairaus pobūdžio renginiai. Iš jų: 18 teminių 

literatūrinių/muzikinių vakarų ar knygų pristatymų ir 18 parodų. 

2012-ieji metai bibliotekoje buvo paženklinti Jurgio Kunčino 65-mečio jubiliejiniais 

renginiais. Metai pradėti rašytojo atminimo vakaru „Šalis ta Alytus vadinas“. To paties pavadinimo 

kompoziciją parengė Šv. Benedikto gimnazijos literatūrinis sambūris „Spindulys“ bei Alytaus 

miesto teatro aktoriai. Renginyje pranešimą skaitė literatūrologas, J.Kunčino kūrybos tyrinėtojas R. 

Jakulevičius, atsiminimais dalijosi vaikystės draugas, kompozitorius ir atlikėjas A. Jegelevičius, 
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rašytojo klasės draugai, bičiuliai, jo kūrybos gerbėjai. Salė buvo sausakimša, dalis į renginį 

norėjusių patekti žmonių netilpo, tad bendravo J. Kunčino memorialiniame kambaryje, bibliotekos 

koridoriuose. Ta pačia proga bibliotekoje visą savaitę vyko filmų apie rašytoją - „Beveik 

laimingas“(dokumentinis) ir „Menestreliai maksi paltais“ (trumpametražinis vaidybinis) –  

peržiūros. Minėtus filmus pasižiūrėjo 60 žmonių. Jurgio Kunčino 65-mečiui buvo skirti ir penktieji 

respublikiniai trumposios prozos skaitymai „Imbiero vakarai“. Renginių ciklo metu tradiciškai vyko 

konkursas šiuolaikinės lietuvių prozos kūrėjams. Dviejų prozos skaitymų popiečių bei naktinių 

skaitymų renginio metu savo kūrybą skaitė G. Aleksa, I. Butkutė, A. Girdzijauskaitė, A. Jakučiūnas, 

G. Jefremovas, R. Rastauskas, A. Šlepikas, V. Šoblinskaitė, A. Urbonaitė, A. Žagrakalytė. J. 

Kunčino premijos laureatu tapo A. Šlepikas už novelę „Išleistuvių vakaras“ Pristatytos trys parodos, 

perskaityta paskaita – Jurgio Kunčino kūrybos studija. Įvyko literatūrinis renginys - susitikimas su 

rašytoju festivalio „Imbiero vakarai – 2010“ laureatu D. Mušinsku. Pademonstruota Alytaus miesto 

teatro kompozicija pagal J. Kunčino kūrybą „Gimęs miestely po karo...“. Surengtas geriausio 

imbierinių sausainių recepto konkursas. Skambėjo „gyvos“ muzikos programa. Trumposios prozos 

skaitymų medžiaga buvo publikuojama interneto tinklapyje. Išleistas specialus „Imbiero vakarų – 

2012“ leidinys – laikraštis „Imbiero tiesa“. „Imbiero vakaruose“ dalyvavę rašytojai įvardijo šį 

renginį geriausiu Lietuvos prozos festivaliu. 

Be jubiliejinių renginių, skirtų J. Kunčinui atminti, kiekvieną mėnesį vyko įdomūs 

susitikimai, knygų pristatymai: europarlamentarės L.Andrikienės knygos „Aš, Laima Andrikienė 

prisiekiu“ pristatymas ir diskusija; susitikimas su TV žurnaliste, laidos „Nepriklausoma paieškų 

tarnyba“ vedėja, knygos „Atleisk. Pasmerkta populiarumui“ autore P. Galkontaite; „Butsargių 

kūrybos vakaras“( fotomeninko A. Švenčionio fotografijų paroda „Lietuvos piliakalniai“, poeto G. 

Dabrišiaus naujos poezijos rinktinės pristatymas, vilkų globėjo P. Dabrišiaus šamanų būgnas); 

literatūrinis vakaras „Valanda su Maironiu“ (Bibliotekų savaitės renginys); kraštotyrininko G. 

Lučinsko knygos „Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje 1941m. birželį“ pristatymas; G. Kaltenio 

knygos „Žygis žemaitukais iki Juodosios jūros. 2000 kilometrų istorijos“ pristatymas; vieša 

paskaita – praktinis užsiėmimas „Kinų kaligrafijos menas“(lektorius dr. You Xingbo). 

Centrinėje bibliotekoje parodos rengiamos bibliotekos salėje, fojė bei koridoriuje 

esančiuose stenduose. Iš bibliotekoje surengtų parodų įdomiausios: „Nepriklausomos valstybės 

kūrimo liudijimai“(Iš Alytaus kolekcininkų rinkinių); V. Varno, A. Martinaičio, S. Laurinavičiaus, 

A. Vaitkaus tapybos „Šviesotamsos kelyje“, „Esperanto -125“, S. Petrausko fotografijų 

„Interpretuok mane“, dailininko A. Stoko akvarelių paroda (žūties metinėms atminti). Bibliotekos 

fojė savo darbus mėgsta eksponuoti miesto moksleiviai, studentai ir jaunimo organizacijos. 

Surengta Alytaus bendrojo ugdymo mokyklų mokinių technologijų kūrybinių darbų paroda, 

Lietuvos Sakaliukų sąjungos narių fotografijos darbų paroda – fotoakcija „Vertingai“,VDA KDF II 

kurso tapybos magistrantų darbų paroda „Polinomai“ ir kt. 

Miesto dienai – birželio 15-jai biblioteka tradiciškai surengia parodą, susijusią su miesto 

istorija. Šį kartą buvo įdėmiau pažvelgta į Alytaus kažkada pagrindinę – Vilniaus gatvę 

 „Vilniaus gatvė – nuo Zimavičienės mūro tilto link. Istorinės metamorfozės“. Parodos tikslas buvo 

dokumentine medžiaga, istoriniais aprašymais, žemėlapiais, nuotraukomis, piešiniais objektyviai 

atspindėti šios gatvės istorinį virsmą laiko tėkmėje. Parodos lankytojai pasidalijo atsiminimais apie 

šioje gatvėje gyvenusius žmones, jų likimus, išsakė savo santykį su senąja gatve. 

 Kaip ir ankstesniais metais  Šv. Kalėdas pasitikome nuotaikinga paroda – kalėdinių žaisliukų 

„Atgyja žaisliukai seni“. Darbuotojos sunešė pačius seniausius žaisliukus, kuriuos išsaugoję dar iš 

vaikystės. 

VB filialų renginiai. Vidzgirio filialo renginiai didžiaja dalimi yra skirti vaikams, 

tačiau čia surengta nemažai suaugusių rankdarbių parodų. Bibliotekos lankytojus žavėjo Anelės 

Baranauskienės siuvinėti darbai „Gyvūnai paveiksluose“, nemažai dėmesio sulaukė Genės 

Šuliauskienės, Janinos Miliauskienės, Janinos Krikščiūnienės rankdarbių bei rankdarbių klubo narių 

paroda „Vasaros spalvos“. VŠĮ „Mūsų atgaiva“ socialinės darbuotojos Angelės Gavelienės karpinių 

paroda „Kalėdiniai karpiniai“ taip pat neliko nepastebėta. 
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Pirmojo Alytaus filialo veikla labai aiškiai yra nukreipta į vietos bendruomenę, t.y. į 

Pirmojo Alytaus gyventojus. Juolab, kad 2012 m. filialo bibliotekininkė A. Jakimonienė dalyvavo 

Pirmojo Alytaus bendruomenės tarybos veikloje. Kartu bendruomenės ir bibliotekos pastangomis 

surengti 2 dideli renginiai, t.y. Rugsėjo 1-osios ir Kalėdų šventės atnaujintoje Pirmojo Alytaus 

aikštėje. Šie renginiai sulaukė plataus atgarsio ne tik tarp šio mikrorajono, bet kitų miesto 

gyventojų. Filialas ir toliau bendradarbiavo su vietiniais tautodailininkais ar tiesiog kūrybingais 

žmonėmis. Surengtos 5 rankdarbių parodos. Gausaus būrio lankytojų susilaukė J. Malijonienės 

dekupažo darbų paroda „Seni – nauji daiktai“ bei keturių draugių – O. Jankauskienės, J. 

Žuravliovos, E. Jegelevičienės, i Radzevičienės kūrybos paroda „Pavasario spalvos“. 

Informacijos ir laisvalaikio centras atskirai rengti renginių neturi galimybių, tačiau 

prisideda prie kaimynystėje esančių neįgaliųjų organizacijų renginių. 2012 m. buvo minimas 

garsinės knygos 50 metų jubiliejus. Šia proga buvo surengta pora renginių: susitikimas su poete D. 

Buragiene, kuriame  autorės eiles skaitė aktorė V. Kochanskytė, veikė garsinių knygų paroda; 

garsinės knygos 50-čio šventė LASS nariams, kur pagerbta pirmoji garsinė knyga – E. Mieželaičio 

poema „Žmogus“.  

Visuose bibliotekos padaliniuose rengiamos dokumentų parodos iškiliųjų literatūros, 

meno žmonių jubiliejams, valstybinėms ir kalendorinėms šventėms paminėti, pvz. Maironio 150 –

osioms, Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100-osioms gimimo metinėms paminėti ir pan. 

 

3.10. Mokamos paslaugos 

 

Ataskaitiniais metais mokamų paslaugų nomenklatūra nepasikeitė: 

1. Skaitytojo bilieto išdavimas: 

1.1. Elektroninio skaitytojo bilieto išdavimas – 6 Lt; 

1.2. Vienkartinio skaitytojo bilieto išdavimas – 1 Lt; 

      „Popierinis“ skaitytojo bilietas bibliotekoje jau nebenaudojamas. 

2. Kopijavimas (kopijavimo aparatu) – 0,25 Lt (visus metus taikėme 50% nuolaidą). 

3. Papildomos kompiuterinės paslaugos: 

3.1 .Dokumentų įrašymas į CD (be kompaktinės plokštelės kainos) – 2 Lt; 

3.2. Nespalvoto dokumento spausdinimas, kopijavimas – 0,25 Lt (Fotografijų ir kitos 

iliustracinės medžiagos kainai taikomas koeficientas 4); 

3.3. Spalvoto dokumento spausdinimas – 0,75 Lt (Fotografijų ir kitos iliustracinės 

medžiagos kainai taikomas koeficientas 4); 

3.4. Dokumentų skenavimas – 0,50 Lt. 

4. Dokumentų įrišimas (brošiūravimas): 

4.1. 1-10 psl. – 1Lt + įrišimo medžiagų kaina; 

4.2. 11- 20 psl.– 2Lt + įrišimo medžiagų kaina; 

4.3. 21- 40 psl. – 3Lt + įrišimo medžiagų kaina; 

4.4. 41 -80 psl. – 4Lt + įrišimo medžiagų kaina. 

5. Salės nuoma 1 val:  

5.1 Su multimedija įranga – 54 Lt; 

5.1 Be multimedijos įrangos – 27 Lt. 

 

2012 m. už skaitytojų bilietų išdavimą surinkta 3316,10 Lt (2011 m – 3824 Lt). 

Už papildomas kompiuterines paslaugas – 6513,25 Lt (2011 m. – 6237 Lt.) 

Už kopijavimo paslaugas – 1438,25 Lt (2012 m. – 2050,25 Lt.). Per 2011 metus atlikta 

19 159 kopijos (423 kopijom mažiau nei 2011 m.) 

Delspinigių už laiku negrąžintas knygas surinkta 1006,70Lt (2011 m – 972 Lt). 

Už patalpų nuomą surinkta 6644,50 Lt. (2011 m – 4236 Lt). 

Viso už mokamas paslaugas per ataskaitinius metus biblioteka gavo 19900 Lt. arba 175 

Lt. daugiau nei 2012 m. 
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3.11. Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

 

Jaukios ir modernios visų 5 miesto bibliotekų patalpos, pagal galimybes neblogai 

formuojami fondai, nemokamas greitas (optinis kabelis) internetas, paslaugios, mokančios bendrauti 

bibliotekininkės formuoja teigiamą miesto bibliotekų įvaizdį. Bibliotekos įvaizdžio formavimui 

pasitelkiama spauda, vietinis radijas ir televizija, internetas. 

 

 

 

 

 

Iš viso 

straipsn. 

 

Bibliotekos darbuotojų 

 

Ne bibliotekos darbuotojų 

 

Viso Resp
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Viet 
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Didžioji dalis straipsnių spausdinta Alytaus miesto laikraščiuose „Alytaus naujienos“, 

„Miesto laikraštis“, internetiniuose puslapiuose www.alytus.lt, www.alytausgidas.lt. Iš 

respublikinių šaltinių laikraštyje „Lietuvos rytas“, internetiniuose puslapiuose www.bernardinai.lt, 

www.delfi.lt.   

Penktųjų trumpųjų prozos skaitymų, skirtų Jurgio Kunčino atminimui, „Imbiero 

vakarai“, proga buvo parengtas ir išleistas jau antrasis (pirmasis 2010 m.) specialus leidinys, 

laikraščio „Alytaus naujienos“ kultūros puslapių „Slenksčiai“ priedas „Imbiero tiesa“. 

Bibliotekos darbuotojos daug prisidėjo Pirmojo Alytaus bendruomenei leidžiant 2013 - 

2017 metų kalendorių „Pirmasis Alytus. Pradžia yra čia“. 

2012 m. atnaujinta bibliotekos svetainė – www.alytus.mvb.lt. Pakito svetainės struktūra 

ir dizainas, tinklapis tapo gyvesnis, informatyvesnis, jame atsirado naujienų skyrelis, lankytojai gali 

reikšti savo nuomonę vykdomose apklausose. Naujienų srautą tapo galima sekti RSS paslaugos 

pagalba. Praturtinta ir išplėsta kraštotyrinės informacijos sritis. Bibliotekos interneto svetaine nuo 

šiol bus patogu naudotis ir žmonėms su negalia. Visiškai atnaujinta ir vaikams skirta svetainė. Ji 

tapo dinamiškesne, žaismingesne, joje pateikiama daugiau mažiesiems aktualios informacijos, 

atspindima ne tik Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus, bet ir visų bibliotekos filialų veikla, skirta 

jauniesiems skaitytojams ir renginių dalyviams. 

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.cika.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 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 viešėję įžymūs svečiai, bibliotekos vadovė G. Bulgakovienė ne kartą 

dalyvavo FM - 99 studijoje pokalbiuose, pristatančiuose ne tik bibliotekos naujienas, bet ir miesto 

kultūros aktualijas. 

Bibliotekos administracija bei Informacijos kraštotyros centro darbuotojai dalyvavo 

Kauno V. Kudirkos bibliotekos rengtoje XVIII knygos šventėje, kurios konkursui „Biblioteka : 

darbai ir žmonės“ pristatė  2011 m. išleistą atvirukų rinkinį „Atvirlaiškis iš Alytaus“. Beje, šis 

http://www.alytus.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.bernardinai.lt/
http://www.alytus.mvb.lt/
http://www.alytus.lt/
http://www.eb.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytiskis.lt/
http://www.cika.lt/
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atvirukų rinkinys sulaukė ne tik Alytaus kolekcionierių susidomėjimo, bet kreipėsi žmonės ir iš kitų 

Lietuvos miestų. 

 

IV. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

 

4.1. Fondo formavimas (vaikų) 

 

2012 metais J.KunčinoVB sistemos fonde sukaupta 31126 fiz. vnt. (21,1 ) dokumentų 

vaikams. Per metus vaikams skirtų dokumentų fondas sumažėjo 128 fiz. vnt. (0,4 ).                

J. KunčinoVB fonde yra 14716 fiz. vnt. (18,5 ) vaikams skirtų dokumentų. Per metus 

šis fondas padidėjo 70 fiz. vnt. (0,2 ), čia sutelkta 47,3 % visų vaikams skirtų dokumentų, 2011 

metais buvo 46,8 %.  

Trijuose VB filialų fonduose yra 16410 fiz. vnt. (24,2 ) vaikams skirtų dokumentų. 

Per metus šis fondas filialuose sumažėjo 230 fiz. vnt. (1,4 ) Čia sutelkta 52,7 % visų vaikams 

skirtų dokumentų, 2011 metais buvo sutelkta 53,2 %.  

2012 metais gauta 1287 fiz. vnt. (23,5 ) 367 naujų pavadinimų (19,8 ) vaikams 

skirtų dokumentų, arba 424 fiz. vnt. (49,1 ) ir 112 naujų pavadinimų (43,9 ) daugiau nei 2011m. 

J. Kunčino VB gavo 1959 fiz. vnt. (65,3 ) 1012 naujų pavadinimų (54,5) vaikams 

skirtų dokumentų, arba 186 fiz. vnt. (43,9 ) ir 129 naujais pavadinimais (54,4 ) daugiau nei 

2011m. Tai sudaro 47,4  % visų 2012 metais gautų vaikams skirtų dokumentų. 

Trys VB filialai gavo  676 fiz. vnt. (27,2 ) 303 naujų pavadinimų (32,2 ) arba 237 

fiz. vnt. (54 ) ir 120 naujų pavadinimų (65,6 ) daugiau nei 2011m.. Tai sudaro 52,6 % visų 2012 

metais gautų vaikams skirtų dokumentų. 

Vienas filialas vidutiniškai gavo po 225 fiz. vnt. 216 naujų pavadinimų vaikams arba 79 

fiz. vnt. ir 91 nauju pavadinimu (72,8 ) daugiau nei 2011 m. 

2012 metais, kaip ir ankstesniais metais, prenumeruoti 8 pavadinimų vaikiški žurnalai. 

J. Kunčino VB, kaip ir ankstesniais metais, gavo 7 pavadinimų vaikiškus žurnalus.  

Trys miesto filialai, kaip ir ankstesniais metais, prenumeravo 8 pavadinimų vaikiškus 

žurnalus. 

Vienam miesto filialui, kaip ir ankstesniais metais, teko tik po 4 pavadinimus vaikiškų 

žurnalų. Vienas iš filialų - Informacijos ir laisvalaikio centras – vaikiškos periodikos neužsako, nes 

šio bibliotekos padalinio skaitytojai yra pagyvenę ir neįgalūs žmonės.  

 

4.2. Vartotojų (vaikų) aptarnavimas 

 

Alytaus mieste gyvena 7082 vaikai. J. Kunčino VB sistemoje per 2012 m. užregistruota 

1558 vaikai iki 14 metų, t. y. 22,0% visų mieste gyvenančių vaikų. Nors ataskaitiniais metais 

užregistruota 134 vartotojais vaikais mažiau nei 2011 m, tačiau sutelkimo procentas išaugo 0,8 

punkto. 

J. Kunčino VB skaitė 988 vaikai; 

VB miesto filialuose – 570 vaikai; 

Vidutiniškai 1 filiale – 285 vaikų (Informacijos ir laisvalaikio centras vaikų 

neaptarnauja). 

Vaikų skaičius mieste per metus sumažėjo 892. Tokia yra statistika, tačiau realiai vaikų 

mieste yra dar mažiau. Tad iš visų skaitytojų grupių labiausiai ir mažėja skaitytojų vaikų, kai tuo 

tarpu pagyvenusių, pensininkų skaitytojų daugėja. Vaikai iki 14 metų tesudaro tik 18,4% visų 

bibliotekos vartotojų (2011 m. – 19,1%).  

Skaitytojų vaikų sumažėjo visuose padaliniuose, išskyrus Pirmojo Alytaus filialą. Kaip 

ir ankstesniais metais daugiausiai vaikų užregistravo VB vaikų ir jaunimo literatūros skyrius – 622 
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(30 mažiau nei pernai). Iš trijų filialų vaikus aptarnauja 2: Vidzgirio filiale užregistruoti 425 vaikai; 

Pirmojo Alytaus filiale – 145 (13 vaikų daugiau). 

2012 m. bibliotekoje ir jos filialuose apsilankė 38567 vaikai (27,7% visų lankytojų), t. 

y. 6579 lankytojų mažiau nei 2011 m.:  

Viešojoje bibliotekoje – 25383; 

VB miesto filialuose – 13184. 

Lankytojų vaikų ypač sumažėjo viešojoje bibliotekoje (7006) ir šiek tiek padidėjo VB 

filialuose (427). Mažėjant vaikų skaičiui mieste mažėja registruotų skaitytojų vaikų, atitinkamai 

mažėja ir jų lankomumas. 

Vidutinis vaikų lankomumas – 24,8: 

Viešojoje bibliotekoje – 24,1; 

VB miesto filialuose – 26,0. 

 

4.3. Išduotis 

 

Per ataskaitinius metus išduota 39018 fiz. vnt. dokumentų, t.y. 2839 mažiau nei 2011 m: 

Viešojoje bibliotekoje – 25678 fiz. vnt..(2011 m. – 29033); 

VB miesto filialuose – 13340 fiz. vnt..(2011 m. – 12824). 

Dokumentų išduoties vaikams sumažėjimas ne toks ryškus kaip skaitytojų ir lankytojų 

vaikų sumažėjimas. Viešojoje bibliotekoje išduota 3355 fiz. vnt. dokumentų mažiau, tuo tarpu 

filialuose 516 fiz. vnt. dokumentų daugiau. 

53,3 % visos išduoties sudaro grožinė literatūra. Pastarosios išduota 20812 fiz. vnt. 

(buvo 25312 fiz. vnt.).: 

Viešojoje bibliotekoje – 14087 fiz. vnt.; 

VB miesto filialuose – 6725 fiz. vnt.; 

39,4 % visos išduoties sudaro periodiniai leidiniai. Jų per ataskaitinius metus išduota 

15354 fiz. vnt.: 

Viešojoje bibliotekoje – 19590 fiz. vnt.; 

VB miesto filialuose – 5764 fiz. vnt 

7,3 % sudaro įvairių mokslo šakų literatūros vaikams išduotis, t. y, 2852 fiz. vnt.: 

Viešojoje bibliotekoje – 2001 fiz. vnt.; 

VB miesto filialuose – 851 fiz. vnt 

Praėjusiais metais, lyginant su 2011m, 7.2 % sumažėjo grožinės literatūros išduotis ir 

atitinkamai padidėjo įvairių mokslo šakų literatūros bei periodinių leidinių išduotis. 

Patys mažiausieji ir toliau skaito pamėgtas knygeles: Knister „Ragana Lilė“, F. Simon 

„Blogiukas Henris“, A. Sage „Vaiduoklių namai“ ir pan. Pradinių klasių  mokinių tarpe populiarūs 

ir lietuvių rašytojų S.Ach, V.V. Landsbergio, K. Kasparavičiaus, R. Šerelytės knygelės. Paaugliai 

(V – VIII klasių mokiniai) mielai renkasi  lietuvių autorių U. Kaunaitės, A. Cicėnaitės kūrinius, 

skaito užsienio rašytojų K. Gier, A. Noėl, L.Kate knygas, vis pasigenda knygų vampyrų tematika 

(pastarosios nuolat rezervuojamos).  

Įvairių mokslo šakų knygų tarpe populiariausios šios knygos: S. Paltanavičius 

„Pažinkime Lietuvos gyvūnus“, V. Babič „Knyga kiekvienai mergaitei“. 

Tarp mažųjų skaitytojų, kaip ir ankstesniais metais, populiarūs periodiniai leidiniai 

„Barbė“, „Flintas“, „Naminukas“ ir pan. 

Vidutiniškas vaikų skaitomumas – 25,0: 

Viešojoje bibliotekoje – 24,4; 

VB miesto filialuose – 26,4. 

  

4.4. Renginiai vaikams 

 

2012 m. mažiesiems skaitytojams organizuota 65 renginiai: iš jų 31 kompleksinis ar 

žodinis, 34 vaizdiniai (2011 m. – 51 renginys). 
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Viešojoje bibliotekoje – 31; 

VB miesto filialuose – 34; 

Vidutiniškai kiekviename filiale – 17. 

Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius surengė 31 renginį vaikams: 3 kompleksinius, 17 

žodinių, 11 vaizdinių. Čia apsilankė rekordinis lankytojų skaičius – 6040. Skyrius sėkmingai tęsė 

bendradarbiavimą su miesto mokyklų pradinukais, lopšelių-darželių auklėtiniais, pedagogais. 2012 

m. skyrius kartu su minėtų įstaigų ugdytiniais bei pedagogais surengė 11 teminių parodų, kurias 

lydėjo išradingi pristatymai. Įsimintiną parodą „Lietuvos pilys“ surengė lopšelio-darželio „Pasaka“ 

auklėtiniai. Paroda skirta Lietuvos Nepriklausomybės dienai. Susirinkusiems tėveliams, seneliams 

ir bibliotekos lankytojams buvo parodytas spektaklis, kuriame buvo ir kunigaikštis Gediminas, ir 

žynys Lizdeika, ir Vilkas geležinis, skambėjo patriotinės dainos, posmai. Įdomią velykinių darbelių 

parodą „Ant drugelio sparno“ surengė Senamiesčio pradinės mokyklos mokiniai. Kaip panaudoti 

antrines žaliavas ir sumažinti gamtos taršą mokė net 2 parodos: lopšelio-darželio „Obelėlė“ 

bendruomenės darbelių „Eko menas“ bei Senamiesčio pradinės mokyklos priešmokyklinukų 

darbelių „Mes iš antrinių žaliavų“. Dainavos pagrindinės mokyklos antrokai bibliotekoje eksponavo 

įvairius darbelius, kuriuos sukuria per darbų pamokas. 

Vaikų rašytojo Vytauto Rašicko 60-mečio proga biblioteka paskelbė piešinių konkursą 

„Gražiausia V. Rašicko knyga“. Tris mėnesius vaikai piešė (sulaukta 40 piešinių), o balandžio 

pradžioje, Tarptautinę vaikų dieną, surengta šių piešinių paroda, gražiausiųjų autoriai apdovanoti. 

Nacionalinės bibliotekų savaitė metu, kaip ir kt. bibliotekose, buvo paminėtos skaitomos didžio 

poeto Maironio eilės. Renginio „Maironio poezija vaikų lūpomis“ metu posmus skaitė lopšelio-

darželio „Pasaka“ auklėtojos, mažieji jų ugdytiniai, Alytaus globos namų vaikai.  

Didžiausio susidomėjimo susilaukė kartu su Alytaus akvariumininkų klubu surengta 

gyvoji paroda „Mes gyvename akvariume“. Bibliotekos parodinėje erdvėje buvo pastatyti 3 

akvariumai su įvaiaspalvėmis žuvytėmis, taip pat pateikta gausiai medžiagos, nuotraukų apie 

akvariumus, jų gyventojus. Parodą aplankė daug moksleivių grupių, pavienių asmenų, reportažas iš 

parodos parodytas „Dzūkijos“ TV žinių laidoje. 

Labai gražiai su vaikais dirba Vidzgirio filialas. Čia surengtas 21 renginys vaikams, iš 

jų: 6 žodiniai ir 15 parodų. 

Filialo lankytojai galėjo matyti Dzūkijos pagrindinės mokyklos 3 kl. mokinių darbus 

„Knygų skirtukai“, „Kalėdų belaukiant“, Likiškėlių pagrindinės mokyklos 1 kl. mokinių darbelius 

„Velykų stebuklas “ir „Piešiu eilėraštį“, Alytaus vaikų globos namų auklėtinių „Aš nenoriu paleisti 

vasaros“ bei Socialinių paslaugų vaikų dienos centro lankytojų darbų parodas „Rudenėlio takeliu“. 

Savo darytais darbeliais biblioteką papuošė lopšelio-darželio „Volungėlė“ ugdytiniai („Dovana 

mamytei“, „Žiemos belaukiant“, „Tavo svajonių pilis“), darželio – mokyklos „Viltis“ 

priešmokyklinio ugdymo vaikai („Sukas sukas metų ratukas“).  

Vidzgirio filialas ir toliau tęsia gražų bendradarbiavimą VšĮ „Mūsų atgaiva“ lankytojais 

– žmonėmis su proto negalia bei Vaikų globos namų ugdytiniais. Kartu vyko bendros popietės, 

vakaronės, kūrybinės dirbtuvės. Metų pradžioje žiniasklaidos dėmesio sulaukė spektaklis „Spalvų 

diena“. Jį lopšelio – darželio „Volungėlė“ auklėtiniams parodė VšĮ „Mūsų atgaiva“ lankytojai. 

Rugsėjo mėn. įvyko kūrybinės dirbtuvės „Aš nenoriu paleisti vasaros“ su vaikų globos namų 

vaikučiais, kur vaikai kartu su šiais žmonėmis piešė obuolius – gerumo, dosnumo simbolius. 

Gruodžio mėnesį, jau tradiciškai, švenčiant tarptautinę neįgaliųjų dieną bibliotekoje vyko advento 

vainiko pynimas. Vainiką pynė Dzūkijos pagrindinės mokyklos ketvirtokai, bibliotekininkės ir 

„Mūsų atgaiva“ lankytojai. Visi šie renginiai sulaukė regioninės televizijos dėmesio. Šie bendri, 

vaikų ir neįgaliųjų renginiai ypatingai džiugina, nes labai svarbu ugdyti teisingą  mažųjų požiūrį į 

socialiai pažeidžiamus žmones. 

Bibliotekų savaitės metu Vidzgirio filiale surengti trys renginiai. Jau tradicinius 

skaitymus norėta padaryti šiek tiek įdomesnius vaikams, tuo pačiu įtraukti kitas organizacijas į 

bendrą veiklą, tad Maironio eiles skaityti bibliotekininkės pasikvietė policijos pareigūnus ir 

policininką Amsį. Vaikams šis sumanymas labai patiko. Bibliotekų savaitės metu norėjosi parodyti 

ypatingą dėmesį ir nuolatiniams bibliotekos draugams – „Mūsų  atgaivos“ lankytojams. Kartu 
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surengta „geltona“ popietė, kurios metu visi darė saules, jos biblioteką puošia iki šiol. Savaitės 

pabaigoje surengta bendra vakaronė su kaimynais, lopšelio – darželio „Volungėlė“ vaikučiais, jų 

tėveliais, broliais, sesėmis. Sumanymas buvo daugiau suartėti su jaunomis šeimomis, kad šalia 

įsikūrusi biblioteka taptų joms patrauklia laisvalaikio leidimo vieta, tuo pačiu sulaukti naujų 

skaitytojų. 

Pirmojo Alytaus filialas mažiesiems skaitytojams, kaip ir pernai, surengė 13 renginių: 5 

žodinius ir 8 vaizdinius. Filiale vyko popietės „Sveika, biblioteka“, „Lietuvos dainiui Maironiui –

150“. Lankytojų dėmesio sulaukė mažųjų rankdarbių parodos: lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

ugdytinės J. Ligeikaitės „Aš noriu gyventi“, Babrauskų šeimos „Nykštukų dirbtuvės“, Všį „Mūsų 

atgaiva“ lankytojų „Molio pasakos“ ir pan. 

 

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 

5.1. LIBIS PĮ diegimas 

 

2012 metų pabaigoje J. Kunčino VB sistemos elektroniniame kataloge sukaupta 49650 

(100 .) bibliografinių įrašų. Per metus katalogas papildytas 1892 bibliografiniais įrašais, arba 68 

įrašais mažiau nei ankstesniais metais. Naujų įrašų augimas sumažėjo, nes jau praeitais metais 

baigtas rekataloguoti visų bibliotekos padalinių fondas. Įrašais katalogas papildomas tik tvarkant 

naujų pavadinimų dokumentus. Naujų dokumentų įrašų parengta 220 (0,5 ) daugiau nei 

ankstesniais metais. Nurašant dokumentus iš elektroninio katalogo pašalinti 78 įrašai, arba 33 

įrašais daugiau nei 2011 m. 

Daugiau laiko atima dokumentų nurašymas ir jų įrašų bei egzempliorių šalinimas iš 

elektroninio bibliotekos katalogo. Ankstesniais metais tekdavo tikrinti tik rekataloguotų fondų 

senus nurašomus egzempliorius ir visų padalinių nuo 1998 metų gautus egzempliorius. Dabar, kai  

visas visas fondas rekataluoguotas, reikia tikrinti visus nurašomus egzempliorius ir juos šalinti iš 

elektroninio bibliotekos katalogo. Ataskaitiniais metais patikrinta ir iš elektroninio katalogo 

pašalinta 5210 egz, arba 3367 egz. daugiau nei 2011 m.  

Įvedant natų ar muzikos garso įrašų dokumentų aprašus į elektroninį katalogą kai ir 

ankstesniais metais sudaromi analiziniai aprašai, 2012 m. šių įrašų bazės papildymo 156 įrašais (63 

natų kūrinių ir 93 muzikos garso įrašų aprašai). 

Pasikeitė Universaliųjų dešimtainės klasifikacijos (UDK) lentelių 8 klasė, skirta 

kalbotyrai ir literatūrai sisteminti, paieškų sistemoms pagal UDK sudaryti, taip pat bibliotekų fondų 

išdėstymui lentynose. Nauji leidiniai nuo 2011 metų bibliotekoje sisteminami pagal Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Katalogavimo skyriaus darbuotojų parengtą leidinį 

„Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK). D. 21: 8 Kalba. Kalbotyra. Grožinė literatūra. – 

Vilnius, 2010. – 136 p. – ISBN 978-609-405-017-6“. Keičiami elektroniniame kataloge ankstesniais 

metais sudarytų bibliografinių įrašų UDK indeksai, dokumentų lenktyniniai indeksai. Dalis grožinės 

literatūros dokumentų išduota skaitytojams ir sistema neleidžia keisti išduotų dokumentų šifrų. 

Todėl kurį laiką to paties pavadinimo įrašai turi po du šifrus. Liko dar nekeista didžioji dalis 

lietuvių, rusų ir anglų grožinės literatūros UDK indeksų. Tautų, kurių grožinės literatūros 

pavadinimų yra mažiau, UDK indeksai ir dokumentų šifrai jau pakeisti. Pradėti keisti kalbos ir 

kalbotyros dokumentų aprašų UDK indeksai ir šifrai. Tautų indeksai sudaromi pagal kalbų 

indeksus. Todėl ateityje planuojama patikrinti visų skyrių dokumentų įrašus, surasti juose įrašus su 

tautų rodikliais ir juos ištaisyti.     

 

5.2. Informacinis fondas 

 

J. Kunčino VB informacinį fondą sudaro 6546 (4,4 % viso fondo) informaciniai 

leidiniai.  

Viešojoje bibliotekoje – 4814 egz. 
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Vidutiniškai kiekviename filiale – 586 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.  

2012 metais suaktyvintas retrospektyvinės bibliografijos, t.y. kortelinės kraštotyrinės 

kartotekos įtraukimas į bibliotekos elektroninį katalogą. Suvestas visas bendrasis skyrius, filosofija, 

psichologija, pradėti įtraukinėti religijos bei visuomenės mokslo skyriai. Tai kruopštus ir nemažai 

laiko sąnaudų reikalaujantis darbas, kadangi daugelis bibliografinių aprašų tikslinami ir papildomi, 

taip pat daugeliui kortelių kuriamos anotacijos.  

Metų eigoje periodiškai, atsižvelgiant į Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 

specialistų padarytus reikšminių žodžių pakeitimus bei metodinius nurodymus, redaguojamas 

bibliotekos elektroninio bibliotekos katalogo straipsnių paieškos posistemyje esantis reikšminių 

žodžių sąrašas. 

 

5.4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

 

Per ataskaitinius metus bibliotekos darbuotojai atsakė į 10912 užklausų (464 užklausom 

daugiau nei 2011 m): 

VB – 10328; 

VB filialuose – 584; 

Kiekvienas filialas vidutiniškai – 195. 

Neįvykdytų užklausų – 452. 

Elektroniniu būdu atsakyta į 911 užklausų. 

2012 m. gautų užklausų kiekis lyginant su 2011m. išaugo 464. Pagal pobūdį užklausų 

gauta: teminių – 4621, adresinių –6185, tikslinamųjų – 93, faktografinių – 13. 

Kaip ir ankstesniais metais dominuoja adresinės užklausos. Tai reiškia, jog daugelis 

informacijos vartotojų, į biblioteką ateina jau žinodami kokios literatūros jiems reikia. Išanalizavus 

Informacijos ir kraštotyros centro užklausas, pagal mokslo šakas jos pasiskirstę taip: bendrasis 

skyrius – 222, filosofija, psichologija – 416, religija – 62, visuomenės mokslai – 1014, gamtos 

mokslai – 181, taikomieji mokslai – 1324, menas – 363, kalbotyra – 273, grožinė literatūra – 62, 

geografija, istorija – 247. Panašus pasiskirstymas ir kituose bibliotekos padaliniuose. Aktualiausios 

temos nesikeičia – vadyba, personalo vadyba, ekonomika, pedagogika, filosofija, psichologija. 

Paklausūs ir įvairiakalbiai žodynai, pasikalbėjimų žodynai, enciklopedijos. Ne į visas temines 

užklausas turėjome galimybes atsakyti. Metų eigoje buvo 452 neigiamos užklausos. Dažniausiai 

neigiamai atsakome į adresines užklausas, kai vartotojui reikalinga konkreti knyga, dažniausiai 

leista universitetuose ar populiarus grožinės literatūros bestseleris, kurio tegalime užsisakyti po 

1egz., o paskaityti visiems norisi. Neretai lankytojams negalime pasiūlyti pačių naujausių leidinių. 

Taip pat neturėjome daugeliui nostalgiją sukeliančio senojo elementoriaus „Saulutė“. Ne visuomet 

galime atsakyti ir į temines užklausas . Pvz.: invazijos turizmo moksle ir versle, ekonominiai 

statistiniai tyrimai, automobilių stiklų pakeitimas, pievinis sliekas, turgaus baldai, statistika ir 

tikimybė, darbo veiklos motyvacija, aukštojo mokslo sociologija, parodų ir mugių interjeras, 

darnaus verslo socialinė atsakomybė, teisės edukologija, augalas Pyrolysis (pirokis), lankytojų 

aptarnavimas maitinimo įmonėse, tiltai, upių augalai ir kt. Teisinės literatūros skaitykloje neigiamai 

atsakyta tik todėl, jog lankytojai tikėjosi iš bibliotekininko gauti advokato paslaugas. Tokių atvejų 

būta net 21. 
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Ataskaitiniais metais bibliografinėms užklausoms (bendrojoje knygų skaitykloje, 

kraštotyros skaitykloje ir teisės literatūros skaitykloje) atsakyti buvo panaudoti 10 995 leidiniai. Iš 

jų į namus su piniginiu užstatu buvo išduota 4908 leidiniai, vietoje naudotasi 6087 leidiniais. 

Vis daugiau lankytojų patys sugeba susirasti reikiamą informaciją įvairiuose 

informacijos šaltiniuose, tad mažėja ir teikiamų konsultacijų skaičius. Per 2012 m. metus jų suteikta 

298. Dažniausiai tenka konsultuoti elektroninio bibliotekos katalogo naudojimosi klausimais – 

leidinių paieškos, straipsnių paieškos tiek ir mūsų bibliotekos kataloge, tiek ir Nacionalinės 

bibliografijos duomenų banke, leidinių užsakymo virtualiu būdu ir kt. klausimais. 

 

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 veika 2 interneto skaityklos: 8 darbo vietų interneto skaitykla ir 

10 vietų VIP centras (projektas “Biliotekos pažangai”). Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje bei 

filialuose yra kompiuterizuotos darbo vietos su prieiga prie interneto.  

Viso J. Kunčino VB sistemoje vartotojams yra 46 kompiuterizuotos darbo vietos su 

interneto prieiga: 

VB – 31; 

VB filialuose – 15. 

Per ataskaitinius metus viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose apsilankė 33 169 interneto 

vartotojai, t. y. 64 lankytojais daugiau nei 2011 m. 

Miesto VB – 21542 (buvo 21585) lankytojai; 

Miesto VB filialuose – 11627 (buvo 11520) lankytojai. 

Interneto vartotojų skaičius išliko panašus, kaip ir praėjusiais metais. Viešojoje 

bibliotekoje interneto lankytojų sumažėjo 43, tuo tarpu filialuose padidėjo 107 vartotojais. 

Reikia pripažinti, kad internetu vis daugiau naudojasi labiausiai pažeidžiama 

visuomenės dalis, kuri dėl vienokių ar kitokių priežasčių neturi kompiuterinės įrangos ir (ar) negali 

naudotis mokamomis interneto paslaugomis namuose. Bibliotekos interneto skaityklų paslaugomis 

naudojamasi ir tada, kai namų kompiuteris sugenda, baigiasi namų spausdintuvo dažai. Dažniausiai 

lankytojai spausdinasi lėktuvų bilietus, susirašinėja su draugais ir artimaisiais, esančiais užsienyje, 

ieško darbo, pažinčių, siunčia dokumentų kopijas, deklaruoja pajamas, moka mokesčius. Pastebime, 

kad vis daugiau, ypač vasarą, internetu naudojasi parvykę pasisvečiuoti pas artimuosius emigrantai 

ar jų vaikai, daugelis jų spausdinasi lėktuvo bilietus išvykai atgal, kiti bendrauja su likusiais 

draugais užsienyje per „Skype“ programą. Kaimynystėje įsikūrę Alytaus kolegijos studentai 

nuolatiniai interneto skaityklos svečiai, paprastai jie naudojasi spausdinimo paslaugomis.Tačiau 

tradiciškai daugiausiai internetu bibliotekose naudojasi vaikai. Deja, jie dažniausiai žaidžia 

kompiuterinius žaidimus, užuot prasmingiau leidę laiką. 

Tačiau šiame fone labai prasmingas yra bendradarbiavimas su Alytaus Dailės mokykla 

– pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, kartą per savaitę šios mokyklos auklėtiniai 

nustatytomis valandomis mokosi grafinio dizaino, taip pat pamokoms naudojasi bibliotekos 

fonduose esančiais vizualaus meno leidiniais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

5.6. Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas 

 

Kaip ir ankstesniais metais bibliotekoje buvo galima pasinaudoti šiomis duomenų 

bazėmis: 

Nacionalinės bibliografijos duomenų banku (NBDB); 

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

(CD-Rom); 

Teisinės informacijos portalu INFOLEX.; 

EBSCO Publishing (13 visateksčių duomenų bazių anglų kalba); 

Oford Reference Online-Premium collection (anglų kalba); 

Oxford Art Online (anglų kalba); 

Oxford Music Online (anglų kalba). 

Populiariausios ir labiausiai naudojamos yra lietuviškos duomenų bazės. Tai – 

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas, ja naudotasi 123 kartus bei teisinė duomenų bazė 

INFOLEX.. Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės 1994–2002 m. archyvu 

naudotasi tik 4 kartus – joje ieškota išskirtinai kraštotyrinės informacijos. EBSCO duomenų baze 

naudotasi 73 kartus, joje atlikta 770 paieškų. Metų eigoje suteiktas 1 slaptažodis jungtis nuotoliniu 

būdu. Oxford Art Online baze naudojosi vienas lankytojas.  

Per ataskaitinius metus elektroninėmis paslaugomis buvo pasinaudota: 

interneto seansų – 8213 ( 2011 m. – 7651); 

atsiųstų įrašų – 1617( 2011 m. – 8097); 

virtualių apsilankymų – 7397 (2011 m. – 6901). 

 

5.7. Kraštotyros darbas 

 

2012 metų pradžioje bibliotekoje įvykdyta struktūrinė reorganizacija – Bibliografijos 

skyrius reorganizuotas į Informacijos ir kraštotyros centrą. Tokiu būdu sustiprintas kraštotyros 

darbas. Didelis dėmesys buvo kreipiamas retrospektyvios kraštotyrinės bibliografijos, t.y. kortelinės 

kraštotyrinės kartotekos įtraukimui į bibliotekos elektroninį katalogą. Sėkmingai buvo tęsiamos ir  

ankstesnės veiklos: kraštotyrinio fondo kaupimas, informacijos apie Alytaus apskritį bei Dzūkiją 

rinkimas, sisteminimas, analizinių įrašų kūrimas, sklaida bei vartotojų kraštotyros informacijos 

poreikių tenkinimas.  

Viso bibliotekų sistemoje kraštotyros fondas sudaro 1924 fiz. vnt.(1,3 % viso fondo): 

Miesto VB – 1602; 

Miesto VB filialuose – 322. 

Didžiausia šio fondo dalis yra informacijos ir kraštotyros centre – 1352 leidiniai. Metų 

eigoje šis fondas pasipildė 124 naujais leidiniais. Pagrindinis kraštotyrinių leidinių komplektavimo 

šaltinis – autorių bei skaitytojų dovanos. Didelė problema komplektuojant yra tai, jog šio pobūdžio 

leidinių neįmanoma įsigyti nei knygynuose, nei kitose knygų platinimo vietose. Belieka tik kreiptis 

į pačius autorius su prašymu dovanoti nors po vieną egzempliorių bibliotekos kraštotyros fondui. 

2012 metais fondas papildytas 69 kraštotyriniais 1907-1948 metų leidiniais gautais iš Nacionalinės 

M. Mažvydo bibliotekos Mainų fondo.  

Informacijos ir kraštotyros centras ir toliau sėkmingai dalyvauja Nacionalinės 

bibliografijos duomenų banko (NBDB) kūrime. Į šį banką eksportuojami regioninės spaudos 

straipsnių analiziniai įrašai. 2012 metais buvo siunčiami įrašai iš laikraščių „Dainavos žodžio“, 

„Miesto laikraščio“, „40 gr.“ bei žurnalo „Dainava“. Į NBDB nusiųsti 1269 įrašai, t. y. 523 įrašais 

mažiau, nes metų eigoje „Miesto laikraštis“ pakeitė periodiškumą – vietoje dviejų kartų savaitėje 

buvo pradėtas leisti vieną kartą.  

Viena pagrindinių kraštotyros darbo sričių – informacijos apie kraštą rinkimas, 

sisteminimas, analizinių įrašų kūrimas bei įtraukimas į bibliotekos elektroninį katalogą. Įrašai 

rengiami iš vietinės rajoninės spaudos, respublikinės spaudos bei bibliotekoje gaunamų spaudinių. 



30 

 

2012 metais elektroninis bibliotekos katalogas papildytas 6438 analiziniais įrašais (2011 m. – 

6414).  

2012 m. buvo tęsiamas teminių ir personalijų aplankų pildymas. Parengti nauji 

personalijų aplankai 2012 metų Alytaus miesto kultūros premijos laureatams: kraštotyrininkui, 

istoriografui Gintarui Lučinskui, Alytaus diksilendo vadovui, profesionaliam muzikantui Dainiui 

Platūkiui bei šiuolaikinių šokių studijos „Aušrinė“ vadovei Aušrai Saulevičiūtei. Taip pat parengtas 

teminis aplankas „Alytaus miesto kultūrinis paveldas“. Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos 

prašymu surinkta informacija apie savanorį, laisvės gynėją Artūrą Sakalauską, padarytos straipsnių 

kopijos ir perduotos šioje mokykloje kuriamam jo vardo muziejui. Alytaus miesto savivaldybės 

Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus pageidavimu surinkta visa spaudoje publikuota informacija apie 

europinius renginius vykusius Alytaus mieste 2012 metais. Padarytos 67 kopijos ir perduotos 

savivaldybės darbuotojams. 

Viso per 2012 m. metus bibliotekos skyrių ir filialų darbuotojai atsakė į 397 

kraštotyrinio pobūdžio užklausas (2011 m – 389). Daugiausiai jų atsakė informacijos ir kraštotyros 

centras -360. Tradicinė kraštotyros skaityklos lankytojų grupė – studentai bei vyresnieji 

moksleiviai, kurie pateikia temines užklausas, o suaugusieji dažniau – adresines. Užklausų temos 

labai įvairios. Viena iš įdomesnių užklausų – lankytoja susidomėjo rašytojo Jurgio Kunčino 

kūryboje paminėto „Laisvės angelo“ paminklo istorija, kuri buvo paminėta moksleivių meninėje 

kompozicijoje, parodytoje renginio, skirto rašytojo Jurgio Kunčino 65-erių metų jubiliejui, metu. 

Lankytojai domėjosi jotvingių vietovardžiais, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos 

Alytaus skyriaus įkūrimu tarpukariu, Alytaus rajono respublikinės reikšmės archeologiniais 

paminklais, Alytaus rajono bažnyčiomis, pastatytomis 13–16 amžiais, Alytaus spauda nuo 1988 

metų iki šių dienų, sušaudymais pirmosiomis II pasaulinio karo dienomis Šeštokuose, alytiškės 

dalyvavusios pirmuosiuose „Mis Dzūkija“ rinkimuose nuotrauka (neigiama užklausa). Dažnai 

lankytojai klausia nemokamai platinamo laikraščio „Miesto laikraštis“, kurį pačios darbuotojos 

pasiima iš platinimo vietų. Neigiamos užklausos buvo tik 6 . Neturėjome ką tik išleistos knygos 

„Daugų bažnyčia“ (nors kreipėmės į pačius autorius), neradome jokios informacijos apie Juozą 

Kascenską, taip pat neturėjome „Lietuvos karžygiai. T. 3“ bei anksčiau jau minėtos grožio rinkimų 

dalyvės nuotraukos. Alytaus miesto kolekcionieriai labai susidomėjo bibliotekos išleistu atvirukų 

rinkiniu „Atvirlaiškis iš Alytaus“ (2011). 

Kaip ir kasmet, buvo teikiama kraštotyros leidinių išdavimo į namus su piniginiu 

užstatu paslauga. Šia paslauga pasinaudojo 39 lankytojai, jiems buvo išduoti 79 kraštotyros 

leidiniai. 

Rašytojo Jurgio Kunčino atminimo kambarys papildytas keliais eksponatais – kelias 

klasės nuotraukas dovanojo buvęs bendramokslis. Su atminimo kambario ekspozicija susipažino ir 

turistų grupelė iš Vilniaus. Jiems papasakota apie rašytoją, jo ryšį su Alytumi bei mūsų biblioteka.  

Taip pat buvo pravesta netradicinė lietuvių kalbos pamoka, kurioje dalyvavo A. Ramanausko-

Vanago gimnazijos moksleiviai. Jie apžiūrėjo dokumentų parodą, skirtą rašytojo J. Kunčino 65-

mečiui paminėti, jų pageidavimu buvo demonstruojamas filmas apie J. Kunčiną „Beveik 

laimingas“. 

 

VI. METODINĖ VEIKLA 

 

Pagrindinės metodinės veiklos kryptys: 

bibliotekų veiklą reglamentuojančių dokumentų , standartų diegimas; 

naujų technologijų bibliotekoje diegimas; 

pažangios šalies bibliotekų patirties skleidimas ir įgyvendinimas; 

praktinės pagalbos teikimas; 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimas  

Bibliotekoje metodinį darbą dirba direktorės pavaduotoja ir vyr. metodininkė, atsakinga 

už bibliotekos viešuosius ryšius ir projektų rengimą. Bibliotekų sistema maža, tad vyksta nuolatinis 
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tiesioginis bendravimas su padalinių darbuotojais, ir planine tvarka ir reikalui esant jie aplankomi, 

teikiama papildoma praktinė pagalba, sprendžiamos iškilusios problemos, ginčai ir pan. Kartą į 

mėnesį rengiami ir padalinių vedėjų gamybiniai pasitarimai, aptariami veiklos rezultatai, 

aiškinamasi trūkumai, problemos. Surengti 6 visuotiniai susirinkimai. Rengiami planai, ataskaitos 

M. Mažvydo bibliotekai ir Alytaus miesto Tarybai bei savivaldybės Kultūros skyriui. Parengtas 

2013–2015 m. strateginis veiklos planas bei veiklos programa. 

Priimta Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos bibliotekininkų draugijos 

delegacija. 

Kaip ir ankstesniais metais bendradarbiauta su Alytaus mokyklų bibliotekomis bei 

Alytaus V. Kudirkos ligoninės biblioteka. Metų eigoje teko konsultuoti minėtų įstaigų 

bibliotekininkus įvairiais profesiniais klausimais.  

 

VII. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE. PROJEKTŲ RENGIMAS 

 

2012 baigėsi projektas „Bibliotekos pažangai“. Įvykdytos šio projekto baigiamosios 

veiklos. Bibliotekos lankytojai turėjo galimybę stebėti tris tiesiogines internetines transliacijas, 

kurių metu vyko virtualūs susitikimai su žinomais kultūros, meno ir mokslo žmonėmis. Bibliotekos 

mokymų klasėje įvyko lietuviško filmo „1000 galimybių“ peržiūra. Surengtoje akcijoje „Savivaldos 

savaitė bibliotekoje“ gyventojai buvo paskatinti susitikti su vietos politikais ir tarnautojais. Mūsų 

bibliotekoje vyko susitikimas su Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja D. 

Tamaševičiene ir vyr. specialiste V. Piščikiene tema „Socialinės išmokos: aktualijos ir naujovės“. 

Reklamos buvo pakankamai, bet labai gaila, kad susidomėjo tik vienas žmogus. 
Buvo tęsiami gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai. Vyko ir kompiuterio pradžiamokslio 

mokymai grupėmis. Sėkmingai šiuos mokymus baigusiesiems įteikti 104 pažymėjimai. 

Kaip ir daugelis Lietuvos bibliotekų, mūsų biblioteka dalyvavo projekte „Bibliotekų 

svetainių pritaikymas neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“. Projekto rezultatas – nauja 

bibliotekos interneto svetainė. Tačiau tikrai apmaudu, kad nepaisant to, jog projektas „Bibliotekos 

pažangai“ sumokėjo  bibliotekų svetainių kūrėjams  gan įspūdingas sumas, didžiulis krūvis teko 

patiems bibliotekos darbuotojams. Ne tik dėl turinio grupavimo ir pan., bet ir kuriant dizainą, nes 

šio užsakymo atlikėjai tikrai nesivargino siūlyti bent kiek įdomesnius tiek svetainės architektūros, 

tiek spalvinius sprendimus. 

2012 m. finansavimą (7000 Lt) iš LR kultūros rėmimo fondo gavo 1 bibliotekos 

parengtas projektas – Trumposios prozos festivalis „Imbiero vakarai – 2012“. Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu sukurtas specialus šio festivalio premijų fondo finansavimas (4 000 

Lt), tokiu būdu jis pripažintas tradiciniu miesto renginiu, kuriam kas dvieji metai numatytos 

pastovios lėšos.  

2013 metams parengtos paraiškos: 

3 paraiškos Alytaus miesto savivaldybės bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros 

puoselėjimo programos projektų konkursui; 

3 paraiškos Kultūros rėmimo fondo kultūros ir meno projektų konkursui; 

3 projektams (1 – vaikų, 2 – suaugusiųjų) prašyta finansavimo 6 paraiškomis: 

Projektas „Miesto kultūros raidos atspindžiai leidinyje „Alytaus miesto kultūros 

premijos laureatai 1991–2012“ (0Lt):  

Alytaus miesto savivaldybė – 0 Lt (laukiama atsakymo); 

Kultūros rėmimo fondas – 0 Lt. 

 

Projektas „20 metų drauge: susipažinkime iš naujo“ (6 000 Lt): 

Alytaus miesto savivaldybė – 0 Lt (laukiama atsakymo); 

Kultūros rėmimo fondas – 6 000 Lt. 
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Projektas „Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?!-2“ (3 000 Lt): 

Alytaus miesto savivaldybė – 0 Lt (laukiama atsakymo); 

Kultūros rėmimo fondas – 3 000 Lt. 

 

VIII. PERSONALAS 

 

8.1. Darbuotojų skaičius ir kaitos problemos 

 

J. Kunčino VB sistemoje yra 36 etatai. Dirba 36 darbuotojai: iš jų 25 – profesionalūs 

bibliotekininkai. Iš jų: 

VB – 21 bibliotekininkas; 

VB miesto filialuose – 4 bibliotekininkai. 

Darbuotojų kaitos nėra. Bibliotekininkų amžiaus vidurkis – 46 metai. Dirba viena 

pensijinio amžiaus bibliotekininkė.  

  

8.2. Darbuotojų išsilavinimas 

 

Su aukštuoju išsilavinimu dirba: 

J. KunčinoVB – 18 darbuotojų (69,2, %). Iš jų: 

VB – 17 darbuotojų (65,4%); 

VB miesto filialuose – 1 darbuotojas (3,8%). 

Su aukštesniuoju išsilavinimu dirba: 

J. KunčinoVB – 7 darbuotojai (30,8%). Iš jų: 

VB – 4 darbuotojai (19,2%); 

VB miesto filialuose – 3 darbuotojai (11,5%). 

Kitokio išsilavinimo darbuotojų tarp profesionalių bibliotekininkų nėra. 

 

8.3. Kvalifikacijos kėlimas 

 

2012 m. kvalifikaciją kėlė 8 bibliotekos darbuotojai. 

Baigiantis projektui „Bibliotekos pažangai“ vyko paskutinieji renginiai ir seminarai. 

2 darbuotojos dalyvavo „Bibliotekos pažangai“ projekto organizuotame seminare  „E- 

įtrauktis ir bibliotekų vaidmuo bei perspektyvos“. Pavaduotoja  dalyvavo šio projekto 

organizuotame seminare  „Viešųjų bibliotekų  poveikio vertinimo stiprinimas“ bei tarptautinėje 

konferencijoje „Pokyčiai bibliotekose – pokyčiams visuomenėje. Projekto „Bibliotekos pažangai“ 

poveikio vertinimo rezultatai“. 

3 bibliotekos darbuotojos dalyvavo Alytaus kolegijos ES struktūrinių fondų paramos 

projekto „Alytaus regiono gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ mokymuose 

„Kompiuterinis raštingumas pagal ECDL“ ir sėkmingai išlaikiusios 7 modulių testus, gavo ECDL 

sertifikatus.  

Bibliotekos direktorė dalyvavo Lietuvos viešųjų bibliotekų direktorių kvalifikacijos 

tobulinimosi seminare Druskininkuose „Efektyvus valdymas“.  

2 darbuotojos dalyvavo Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus bibliotekos organizuotuose 

mokymuose „Skaitmeninio turinio kūrimas. Darbas su programa Picasa“. 

Informacijos ir kraštotyros centro vedėja dalyvavo Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus 

bibliotekos organizuotuose mokymuose „Elektroninės informacijos ištekliai ir jų panaudojimas 

bibliotekose“. 

1 darbuotoja dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos rengtuose mokymuose „Jaunimo problemų sprendimo plano rengimas“ bei Pedagogų 
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švietimo centro projekto „Mąstymo kompetencijos lavinimas“ seminare „Kūrybinio mąstymo 

lavinimas taikant Edward de Bono „Šešių kepuraičių“ metodą“.  

 

8.4. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 
 

1 J. Kunčino VB darbuotojui tenka – 338 skaitytojai. Iš jų:  

VB – 265; 

VB filialuose – 723. 

1 J. KunčinoVB darbuotojui tenka 5568 lankytojai. Iš jų: 

VB – 4572; 

VB filialuose – 10798. 

1 J. KunčinoVB darbuotojas išduoda 10939. Iš jų: 

VB –8784; 

VB filialuose – 22255. 

 

IX. MATERIALINĖ BAZĖ 

 

9.1. Patalpų būklė 

 

Miesto bibliotekų patalpų būklė yra pakankamai nebloga – nėra skubiai remontuotinų 

avarinių padalinių. Tačiau vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje šalta – dėl nuo pat 1993 m. nekeistų 

langų bei be pašiltinimo suprojektuotų grindų cokoliniame namo aukšte.  

 

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 76 kompiuterizuotos darbo vietos: 

 

J. Kunčino VB 

sistemoje 

76 Iš jų: 46 vartotojams 30 darbuotojams 

Miesto VB 56 31 vartotojams 25 darbuotojams 

3 miesto filialuose 20 15 vartotojams 5 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, filmavimo kamera, 2 

fotoaparatai. 

Biblioteka yra įsigijusi 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 – 2928 metrai; 

Atviro fondo lentynų – 2896 metrai. 
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X. FINANSAVIMAS 

 

2012 m. J. Kunčino VB išlaidos sudarė 1063,3 tūkst. Lt. Iš jų:  

Darbuotojų darbo užmokesčiui skirta 585,2 tūkst. Lt.;  

dokumentų įsigijimui – 158,5 tūkst. Lt.(66,3 tūkst. daugiau nei 2011 m; iš jų tik 137,3 

tūkst. Lt. – knygoms, 19,4 tūkst. Lt. – periodikai ir 1,8 tūkst. Lt. – elektroniniams dokumentams 

įsigyti); 

automatizacijai:kompiuterinei, programinei įrangai, jos palaikymui – 8,6 tūkst.Lt.  

kitos išlaidos sudarė 311,2 tūkst. Lt. 

Viso per ataskaitinius metus biblioteka gavo 1063,3 tūkst. Lt.(1,8 tūkst. Lt daugiau nei 

2011 m.). Iš jų:  

Miesto savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos – 1026,6 tūkst. Lt.Iš jų: 

steigėjo lėšos dokumentams įsigyti – 0,2 tūkst. Lt.; 

steigėjo lėšos prenumeratai – 19,4 tūkst. Lt.  

Lėšos už mokamas paslaugas – 19,4 tūkst.Lt. 

Lėšos iš kitų viešų šaltinių (parama) – 10,3 tūkst. Lt. 

Programų, projektų (grantų) lėšos – 7,0 tūkst. Lt. 
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IŠVADOS 

 

Sėkmės. 

 Pagrindiniai bibliotekos statistiniai rodikliai mažėja lėčiau nei mažėja gyventojų 

skaičius mieste: gyventojų sutelkimo procentas išlieka stabilus arba nežymiai 

didėja, stabilus interneto vartotojų skaičius. 

 Miesto bibliotekose išplėtotos ir sėkmingai teikiamos modernios informacinės 

paslaugos: pilna apimtimi dirba visos LIBIS posistemės, rekataloguotas visas 

bibliotekos fondas. Skaitytojų aktyviai naudojasi kitomis elektroninėmis 

paslaugomis (knygų užsakymas ir rezervavimas internetu, paslauga „Klausk 

bibliotekininko“ ir pan.). 

 Sėkmingai įvykdytos projekto „Bibliotekos pažangai“ baigiamosios veiklos.  

 Mieste žinoma ir vertinama bibliotekos viešoji kultūrinė veikla. Surengti 

penktieji trumposios prozos skaitymai „Imbiero vakarai“, skirti Jurgio Kunčino 

65-osioms metinėms.  

 Visos miesto bibliotekos dirba gan  moderniose patalpose su interneto ryšiu. 

 Biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su miesto mokyklomis, kitomis švietimo ir 

kultūros įstaigomis, miesto ir šalies menininkais. 

 

Trūkumai ir problemos. 

 Nuolat mažėjant mieste gyventojų, mažėja pagrindiniai statistiniai rodikliai 

(vartotojų skaičius, lankytojų skaičius, dokumentų išduotis). 

 Įsisenėjusi fondų saugumo problema išlieka. Dėl lėšų stokos jau kelerius metus 

savivaldybė neskiria lėšų  vaizdo kamerų įsigyjimui. 

 Tik 2 iš 5 miesto bibliotekų prieinamos neįgaliesiems su fizine negalia. 

 Bibliotekininkų darbo krūvis ir kompetencijos nuolat didėja, tuo tarpu padidinus 

minimalų atlyginimą, nemažos dalies darbuotojų atlyginimai priartėjo prie 

minimalios algos. 

 

Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą. 

 Išgyventi esant minimaliam finansavimui. Lėšų tiek atlyginimams, tiek 

komunalinėms paslaugoms, geriausiu atveju, užteks tik 10 mėnesių. Veiklai 

pinigų nėra skirta. 

 Ieškoti būdų, kaip pritraukti į miesto bibliotekas daugiau skaitytojų, išlaikyti 

esamų lankytojų skaičių. 

 Tęsti projekto „Bibliotekos pažangai“ veiklas, plėtoti informacines paslaugas.  

 Skatinti lankytojus aktyviau naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis.  

 Vykdyti 2013 metams parengtus projektus ir toliau plėtoti bibliotekos viešąją 

kultūrinę veiklą. 

 


