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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.
2013 m. J. Kunčino viešoji biblioteka dirbo vadovaudamasi 2013–2015 metų strateginiu
bibliotekos planu bei veiklos programa. Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos 2013 -2015
metų veiklos programos tikslas – užtikrinti palankias sąlygas Alytaus miesto bendruomenės
bibliotekiniam ir informaciniam aptarnavimui organizuoti. Siekiant įgyvendinti šį tikslą buvo
numatyti trys pagrindiniai uždaviniai, orientuoti į veiklos tobulinimą, palankios aplinkos darbui
kūrimą, personalo ugdymą:
1. Užtikrinti informacijos ir komunikacijos galimybių plėtrą.
2. Užtikrinti sąlygas bibliotekos personalui kvalifikuotai ir kokybiškai atlikti savo
pareigas.
3. Užtikrinti tinkamas darbo sąlygas bibliotekos lankytojams ir personalui.
Minėtiems uždaviniams įgyvendinti buvo numatyti jų vertinimo kriterijų rodikliai.
Pagrindinius rodiklius pavyko pasiekti:
Eil. nr
1
2
3
4

Rodiklio pavadinimas
Dokumentų fondo dydis (egz.)
Lankytojų skaičius
Interneto vartotojų skaičius
Viešųjų renginių skaičius

Planas
145 000
135 000
30 000
100

Rezultatas
150 483
139 078
30 020
136

Lyginant su 2012 metais ataskaitinių metų veiklos rodikliai išlieka stabilūs. Simboliškai
(0,1 %) sumažėjo tik lankytojų skaičius, tam įtakos turėjo ne tik nuolatinis gyventojų skaičiaus
mažėjimas Alytuje, bet ir tai, kad dėl finansavimo stokos vasarą po 1 mėn. nedirbo 2 filialai. Kiti
rodikliai (fondo dydis, vartotojų skaičius, dokumentų išduotis, renginių skaičius) viršyti.
Pakankamai neblogi rezultatai pasiekti esant labai įtemptai finansinei situacijai.
Bibliotekos veiklos programos įgyvendinimui iš visų šaltinių buvo gauta 1067,9 tūkst. Lt (4,6 tūkst.
daugiau nei 2012 m.). Metų pradžioje darbuotojų atlyginimams ir visoms kitoms bibliotekos
reikmės lėšų buvo skirta tik 9 mėnesiams, tad visą tą laiką tvyrojo nuolatinė įtampa dėl darbuotojų
atlyginimų – ar bus skirta papildomai lėšų, ar teks eiti nemokamų atostogų. Juolab, kad 2013 m.
padidinus minimalų atlyginimą, bibliotekos specialistų atlygis ir taip jau visiškai priartėjo prie
nekvalifikuotų darbuotojų uždarbio. Dėl tokios finansinės būklės vasarą atostogų metu po mėnesį
teko uždaryti du filialus. Dėl to nukentėjo lankytojų bei interneto vartotojų skaičiaus rodikliai. Tik
didelių administracijos pastangų dėka metų pabaigoje pavyko gauti papildomai lėšų.
Nepaisant lydėjusių nepriteklių, buvo įdomiai pažymėtas bibliotekos veiklos 20-metis.
Šia proga buvo surengtas muzikinių - literatūrinių vakarų ciklas „20 metų drauge: susipažinkime iš
naujo“. Balandžio mėn. įvyko teatralizuotas bibliotekos kultūrinės ir kraštotyrinės veiklos
pristatymas, metų eigoje suorganizuoti dar 3 vieši muzikos ir poezijos vakarai miesto
bendruomenei. Viso per metus bibliotekoje surengta daugiau kaip šimtas įvairaus pobūdžio
renginių.
Pilna apimtimi dirba visos LIBIS posistemės, įsibėgėjo kraštotyros kartotekos
skaitmeninimas.
2 bibliotekos darbuotojai dalyvauja miesto vietos bendruomenės tarybos veikloje.

4
I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
1.1. Bibliotekų skaičius
2013 m. J. Kunčino VB sistemos bibliotekų skaičius nepasikeitė. Veikia 4 bibliotekos:
viešoji biblioteka;
3 miesto filialai:
Informacijos ir laisvalaikio centras,
Vidzgirio filialas,
Pirmojo Alytaus filialas.
1. 2. Tinklo pokyčiai
2013 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
Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių aptarnavimo ypatumai nepasikeitė. Minėtų
grupių žmonių aptarnavimas yra sutelktas specializuotame bibliotekos padalinyje – Informacijos ir
laisvalaikio centre. Kaip ir ankstesniais metais ši biblioteka dalijasi patalpomis ir bendradarbiauja
su miesto neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių organizacijomis: Lietuvos neįgaliųjų draugijos,
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių, Lietuvos kurčiųjų draugijos Alytaus skyriais, Bendruomenės
užimtumo dienos centru, Pagyvenusių žmonių asociacija. Bibliotekos darbo laikas suderintas su
minėtų organizacijų darbo laiku. Šioje bibliotekoje prenumeruojami ir atitinkami leidiniai:
„Akiratis“ – laikraštis kurtiesiems, „Bičiulystė“, „Bičiulis“ – neįgaliesiems, „Diabetas“, „Mūsų
žodis“ – žurnalas akliesiems ir silpnaregiams, „Viltis“ – sutrikusio intelekto žmonėms, „Slauga.
Mokslas ir ir praktika“ ir „Sveikas žmogus“. Per metus šiame padalinyje registruota 510 (2012 m –
492) vartotojų, apsilankė 6535 (2012 m. – 7651) lankytojai, jiems išduota 20549 (2012 m. –
23501) dokumentai.
Informacijos ir laisvalaikio centras ir toliau aptarnauja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjungos (LASS) narius. Sąjunga vienija 185 narius; iš jų 32 yra nuolatiniai bibliotekos skaitytojai.
Per metus šios sąjungos nariams išduota 15 vnt. knygų Brailio raštu bei 660 garsinių knygų (į
namus pristatyta 483 vnt., namuose lankytasi 18 kartų). Biblioteka prisideda prie LASS narių
renginių organizavimo, kasmet surengia parodą, skirtą „Baltosios lazdelės“ dienai.
Viso 2013 m. namuose aptarnauta 17 neįgaliųjų ar senyvo amžiaus žmonių (2012 m. –
13). Pas juos lankytasi 83 kartus, nunešta 744 knygos ir 12 žurnalų.
1. 5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai
Bibliotekų sistemoje yra 36 etatai, iš jų:
25 profesionalūs bibliotekininkai;
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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 pokyčių struktūroje neįvyko.
II. DOKUMENTŲ FONDAI
2.1. Fondo formavimas
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka komplektuoja spaudinių ir kitų dokumentų
fondus, atsižvelgdama į Alytaus miesto istorines tradicijas, kultūrinę ir ekonominę plėtrą, gyventojų
informacines reikmes, leidyklų pateikiamas naujienas ir į dokumentų įsigijimui skirtas lėšas.
Komplektavimo prasme 2013 metai buvo truputį geresni už ankstesnius metus. Daugiau
leidinių skirta centrinei bibliotekai, ženkliau papildyti filialų fondai, kurie buvo mažai atnaujinami
ankstesniais nepakankamo finansavimo metais. 2013 metais Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija skyrė 2100,00 Lt (1,6%) didesnį finansavimą naujų dokumentų įsigijimui nei
ankstesniais metais.
Metų pradžioje nebuvo formuojami knygų užsakymai, nes savivaldybės skirtų lėšų
nepakanka net prenumeratai, o apie paskirtų valstybės biudžeto lėšų apimtį neturėta informacijos iki
pirmojo metų ketvirčio pabaigos. Nauji leidiniai, pirkti už valstybės biudžeto lėšas, skaitytojus
aptarnaujančius bibliotekos padalinius pasiekė tik 2013 metų balandžio 22 dieną.
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. Sėkmingai
buvo taupomos lėšos, pasinaudojant akcijomis ir nuolaidomis, taikomomis bibliotekoms. Palankias
bendradarbiavimo sąlygas suteikė UAB „Alma littera sprendimai“, UAB „Tyto alba“, UAB
„Jotema“, VšĮ „Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla“ ir kt. Viso pasirašytos sutartys su 26 knygų
tiekėjais.
2.2. Fondo būklė
2013 metais Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos sistemos dokumentų fondo
struktūra išliko nepakitusi. Jį sudarė trijų viešosios bibliotekos skyrių: Skaitytojų aptarnavimo,
Informacijos ir kraštotyros centro, Vaikų ir jaunimo literatūros ir trijų miesto filialų: Pirmojo
Alytaus, Informacijos ir laisvalaikio centro, Vidzgirio fondai. Visų bibliotekos padalinių fondų
apimtis per 2013 m. padidėjo, nes gauta daugiau dokumentų nei iš fondų pašalinta.
Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos fondo apimties kitimas 2011–2013 metais

6
Fondo būklė 2013 m. gruodžio 31 d.

%

Pav.

%

150485

100

47662

100

Grožinė
literatūra
Fiz.
%
vnt.
95149 63,2

81565
68920
22973

54,2
45,8
15,3

38420
22685
12674

80,6
47,6
26,6

46921
48228
16076

Fondo dydis
Fiz. vnt.
VB
sistemoje
VB
3 MF
Vid. 1 fil.

57,5
70,0
70,0

Šakinė literatūra

55336

36,8

Periodiniai
leidiniai
Fiz.
%
vnt.
1080
0,7

34644
20692
6897

42,5
30,0
30,0

798
282
94

Fiz. vnt.

%

1,0
0,4
0,4

Fondo apimtis 2013 metais visoje J. Kunčino VB sistemoje padidėjo 3134 fiz. vnt.
(2,1%) ir 2164 pav. (4,8%) dokumentų: veišojoje bibliotekoje fondas padidėjo 1921 fiz. vnt. (2,4%)
ir 2139 pav. (5,9%) dokumentų, trijų miesto filialų fondas padidėjo 1213 fiz. vnt. (7,3%) ir 1307
pav. (6,1%) dokumentų. Iš trijų miesto filialų Vidzgirio filialo fondas yra gausiausias, jame
sukaupta 28911 fiz. vnt.15435 pav. dokumentų.
Grožinės literatūros dokumentų fondo apimtis 2013 metais visoje J. Kunčino VB
sistemoje padidėjo 1514 fiz. vnt. (1,6%) dokumentų: viešojoje bibliotekoje padidėjo 700 fiz. vnt.
(1,5%) dokumentų, trijų miesto filialų grožinės literatūros fondas padidėjo 814 fiz. vnt (1,7%)
dokumentų.
Šakinės literatūros dokumentų fondo apimtis 2013 metais visoje J. Kunčino VB
sistemoje padidėjo 1620 fiz. vnt. (4,9%) dokumentų: viešojoje bibliotekoje padidėjo 1221 fiz. vnt.
(3,7%) dokumentų, trijuose miesto filialuose padidėjo 399 fiz. vnt. (2%) dokumentų.
Periodinių leidinių per metus padaugėjo 45 fiz. vnt.(4,3%): viešojoje bibliotekoje 30 fiz.
vnt. (3,9%), trijuose miesto filialuose 15 fiz. vnt. (5,6%). Periodinių leidinių procentas nuo viso
fondo išliko nepakitęs.
Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos fondo kaita 2013 m.

2012-12-31
2013 m. gauta
2013
m. nurašyta
2013
m. fondo prieauglis
2013-12-31

Fiz. vnt.

Suma (Lt)

147351
7726
4592
+3134 (+2%)
150485

1320469,90
158597,95
10574,53
+148023,42 (+11%)
1468493,32

J. Kunčino VB fondas 2012-12-31
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
Informacijos ir kraštotyros centras
Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius
Pirmojo Alytaus filialas
Informacijos ir laisvalaikio centras
Vidzgirio filialas
VISO:

44366
1861
33417
17203
22118
28386
147351

516608,11
13120,24
253395,76
177242,93
142665,05
217437,81
1320469,90

J. Kunčino VB skyriai ir filialai gavo 2013 m.
Skaitytojų aptarnavimo skyrius

2501

55496,76
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Informacijos ir kraštotyros centras
Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius
Pirmojo Alytaus filialas
Informacijos ir laisvalaikio centras
Vidzgirio filialas
VISO:

142
1204
1290
919
1498
7726

1660,74
26783,08
26023,81
20186,66
28446,90
158597,95

J. Kunčino VB skyriai ir filialai nurašė 2013 m.
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
Informacijos ir kraštotyros centras
Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius
Pirmojo Alytaus filialas
Informacijos ir laisvalaikio centras
Vidzgirio filialas
VISO:

1152
0
946
900
621
973
4592

3429,78
0,00
2779,19
2177,37
725,45
1462,74
10574,53

J. Kunčino VB fondas 2013-12-31
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
Informacijos ir kraštotyros centras
Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius
Pirmojo Alytaus filialas
Informacijos ir laisvalaikio centras
Vidzgirio filialas
VISO:

45715
2003
33847
17593
22416
28911
150485

568 675,09
14780,98
277399,65
201089,37
162126,26
244421,97
1468493,32

2. 3. Dokumentų gautis

VB
sistemoje
VB
3 MF
Vid. 1 fil.

Iš viso
Fiz. vnt.
Pav.
7726
2205
3847
3879
1293

2193
1354
1134

Grožinė literatūra
Fiz. vnt.
Pav.
5220
1072
2443
2777
926

1066
973
841

Šakinė literatūra
Fiz. vnt.
Pav.
2506
1133
1404
1102
367

1127
381
293

2013 metais gauta 2238 fiz. vnt. (40,8%) ir 348 pav. (18,7%) dokumentų daugiau nei
ankstesniais metais: viešoji biblioteka gavo 846 fiz. vnt. (28,2%) ir 376 pav. (20,7%) daugiau, trys
miesto filialai gavo 1392 fiz. vnt. (56%) ir 413 pav. (43,9%) dokumentų daugiau nei ankstesniais
metais. Vienam miesto filialui vidutiniškai skirta 464 fiz. vnt. (56%) ir 358 pavadinimais (46,1%)
dokumentų daugiau.. Viešoji biblioteka gavo 49,8% naujų dokumentų ir 99,5% pavadinimų
dokumentų, filialams skirta 50,2% naujų dokumentų ir 61,4% pavadinimų dokumentų.
2013 metais iš visų gautų dokumentų 67,6% yra grožinės literatūros dokumentai:
viešojoje bibliotekoje 63,5%, miesto filialuose 71,6%. Viešoji biblioteka gavo 46,8% visų 2013
metais gautų grožinės literatūros dokumentų, filialams teko 53,2% grožinės literatūros dokumentų.
2013 metais gauta 1313 fiz. vnt. (33,6%) ir 33 pav. (3,2%) grožinės literatūros dokumentų daugiau
nei ankstesniais metais: viešoji biblioteka gavo 484 fiz. vnt. (24,7%) ir 54 pav. (5,3%) daugiau,
trys miesto filialai gavo 829 fiz. vnt. (42,6%) ir 242 pav. (33,1%) daugiau. Vienam filialui
vidutiniškai skirta 277 fiz. vnt. (42,7%) ir 216 pav. (34,6%) grožinės literatūros dokumentų daugiau
nei ankstesniais metais.
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2013 metais iš visų gautų dokumentų 32,4% yra šakinės literatūros dokumentai:
viešojoje bibliotekoje 36,5%, miesto filialuose 28,4%. Viešoji biblioteka gavo 56% visų 2013
metais gautų šakinės literatūros dokumentų, filialams teko 44% šakinės literatūros dokumentų. 2013
metais gauta 925 fiz. vnt.(58,5%) ir 315 pav. (38,5%) šakinės literatūros dokumentų daugiau nei
ankstesniais metais: viešojoje bibliotekoje 362 fiz. vnt. (34,7%) ir 322 pav. (40%) , miesto filialuose
563 fiz. vnt. (104,5%) ir 171 pav. (81,4%) daugiau. Vienam filialui vidutiniškai skirta 187 fiz. vnt.
(103,9%) ir 142 pav. (94%) šakinės literatūros dokumentų daugiau nei ankstesniais metais.
Per 2013 metus gauta periodinių leidinių

Bibliotekos
padaliniai
VB sistemoje
VB
3 MF
Vid. 1 fil.

Viso
2424
1209
1215
405

Periodiniai leidiniai
Fiziniai vienetai
Pavadinimai
Laikraščių Žurnalų Viso Laikraščių Žurnalų
56
2368
111
28
83
31
1178
97
25
72
25
1190
61
13
48
8
397
36
8
28

Išleistos
lėšos
(Lt)
20178,51
13254,53
6923,98
2307,99

Spausdinti periodiniai leidiniai prenumeruojami už Alytaus miesto savivaldybės skirtas
lėšas. Spausdinta periodika buvo užsakoma per AB „Lietuvos paštas“ Alytaus apskrities centrinį
paštą, UAB „Dzūkų žinios“, UAB „Apskaitos ir audito žinios“, UAB „Verslo žinios“ ir UAB
„Teisidas“.
2013 metais spausdintos periodikos prenumeratai išleista 20178,51 Lt, arba 784,21 Lt
(4%) daugiau nei ankstesniais metais, todėl ir leidinių užsakyta daugiau. Bendras visos sistemos
užsakomų periodinių leidinių pavadinimų skaičius nepasikeitė, tačiau atskiruose padaliniuose
pavadinimų skaičius išaugo: viešoji biblioteka gavo 2 pav. (2,1%) spausdinamos periodikos
daugiau, trys miesto filialai gavo 3 pav. (5,2%) daugiau. Vienam filialui vidutiniškai teko 1 pav.
(2,7%) mažiau nei ankstesniais metais.
2013 metais padidėjo gaunamų periodinių leidinių fizinių vienetų skaičius, ypač
filialuose. 2013 m. gauta 196 fiz. vnt. (8,8%) periodinių leidinių daugiau nei ankstesniais metais:
viešoji biblioteka gavo 26 fiz. vnt. (2,2%) daugiau, trys miesto filialai 170 fiz. vnt.(16,3%) daugiau.
Vienam filialui vidutiniškai teko 57 fiz. vnt. (16,4%) periodinių leidinių daugiau nei ankstesniais
metais.
2013 metais Kultūros ministerija apmokėjo Teisinės informacijos centro rengiamos
Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų duomenų bazės INFOLEX teisės portalas
prenumeratą (5 slaptažodžiai). Bibliotekos skaitytojai nemokamai galėjo naudotis užsienio
licencijuotų duomenų bazių anglų kalba ištekliais:
1.
EBSCO Publishing;
2.
Oxford Reference Online;
3.
Oxford Art Online ir Oxford Music Online.
Naujai gautų dokumentų procentas fonde
VB sistemoje – 5,1%
VB – 4,7%
3 miesto filialuose – 5,6%
2013 metais padidėjo naujų dokumentų fonde procentas, per metus nuo 3,7 jis išaugo iki 5,1.
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Dokumentų gavimas pagal finansavimo šaltinius
Finansavimo šaltiniai

AJKVBS
Fiz.
vnt.
6231
5
1490
7726

LR kultūros ministerija
Alytaus m. savivaldybė
Kiti šaltiniai
Viso

AJKVB

%

%

Fiz.
vnt.
3027
5
987
4019

80,6
0,1
19,3
100

Vidutiniškai 1
filialas
%
Fiz.
vnt.
1068
86,4
168
13,6
1236
100

3 MF

75,3
0,1
24,6
100

%

Fiz.
vnt.
3204
503
3707

86,4
13,6
100

2013 metais iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skirtų lėšų nupirkta 2007 fiz. vnt.

(47,5%) dok. daugiau nei ankstesniais metais. Iš savivaldybės skirtų lėšų įsigyta 2
fiz.vnt. (28,6%) dok. mažiau.. Iš kitų finansavimo šaltinių įsigyta 233 fiz. vnt. (18,5%) dokumentų
daugiau nei ankstesniais metais.
2.4. Dokumentų šalinimas
Biblioteko
s
padaliniai

VB
sistemoje
VB
3 MF
Vid. 1 fil.

Susidėvėję,
sugadinti

2013 m.
nurašyta

Fiz.
vnt.
4592

Pav.
41

Fiz. %
vnt.
4337 94,5

2098
2494
831

54
47
506

1886 89,9
2451 98,3
817 98,3

Nepaklaus
ūs,
neaktualūs,
dubletai
Fiz.
%
vnt.
-

Vartotojų
prarasti

Fiz.
vnt.
176

%

-

133
43
14

-

Kitos
priežastys

Fiz.
vnt
79

%

3,8

Perduota
kitoms
biblioteko
ms
Fiz. %
vnt.
-

6,3
1,7
1,7

-

79
-

3,8
-

-

1,7

2013 metais dėl kitų priežasčių nurašyti dokumentai: 35 fiz. vnt.dingę iš atvirų fondų,
44 fiz.vnt. neišreikalauti iš skaitytojų, nes skaitytojai mirę arba išvykę.
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2.5. Aprūpinimas dokumentais
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodiklio pavadinimas
Vienam gyventojui tenka dokumentų
Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų
Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų
Vienam gyventojui tenka elektroninių dokumentų
Vienam vartotojui tenka dokumentų
Vienam vartotojui tenka naujai gautų dokumentų
Vienam vartotojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų
Vienam vartotojui tenka elektroninių dokumentų

Fiz. vnt.
2,7
0,14
0,009
0,005
17
0,9
0,06
0,03

2013 metais Alytuje gyveno 56364 gyventojų, arba 2252 gyventojais (3,8%) mažiau nei
ankstesniais metais. Per metus vienam gyventojui tenkančių dokumentų padaugėjo 0,02 fiz. vnt.
(0,8%), o naujai gautų dokumentų padaugėjo 0,05 fiz. vnt. (55,6%). Garsinių ir regimųjų
dokumentų, tenkančių vienam gyventojui skaičius nepakito, o elektroninių dokumentų teko 0,001
fiz. vnt. (25 %) daugiau nei ankstesniais metais.
2013 metais sutelkta 8853 vartotojai, arba 405 vartotojais (4,8%) daugiau nei ankstesniais
metais. Vienam vartotojui tenka 17 fiz. vnt. dokumentų, arba 0,4 dokumentų (2,3%) mažiau nei
ankstesniais metais, nes vartotojų skaičius augo ženkliau nei dokumentų skaičius.
2.6. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti
Finansavimo šaltinis
LR kultūros ministerija
Alytaus m. savivaldybė
Kiti šaltiniai
Iš viso

Gauta lėšų iš viso
(Lt)

Tenka lėšų vienam
gyventojui (Lt)

130700,00
20295,70
676,55
151672,25

2,32
0,36
0,01
2,69

2013 metais LR kultūros ministerija skyrė 2100,00 Lt (1,6%) didesnį finansavimą naujų
dokumentų įsigijimui nei ankstesniais metais, vienam gyventojui teko 0,13 Lt (5,9%) daugiau
kultūros ministerijos skirtų lėšų nei ankstesniais metais.
Alytaus miesto savivaldybė skyrė 695,70 Lt (3,5%) didesnį finansavimą naujų
dokumentų įsigijimui nei ankstesniais metais, vienam gyventojui teko 0,03 Lt (9%) daugiau.
Iš kitų šaltinių gauta 8552,26 Lt (92,7%) mažiau lėšų naujų dokumentų įsigijimui nei
ankstesniais metais, vienam gyventojui teko 0,23 Lt (95,8%) mažiau lėšų iš kitų šaltinių nei
ankstesniais metais.
2013 metais iš viso lėšų naujų dokumentų įsigijimui skirta 5756,56 Lt (3,7%) mažiau
nei ankstesniais metais, o vienam gyventojui teko 0,01 Lt (0,4%) lėšų daugiau nei ankstesniais
metais. Nors buvo skirta mažiau lėšų nei ankstesniais metais, bet vienam gyventojui teko truputį
daugiau, nes sumažėjo miesto gyventojų skaičius.
2.7. Fondo panaudojimas
Fondo apyvartos rodiklis:
VB sistemoje – 1,88;
VB – 2,42 ;
Miesto filialuose – 1,24;
Fondo panaudojimo koeficientas:
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Grožinės literatūros – 0,64
Šakinės literatūros – 0,30
Periodinių leidinių – 69,43
P.S. Periodikos panaudojimo koeficientas nelogiškai didelis, nes skaičiuotas pagal
visuminės apskaitos knygoje įtrauktų periodinių leidinių skaičių, o išdavimas – pagal faktiškai
išduotus leidinius.
III. BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS IR
BIBLIOTEKOS REKLAMA
3.1. Vartotojų telkimas
Pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenis Alytaus miesto .
savivaldybėje gyventojų ženkliai sumažėjo, t.y gyveno 56364 gyventojai (2012 m. – 58616
gyventojų). J. Kunčino VB sistemoje per ataskaitinius metus užregistruota 8479 vartotojai, t. y. 15
% visų miesto gyventojų. Šis procentas lyginant su 2012 m. padidėjo 0,4. Skaitytojų skaičius
simboliškai padidėjo, įvertinus, kad gyventojų skaičius mieste vėl sumažėjo apie 2 tūkst., tai yra
geras rezultatas. Filialai vidutiniškai sutelkė po 15% mikrorajono gyventojų. Kiekvienai miesto
bibliotekai vidutiniškai tenka po 14091 gyventoją.
3.2.Vartotojų aptarnavimas
Per praėjusius metus užregistruota 8479 vartotojai, t. y. 0,4 % daugiau nei 2012 m.
2012 m.

2013 m.

Skirtumas

J.KunčinoVB sist.
VB
3 VB filialai.
Iš jų:
Vidzgirio
Pirmojo Alytaus

8448
5555
2893

8479
5544
2935

31
- 11
42

1697
704

1708
717

11
13

Inf.ir laisv. centras

492

510

18

Užregistruotų vartotojų mieste skaičius stabilizavosi, t.y išliko labai panašus kaip ir
2012 m. 11 vartotojų sumažėjo viešojoje bibliotekoje ir 42 vartotojais padaugėjo miesto filialuose.
Tarp filialų tradiciškai daugiausiai skaitytojų užregistravo Vidzgirio filialas – 1708, mažiausiai
(510) – Informacijos ir laisvalaikio centras.
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Viso VB sistemoje naujai užsiregistravo 1715 (20,2%) skaitytojų, persiregistravo 6764
(79,8 %) skaitytojai: iš jų:
VB – naujai užsiregistravo 1116 (18,9%), persiregistravo 4428 (81,1%);
3 miesto filialuose – naujai užsiregistravo 599 (20,4%), persiregistravo 2336 (79,6%).
Naujai užsiregistravusių ir persiregistravusių santykis išlieka panašus kaip 2012 m.
3.3.Vartotojų sudėties pokyčiai

J.Kunčino
VB sist.

VB

Filialuose

VB
sistemoje

Metai Vartot.
skaičius

Vartotojų sudėtis

Moks
leiviai 

Dirba
ntieji



Aukšt.
ir kt.

mokykl
stud.

Kiti



2013

5544

1845

33,3

1698

30,6

739

13,3

1262

22,8

2012

5555

1848

33,3

1597

28,7

872

15,7

1238

22,3

2013

2935

1174

40,0

691

23,5

210

7,2

860

29,3

2012

2893

1141

39,4

611

21,1

227

7,8

914

31,6

2013

8479

3019

35,6

2389

28,2

949

11,2

2122

25,0

2012

8448

2989

35,4

2208

26,1

1099

13,0

2152

25,5

Lyginant su 2012 m. ataskaitiniais metais skaitytojų sudėtis nežymiai pasikeitė. 2,1 
padaugėjo dirbančiųjų skaitytojų ir tiek pat sumažėjo aukštųjų ir kitų mokyklų studentų. Kitų grupių
procentas išliko panašus kaip ankstesniais metais. Pastebime, kad pastaraisias metais, nors ir
neženkliai, bet vis daugėja dirbančiųjų skaitytojų. Daugelis jų pasisako, kad anksčiau knygas
pirkdavo knygynuose, tačiau nuolat brangstant knygoms, gerai pagalvoja, ar pirkti knygą, ar eiti į
teatrą, koncertą. Tokiu būdu mėgstantieji skaityti vis dažniau naudojasi bibliotekos paslaugomis.
Tuo tarpu aukštuojų ir kitų mokyklų studentų po truputį mažėja. Ši grupė gerai įvaldžiusi
informacines technologijas, dažnai mokosi virtulioje erdvėje. Į biblioteką studentai dažniausiai
užsuka tuomet, jei neranda informacijos internete, arba mokymuisi reikalinga konkreti knyga. Kurį
laiką mažėjusi moksleivių grupė, stabilizavosi, ji sudaro 35,6  visų skaitytojų. Jau nebedidėja
„kitų“ skaitytojų grupė, ji sudaro 25  visų skaitytojų.
Kiekvienas iš miesto filialų, nors ir aptarnauja visus apsilankančius, tačiau kaip ir
ankstesniais metais turi savo išskirtinę tikslinę miesto gyventojų grupę: Informacijos ir laisvalaikio
centras daugiausiai aptarnauja pagyvenusius ir neįgaliuosius žmones, Vidzgirio filialas
populiariausias tarp vaikų, Pirmojo Alytaus filialas aktyviai dirba su vietos bendruomene.
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3.4. Lankytojų skaičius
Per ataskaitinius metus miesto bibliotekas aplankė 139078 lankytojai (129 arba 0,1 
mažiau nei pernai):
VB – 98218 (2201 daugiau);
3 miesto filialuose – 40860 (2330 mažiau).
Lankytojų skaičius tarp padalinių pasiskirstė taip:

2012 m

2013 m.

Skirtumas

J.Kunčino VB sist.

139207

139078

- 129

VB

96017

98218

2201

3 VB filialai.
Iš jų:
Vidzgirio

43190

40860

- 2330

25538

25020

- 518

Pirmojo Alytaus

10001

9305

- 1100

6535

- 862

Informacijos
ir 7651
laisvalaikio centras

Bendras lankytojų skaičius išliko panašus kaip 2012 m. Viešojoje bibliotekoje lankytojų
padidėjo 2201, tuo tarpu filialuose atitinkamai sumažėjo, nes du filialai vasarą po mėnesį nedirbo.
Jeigu visi filialai būtų dirbę pilnu tempu, lankytojų greičiausiai ne tik nebūtų sumažėję , bet net ir
padidėję. Lankomumui turi įtakos ir tas faktas, kad skaitytojai vis dažniau pasinaudoja galimybe
knygas prasitęsti ar rezervuoti internetu, todėl atitinkamai rečiau apsilanko bibliotekoje.

Vidutinis lankomumas – 16,4 (buvo 16,4);
J.Kunčino VB – 17,7 (buvo 17,3);
VB filialuose – 13,9 (buvo 14,9).
Per dieną kiekvieną miesto biblioteką vidutiniškai aplanko 117 lankytojų:
VB – 175;
Miesto filialuose – 58.
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3.5. Dokumentų išduotis
Ataskaitiniais metais 3,7  padidėjo dokumentų išduotis.
Per 2013 m. išduota 283623 dokumentai – (10148 daugiau nei 2012 m.).
J. Kunčino VB – 198525 fiz. vnt. (14071 daugiau nei 2012 m. );
VB miesto filialuose – 85098 fiz. vnt. (3923 mažiau nei 2012 m.).

Išduotis į namus ir vietoje pasiskirsčiusi taip:
Išduota dokumentų į namus – 151215 fiz. vnt. (53,3  visų išduotų dokumentų):
Viešojoje bibliotekoje –99860 fiz. vnt.;
VB miesto filialuose – 51355 fiz. vnt.
Išduota dokumentų vietoje – 132408 fiz. vnt.(46,7  visų išduotų dokumentų):
Viešojoje bibliotekoje – 98665 fiz. vnt.
VB miesto filialuose – 33743 fiz. vnt.
Lyginant išduoties pasiskirstymą su 2012 m., 2,7  padidėjo išduotis į namus ir
atitinkamai sumažėjo išduotis vietoje. Tai greičiausiai lėmė didesnis finansavimas knygoms, tad
skaitytojai turėjo didesnį pasirinkimą.
Šakinės ir grožinės literatūros santykis, lyginant su 2012 m., nežymiai pasikeitė
grožinės literatūros naudai. Daugiausiai – 48,5 % visos išduoties – sudaro periodiniai leidiniai; 40,1
% – grožinė literatūra; 11,3 % įvairių mokslo šakų literatūra.
Bibliotekos
pavadinimas

Bendra
išduotis

Grožinės
literatūros
išduotis



Mokslo
šakų
išduotis



Periodinių
leidinių
išduotis

%

Viešoji biblioteka

198525

69307

34,9

24189

12,2

105029

52,9

3 miesto filialai

89098

44564

50,0

7997

9,00

32537

36,5

Viso sistemoje

283623

113871

40,1

32186

11,3

137566

48,5
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Populiariausios grožinės knygos.
Iš lietuvių autorių didžiausio susidomėjimo susilaikė:
R. Granauskas. Išvarytieji;
S. Parulskis. Tamsa ir partneriai;
A. Čekuolis. Mūsų slaptieji ir dramblys bute;
A. Šlepikas. Mano vardas – Marytė.
Tradiciškai nenuslūgsta susidomėjimas meilės romanais. Be jau įprastų autorių knygų
ataskaitinių metų fenomenas – britų rašytojos E. L. James 3 dalių erotinė knyga „Penkiasdešimt
pilkų atspalvių“, „Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“, „Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių“. Sunku
prisiminti, kad kada būtų taip skaitoma ir pageidaujama knyga. Šios knygos rezervacija kiekvienoje
iš miesto bibliotekų siekė iki 15 žmonių.
Vyriška auditorija lieka ištikima fantastikai, detektyvams, bei politinėms –istorinėms
knygoms.
Įvairių mokslo šakų knygos:
Buhalterinės apskaitos pagrindai (išduota 45 kartus);
Socialinis darbas (išduota 36 kartus);
Teisės teorijos įvadas (31 kartą);
Būk vyras: berniukų knyga (29 kartus);
Žmogaus anatomija (29 kartus);
Personalo vadyba (20 kartų).
Tarp periodinių leidinių lyderiai išlieka tie patys: „Alio!Alytus”, “Alytaus naujienos”,
didieji šalies dienraščiai, žurnalas “Veidas”. Tradiciškai paklausūs skelbimų laikraščiai, rankdarbių,
sodui ir daržui skirti žurnalai.
Skaitytojai vis aktyviai naudojasi galimybe užsisakinėti knygas internetu. 2013 m.
internetu buvo užsakyta 1832 fiz. vnt. dokumentų (2012 m. – 1079). Populiarėja ir knygų
rezervavimo paslauga. Per metus J. Kunčino sistemoje rezervuota 5690 knygų:
VB – 4199;
Miesto filialuose – 1491.
Šia paslauga vartotojai yra patenkinti: lengva sužinoti, ar yra norima knyga bibliotekoje,
užsakius, skaitytojas yra tikras, kad gaus tą knygą, kurią seniai nori perskaityti, ar kurią sunku rasti
bibliotekoje, nes yra vienas vienetas ir ji dažniausiai neužsibūna lentynoje. Dažnai skaitytojai prašo
darbuotojų parodyti, kaip rezervuoti, užsisakyti knygas ar prasitęsti laikymo laiką. Jeigu neišeina
užsisakyti ar kyla klausimų, tuomet skaitytojai skambina telefonu ir klausia, kaip tai padaryti. Deja,
pasitaiko, kad skaitytojai užsisakę, neateina pasiimti spaudinio.
Paslauga ,,Klausk bibliotekininko“ nėra tokia populiari. Per praėjusius metus buvo gauta
ir atsakyta į 37 užklausas.
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Ir toliau skaitytojai aktyviai naudojosi knygų grąžinimo dėže. Per 2012 m. į dėžę
grąžinta 714 leidinių (2012 m. – 671). Į dėžę, kaip ir ankstesniais metais, grąžinama nemažai iš
filialų bei kitų bibliotekų pasiskolintų knygų.
Bendras skaitomumo rodiklis – 33,5 (2012 m. – 32,4):
VB – 35,8 (2012 m. – 33,2);
Miesto filialuose – 29,0 (2012 m. – 30,7).
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
2013 m. bibliotekoje ir jos padaliniuose vartotojų mokymams buvo skirta 289 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“.
Bibliotekoje ir toliau teikiamos konsultacinės paslaugos. Jų mažėja, nes lankytojai vis
labiau įgunda naudotis informacinėmis technologijomis, be to, bibliotekininkės ne visada spėja
užrašyti konsultacijas. Per metus jų suteikta 532. Tai daugiausia patarimai, kuriuose UDK skyriuose
ieškoti informacijos bei konsultacijos, kaip naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu, knygų
pratęsimo paslauga nuotoliniu būdu (dažnai skaitytojai klausia, kodėl negali prasitęsti knygų
išdavimo laiko nuotoliniu būdu), kaip užsakyti ar rezervuoti leidinius, kaip naudotis Nacionalinės
bibliografijos duomenų banku ir kt. Tenka padėti užsiregistruoti pas gydytojus, deklaruoti pajamas,
susikurti elektroninį paštą ir pan.
Ekskursijos. Edukaciniai užsiėmimai. Per ataskaitinius metus viešojoje bibliotekoje ir
jos filialuose pravesta 28 (2012 m. – 27) ekskursijos ir/ar edukaciniai užsiėmimai:
VB – 15;
VB filialuose – 13.
Daugiausia ekskursijų bei edukacinių pamokų organizavo Vaikų ir jaunimo literatūros
skyrius bei Vidzgirio filialas. Kaip ir ankstesniais metais ekskursijų metu lankytojai supažindinami
su bibliotekos istorija, struktūra, bibliotekos padaliniais, vyresniems moksleiviams pristatoma
LIBIS, paieškos galimybės bei bibliotekos elektroninis katalogas, jie apmokomi naudotis
elektroninio katalogo paslaugomis. Patiems mažiausiems ekskursantams žaisminga forma
pasakojama apie skaitymo teikiamą naudą ir malonumą, užminamos mįslės apie knygas.
Į ekskursijas atvyksta ne tik moksleiviai. Centrinėje bibliotekoje lankėsi Igliaukos
(Marijampolės sav.) kaimo bendruomenė (48 asmenys, amžiaus ribos – nuo vaikų iki pensininkų).
Svečiai konkrečiai atvyko aplankyti J. Kunčino memorialinio kambario. Jiems buvo papasakota
rašytojo biografija, pristatyta kūryba. Kambaryje patys bendruomenės nariai skaitė J. Kunčino
kūrybos ištraukas. Taip pat jiems buvo demonstruojamas dokumentinis A. Marcinkevičiūtės filmas
apie rašytoją „Beveik laimingas“. Originalią ekskursiją bibliotekoje užsisakė Dzūkijos senovinės
technikos klubo nariai. Įspūdinga senovinių automobilių bei motociklų kolona iškilmingai užsuko į
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bibliotekos kiemą tuo metu, kai buvo eksponuojama alytiškius itin sudominusi Z. Bulgakovo
fotografijos paroda „Alytus vakar ir šiandien“.
3.7. Prieiga ir sąlygos
Darbo dienos. Viešoji biblioteka ir Vidzgirio filialas dirba: pirmadienis – šeštadienis.
Šios bibliotekos per 2012 m. lankytojus aptarnavo 280 dienų, 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 217 dienų. (Abu padaliniai vasarą po mėnesį
nedirbo, kuomet po vieną dirbančios darbuotojos atostogavo ir dėl finansų stokos nebuvo galimybių
jas pakeisti).
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 Vidzgirio filialas: 10–18 val.; 9–15 val. šeštadieniais.
VB Pirmojo Alytaus filialas: 10–18 val.; šeštadieniais nedirba.
VB Informacijos ir laisvalaikio centras: 9–16.30 val.; šeštadieniais nedirba.

3.8. TBA
Tarpbibliotekinio abonemento paslauga pasinaudojo 18 bibliotekos vartotojų (2
vartotojais mažiau nei 2012m.). Išsiųsta 72 užklausos (21 užklausa mažiau nei pernai), gauta –
42 knygų ir 24 kopijos. Gauti 6 neigiami atsakymai, dažniausia to priežastis – leidiniai
neišduodami.
3.9. Renginiai
Praėjusiais metais miesto bibliotekose suorganizuoti 136 renginiai: 49 kompleksiniai ir
87 vaizdiniai:
VB – 62;
VB filialuose – 74.
VB filialuose vidutiniškai buvo surengta po 25 renginius.
Per ataskaitinius metus miesto bibliotekų organizuojamus renginius aplankė 11802
lankytojų (1588 lankytojais daugiau nei 2012 m.). Renginių lankytojai sudaro 8,5% visų bibliotekos
lankytojų:
VB – 9415;
VB filialuose – 2387.
Centrinėje bibliotekoje surengta 35 įvairaus pobūdžio renginiai. Iš jų: 15 teminių
literatūrinių/muzikinių vakarų ar knygų pristatymų ir 20 įvairaus pobūdžio parodų.
2013 metais biblioteka minėjo savo veiklos 20-metį. Šia proga buvo parengtas
muzikinių – literatūrinių vakarų ciklas „20 metų drauge: Susipažinkime iš naujo“. Viso įvyko 4
tokie vakarai. Pirmasis jubiliejinis renginys vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės metu. Šiame
literatūriniame – muzikiniame vakare buvo ir oficialių kalbų, ir sveikintojų bei sveikinamųjų, video
ir foto reportažų. Alytaus teatro aktoriai žaismingai ir teatralizuotai vedė bibliotekos istorijos takais.
Skambėjo dainuojamoji poezija, atliekama G. ir A. Arbačiauskų bei A. Jegelevičiaus. Be
pagrindinio jubiliejinio vyko dar 3 šio ciklo renginiai: bardo E. Janušaičio, poeto, publicisto V. V.
Landsbergio muzikos ir poezijos vakarai, poeto, Nacionalinės premijos laureato A. A. Jonyno
jubiliejinis kūrybos vakaras.

18
Kaip ir kasmet, vyko knygų pristatymai, susitikimai. Atsiminimų knygą „Žmogus laiko
taikinyje. Algirdas Brazauskas draugų ir oponentų akimis“ pristatė autorius V. Kavaliauskas, su
skaitytojais diskutavo signataras Č. Juršėnas. Pavasarį vyko vakaras lyrišku pavadinimu „Pavasario
ievų daina“, kuriame dalyvavo poetas P. Dabrišius, Maironio lietuvių literatūros muziejaus
direktorė A. Ruseckaitė. Jie supažindino su nauja poeto knyga „Ievų daina“, buvo pristatyta D.
Dabrišiūtės – Lincevičienės sudaryta dokumentinės fotografijos paroda „Senasis Šilavotas (1905–
1940).
Nepamirštos ir kraštotyrinio pobūdžio knygos: pristatyta lituanisto B. Kondrato knyga
„Kūrėjų pėdsakais Alytaus krašte“, taip pat daug diskusijų mieste sukėlusi knyga „Alytaus dailės
mokykla: 35 pasipriešinimo metai“. Pastaroji, miestelėnų praminta „Drąsiųjų keliais“, skirta
mokyklos 35-osioms veiklos metinėms paminėti.
Būta ir išvažiuojamųjų renginių. Bibliotekos darbuotoja L. Sušinskaitė Juozo – Tumo
Vaižganto memorialinio muziejaus organizuotame poeto R. Buroko 60-mečio minėjime skaitė
pranešimą apie alytiškio poeto gyvenimą ir kūrybą, deklamavo jo eiles.
Įvyko pora įdomių paskaitų: frankofonijos savaitei skirta paskaita – susitikimas
„Lietuva Napaleono armijos karių akimis“ (lektorius – Vytauto Didžiojo universiteto politikos ir
diplomatijos fak. prodekanas dr. L. Venckauskas), kurios metu lankytojai turėjo progos pabendrauti
su Prancūzijos ambasados Kultūros atašė Luc Aubry; ekonominio pobūdžio paskaita-diskusija
„Kaip alytiškiams gyventi taip gerai, kaip šveicarams“ (lektorė Laisvosios rinkos instituto ekspertė
K. Leontjeva)
Bibliotekoje, kaip ir kiekvienais metais, surengiama daug įvairaus pobūdžio parodų.
Nemaža dalis jų skirta atmintinoms datoms, sukaktims paminėti.Tai fotografijų paroda „Sausio 13oji: Gyva istorija“; fotografijų ir dokumentų paroda „Romas Kalanta – laisvės šauklys. 1972 Kauno
pavasaris“ (skirta R. Kalantos 60-mečiui paminėti), politinės satyros piešinių paroda „Žiūrėk
abejomis“ (autorius karikatūristas J. Augustinas).
Tradiciškai didžiausią pasisekimą turi kraštotyros parodos. 2012 m. absoliutų rekordą
sumušė Z. Bulgakovo fotografijų paroda „Alytus vakar ir šiandien“. Šioje parodoje autorius pateikė
daugiau kaip 40 urbanistinių peizažų, kurių kiekvienas vaizdas tuo pačiu rakursu fotografuotas ir
prieš daugelį metų, ir pastaraisiais metais. Seniausi vaizdai fotografuoti dar 1972 m. Paroda turėjo
milžinišką pasisekimą, kasdien ją aplankydavo vidutiniškai po 20 alytiškių, parodos eksponavimo
laiką teko pratęsti 2 kartus. Mat alytiškiams buvo labai įdomu palyginti įvykusius pokyčius savo
mieste, kaip konkrečios miesto erdvės keitėsi į gerąją ar į blogąją pusę.
Nemažo lankytojų susidomėjimo sulaukė fotografijų iš kelionių po egzotiškus kraštus
parodos: „Sawubona, Afrika.“ (zulų kalba: Sveika, Afrika; autorius filosofijos mokslų daktaras G.
Degėsys) bei „Lotynų Amerikos bažnyčios“ (autorius-keliautojas A. Matonis). Bibliotekos
lankytojus džiugino ir kilnojamosios parodos: Kauno apskrities VB parengta paroda „Įsikūrę prie
Nemuno: Panemunės miestai ir miesteliai senosiose fotografijose ir atvirukuose“, Aplinkos projektų
vykdymo agentūros foto paroda „Technologijos gamtai“; Alytaus kraštotyros muziejaus paroda apie
šiandieninį jotvingių palikimą Pietų Lietuvoje „Kai sieloms nebeliko medžių“.
Įvairiais renginiais bei parodomis buvo paminėtos ir kalendorinės šventės, pvz.:,
knygnešio dienos išvakarėse Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate vyko renginys
„Knygų turgus“, kuriame policijos pareigūnai keitėsi perskaitytomis knygomis, diskutavo apie
autorius, prisiminė perskaitytas knygas. Svarbiausias šio renginio akcentas buvo mūsų bibliotekos
darbuotojos L. Sušinkaitės skaitomiausių ir naujausių knygų, populiarių šiuolaikinių autorių
pristatymas, bei jos skaityta Rimo Buroko poezija. Kovo 8-ąją pasitikome nuotaikinga senųjų
papuošalų paroda „Taip puošėsi mūsų mamos“; prieš šv. Kalėdas lankytojus pakvietėme į folkloro
ansamblio „Daulėlio“ adventinį pavakarojimą „Tai genelio genumai“.
VB filialų renginiai. Vidzgirio filialas daugiausiai renginių organizuoja mažiesiems
lankytojams, tačiau čia surengta nemažai suaugusių darbų parodų:
R. Jovaišienės „Sveika, vasara“;
„Kalendorių istorija ir pavyzdžiai: iš J. Kochanskienės asmeninės kolekcijos;
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Lopšelio-darželio „Volungėlė“ auklėtojų darbų „Advento vainikas – šiluma, šviesa,
gyvybė“ ir kt.
Pirmojo Alytaus filialas ir 2013 m. aktyviai dirbo su vietos bendruomene, vykdė
bendrus projektus su Pirmojo Alytaus bendruomenės taryba. Kartu buvo dalyvauta:
„Šeimadienyje“, skirtame Rugsėjo – 1-ajai, miesto rudens mugėje, eglutės įžiebimo šventėje.
Bendruomenės tarybai skyrus finansavimą, filiale buvo organizuoti rankdarbių kursai senjorams.
Kursų lankytojos, padedant vadovei, mokėsi gaminti lėles. Šie rankdarbių užsiėmimai turėjo didelį
pasisekimą, darbo rezultatai buvo pristatyti parodoje „Žaisminga senjorų kūryba“. Paroda sulaukė
gausaus lankytojų būrio.
Filiale vyko ir kt. vietos bendruomenės narių parodos: R. Urbanavičienės tapybos ir
fotografijos paroda Prisiminimai“, I. Sadzevičienės rankdarbių paroda „Gėlių puokštė mamai“,
Suaugusių ir jaunimo mokyklos būrelio „Skiaucinukas“ lėlių paroda „Nuo skudurinės Onutės iki
princesės“.
Informacijos ir laisvalaikio centras, kaip ir ankstesniais metais, prisidėjo prie
kaimynystėje esančių neįgaliųjų organizacijų renginių organizavimo. Biblioteka kasmet surengia
parodą, skirtą Tarptautinei baltosios lazdelės dienai. 2013 m. buvo skirti aklųjų švietimui, tad buvo
surengta paroda „Lietuvos aklųjų švietimui – 85“. Parodoje buvo eksponuoti įvairaus laikotarpio
knygų Brailio raštu pavyzdžiai. Centras surengė 8 parodas, skirtas kalendorinėms šventėms
paminėti šalia esančiame Neįgaliųjų užimtumo dienos centre.
Kaip ir kiekvienais metais visuose bibliotekos padaliniuose rengiamos dokumentų
parodos iškiliųjų literatūros, meno žmonių jubiliejams, valstybinėms ir kalendorinėms šventėms
paminėti, pvz. A. Matučio, S. Gedos, V. Palčinskaitės, P. Mašioto ir kt.
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.
2013 m. už skaitytojų bilietų išdavimą surinkta 3275 Lt (2012 m – 3316,10 Lt).
Už papildomas kompiuterines paslaugas – 7657,10 Lt (2012 m. – 6513,25 Lt.)
Už kopijavimo paslaugas – 1438,25 Lt (2012 m. – 2050,25 Lt.). Per 2012 metus atlikta
14 693 kopijos (4466 kopijom mažiau nei 2012 m.)
Delspinigių už laiku negrąžintas knygas surinkta 853,90 Lt (2012 m – 1006,70 Lt).
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Už patalpų nuomą surinkta 7467,50 Lt. (2012 m – 6644,50 Lt).
Viso už mokamas paslaugas per ataskaitinius metus biblioteka gavo 19900 Lt. arba 175
Lt. daugiau nei 2012 m.
3.11. Bibliotekos įvaizdžio formavimas
2013 m. biblioteka šventė savo veiklos 20 – metį. Šis įvykis buvo plačiai atspindėtas
vietinėje spaudoje, vietinio radijo ir televizijos laidose, vyko šiai datai skirti renginiai. Įsitikinome,
kad biblioteka gerai žinoma ir vertinama miestelėnų. Per metus įvairiuose žiniasklaidos šaltiniuose
paskelbta 115 straipnių , susijusių su bibliotekos veikla.
Bibliotekos darbuotojų
Iš viso
straipsn.

Ne bibliotekos darbuotojų
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Resp
. sp.

Viet.
sp.

Inter Viso
neto
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0

6

56

53

3
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50

0

4

46

43

3

22

18

Miesto fil.

22

12

0

2

10

10

0

4

6

Didžioji dalis straipsnių spausdinta Alytaus miesto laikraščiuose „Alytaus naujienos“,
„Miesto laikraštis“, internetiniuose puslapiuose www.alytus.lt, www.alytausgidas.lt. Iš
respublikinių šaltinių laikraštyje „Vakaro žinios“, internetiniame puslapyje www.bernardinai.lt .
2013 m. sukurti bibliotekos (tame tarpe ir - vaikų bibliotekos) profiliai Facebook`e.
Pastebėjome, kad aktyviai pradėjus dalyvauti bei reklamuoti biblioteką šiame socialiniame tinkle,
padaugėjo lankytojų ir bibliotekoje vykstančiuose renginiuose. Bibliotekos darbuotojos nuolat
atnaujina ir tvarko bibliotekos svetainę – www.alytus.mvb.lt. Metų eigoje bibliotekos interneto
svetainėje be naujienų ar kitos informacinės medžiagos vyko darbuotojų parengtos apklausos „Ar
skaitote pasakas savo vaikams?“, „Mieliausiai lankytumėtės bibliotekoje, kuriai būdinga...“, „Kokia
forma norėtumėte susipažinti su literatūros kūriniu?“, „Koks renginys bibliotekoje Jus labiausiai
sudomintų?“. Į apklausas atsakė 388 respondentai.
Jau kelerius metus biblioteka bendradarbiauja su Alytuje leidžiamu informaciniu –
reklaminiu žurnaliuku „Po to“. Kiekvieno numerio rubrikoje „Alytaus Jurgio Kunčino viešoji
biblioteka rekomenduoja“ skaitytojams pristatomos trys bibliotekoje naujai gautos knygos. Per
metus pristatytos 36 knygos.
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 viešintys įžymūs svečiai. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus darbuotojos
dažnai dalyvauja šio radijo laidose vaikams „Tarškučių skrynelė“.
2 bibliotekos darbuotojos dalyvauja vietos bendruomenių tarybų veikloje.
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IV. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS
4.2. Vartotojų (vaikų) aptarnavimas
Alytaus mieste 2013 m. gyveno 8060 vaikų (978 vaikais mažiau nei 2012 m.). J.
Kunčino VB sistemoje per ataskaitinius metus užregistruoti 1397 vaikai iki 14 metų, t. y. 17,3 %
visų mieste gyvenančių vaikų. 2013 m. užregistruota 161 vartotoju vaiku mažiau nei 2012 m.
J. Kunčino VB skaitė 827 vaikai;
VB miesto filialuose – 570 vaikai;
Vidutiniškai 1 filiale – 285 vaikų (Informacijos ir laisvalaikio centras vaikų
neaptarnauja).
Vaikų skaitytojų skaičius nuolat mažėja. Vaikai iki 14 metų tesudaro tik 16,5% visų
bibliotekos vartotojų (2012 m. – 18,4%).
Skaitytojų vaikų sumažėjo beveik visuose padaliniuose, išskyrus Pirmojo Alytaus
filialą. Jau keletą metų šiame filiale vaikų skaitytojų skaičius nežymiai didėja. Mažėja vaikų iki 14
metų mieste, tuo pačiu mažėja vaikų ir bibliotekoje. Kaip ir ankstesniais metais daugiausiai vaikų
užregistravo VB vaikų ir jaunimo literatūros skyrius – 598 (24 mažiau nei pernai). Iš trijų filialų
vaikus aptarnauja 2: Vidzgirio filiale užregistruoti 404 vaikai; Pirmojo Alytaus filiale – 166 (21
vaiku daugiau).
2013 m. bibliotekoje ir jos filialuose apsilankė 38144 vaikai (27,4% visų lankytojų), t.
y. 423 lankytojais mažiau nei 2012 m.:
Viešojoje bibliotekoje – 25480;
VB miesto filialuose – 12664.
Lankytojų vaikų šiek tiek padaugėjo viešojoje bibliotekoje (97 vaikais), filialuose
sumažėjo 520 vaikų.
Vidutinis vaikų lankomumas – 27,3:
Viešojoje bibliotekoje – 30,8;
VB miesto filialuose – 22,2.
4.3. Išduotis
Per ataskaitinius metus išduota 34768 fiz. vnt. dokumentų, t.y. 4250 mažiau nei 2012 m:
Viešojoje bibliotekoje – 22430 fiz. vnt..(2012 m. – 25678);
VB miesto filialuose – 12338 fiz. vnt..(2012 m. – 13340).
Sumažėjo skaitytojų ir lankytojų, atitinkamai sumažėjo ir dokumentų išduotis vaikams.
52,4 % visos išduoties sudaro grožinė literatūra. Pastarosios išduota 18238 fiz. vnt.
(buvo 20812 fiz. vnt.).:
Viešojoje bibliotekoje – 11460 fiz. vnt.;
VB miesto filialuose – 6778 fiz. vnt.;
38,9 % visos išduoties sudaro periodiniai leidiniai. Jų per ataskaitinius metus išduota
13515 fiz. vnt.:
Viešojoje bibliotekoje – 8834 fiz. vnt.;
VB miesto filialuose – 4681 fiz. vnt
8,7 % sudaro įvairių mokslo šakų literatūros vaikams išduotis, t. y, 3015 fiz. vnt.:
Viešojoje bibliotekoje – 2136 fiz. vnt.;
VB miesto filialuose – 879 fiz. vnt.
Praėjusiais metais, lyginant su 2012 m. 0,9 % sumažėjo grožinės literatūros išduotis ir
atitinkamai padidėjo įvairių mokslo šakų literatūros bei periodinių leidinių išduotis.
Patys mažiausieji ir toliau mielai skaito lietuvių autorių K. Kasparavičiaus, R. Šerelytės,
S. Ach knygeles. 2013 m. labai populiarios tapo švedų rašytojų J. ir T.Wieslander su linksmomis
iliustracijomis apie Mamulę Mū, R. Russell „Prietrankos dienoraštis“, H. Webb knygelės. Paauglius
žavi visos knygos apie Žiedų valdovą, vis dar skaitoma J.K. Rowling „Haris Poteris“, Ch. Paolini
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„Eragonas“, „Ugnies karas“ ir kitos panašaus pobūdžio knygos. Mokyklose vėl atgyja užklasinis
skaitymas, tad, prasidėjus atostogoms, moksleiviai plūsteli su privalomos perskaityti literatūros
sąrašais.
Įvairių mokslo šakų knygomis mažieji skaitytojai domisi vis mažiau, matyt, reikalingą
informaciją randa internete. Vaikų tarpe dominuoja J. ir C. Lebeaume „Kaip viskas veikia“, M.
Lecreux „Mergaitės knyga“ ir kiti panašūs kūriniai..
Tarp mažųjų skaitytojų, kaip ir ankstesniais metais, populiarūs periodiniai leidiniai
„Barbė“, „Flintas“, „Naminukas“ ir pan.
Vidutiniškas vaikų skaitomumas – 24,9:
Viešojoje bibliotekoje – 27,1;
VB miesto filialuose – 21,6.
4.4. Renginiai vaikams
2013 m. mažiesiems skaitytojams organizuota 69 renginiai: iš jų 7 kompleksiniai, 24
žodiniai, 40 vaizdinių (2012 m. – 65 renginiai).
Viešojoje bibliotekoje – 30;
VB miesto filialuose – 39;
Vidutiniškai kiekviename filiale – 19.
Daugiausiai renginių vaikams (27) surengė Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius: 2
kompleksinius, 14 žodinių, 11 vaizdinių. Kiekvienais metais šio skyriaus renginiuose apsilanko vis
daugiau lankytojų. 2013 m. renginiuose pabuvojo 6970 (930 lankytojų daugiau nei 2012 m.).
Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 2013 m. vykdė projektą „Kas pasakė, kad skaityti
nuobodu ir nemadinga?!-2“. Projekto tikslas – pasitelkus teatro išraiškos priemones, mažuosius
skaitytojus sudominti pasakomis, įtraukti į kūrybinę veiklą, supažindinti su originaliąja lietuvių
literatūra, atskleisti žanrų įvairovę, perteikti literatūrinį pasakojimą gyva vaizdžia kalba. Projekto
rėmuose buvo parodytos 3 inscenizacijos pagal lietuvių autorių kūrinius ir susitikimas su vaikų
rašytoju. Pirmasis teatralizuotas pasirodymas vyko pagal J. Kelero pasaką „Karalaitė Murzė“. Šis
nuotaikingas spektaklis be pažintinės turėjo ir didaktinę potekstę: priminė vaikams, kaip reikia
elgtis, kad grožis nugalėtų.Visą spektaklį mažieji žiūrovai stebėjo su šypsenomis, o pabaigoje
kiekvienas prisiminimui gavo po spalvotą kempinę, kad niekada nekiltų mintis būti murziams, kaip
karalaitei. Antroji inscenizacija vyko pagal R. Černiausko apsakymų knygą „Vaikai ir vaiduokliai“.
Aktorių suvaidintos linksmos ir nuotaikingos istorijos sudomino vaikus ir paskatino paimti į rankas
ir knygą. Didelę mažųjų auditoriją sukvietė ir trečioji inscenizacija, kuri buvo suvaidinta pagal K.
Kasparavičiaus pasaką „Sodininkas Florencijus“. Paslaptinga pasakos nuotaika prikaustė mažųjų
žiūrovų dėmesį iki pat spektaklio pabaigos. Didžiausio pasisekimo sulaukė susitikimas su
dailininku, vaikų knygų iliustratoriumi, rašytoju K. Kasparavičiumi. Susitikimo metu dailininkas
smalsiems vaikams parodė savo iliustracijų nespalvotus eskizus ir tuos pačius vaizdus, jau
nutapytus akvarele. Vaikai turėjo progos išbandyti svečio darbo įrankius ir atspėti, iš kokio gyvūno
kailio jie pagaminti. Dailininkas, pasiklojęs ant grindų didelį popieriaus lapą, nupiešė žirafą ir
pakvietė vaikus ją nuspalvinti. Baigus darbą, ant jo autografus sudėjo visi bendraautoriai. Bendras
piešinys „apsigyveno“ vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyrių nuolatos puošia įvairių miesto mokyklų pradinukų,
lopšelių-darželių auklėtinių darbelių parodos: „Žiemos pasaka“, „Gėlės sapnuoja snaiges“, „Mūsų
sostinė Vilnius“, ,,Visos gėlės tau, Mamyte“, „Mano miestas – Alytus“, „Vasarą prisiminus“ ir kt.
Centrinės bibliotekos patalpose (foje) 3 parodas surengė „Sakalėlio“ pradinės mokyklos
mokiniai: muzikos ir dailės projekto parodos: „Spalvoti muzikos garsai“, „Skambantys spalvoti
Antonio Vivaldi garsai“ su muzikiniais intarpais bei tapybos ant šilko darbų paroda „Spalvų
žydėjimas“.
Daug renginių vaikams organizuoja Vidzgirio filialas. 2013 m. čia surengti 25 renginiai
vaikams, iš jų: 3 kompleksiniai, 2 žodiniai ir 20 vaizdinių.
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2013 m. filialas gražiais renginiais paminėjo A. Matučio 90-ąsias metines. A. Matučio
eilėraščių skaitymai vyko ir pačioje bibliotekoje, ir už jos ribų. Šio vaikų poeto skaitymai buvo
surengti svečiuose pas senus bičiulius VŠĮ „Mūsų atgaiva“ lankytojus (jaunuolius su proto negalia),
kur bibliotekininkė R. Armanavičienė pristatė poeto knygas, patys lankytojai skaitė jo eilėraščius.A.
Matučio eilės skambėjo ir bibliotekoje. Čia vyko jaunųjų skaitovų konkursas, kuriame varžėsi
daugiau nei 20 mokinių.Visi skaitovai ir dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, vaišinosi
saldainiais, žiūrėjo filmą apie A. Matutį. Renginių apie ciklą užbaigė bendra išvyka su VŠĮ „Mūsų
atgaiva“ lankytojais į A. Matučio drevę.
Vidzgirio filialui pavyksta suburti mažuosius bičiulius iš skirtingų organizacijų į
bendrus bibliotekos renginius, pvz.: kūrybinės dirbtuvės „Piešiu savo svajonių namą“, kur susirinko
Alytaus vaikų globos namų auklėtiniai, Dzūkijos pagrindinės mokyklos 4a klasės mokiniai ir VŠĮ
„Mūsų atgaiva“ lankytojai. Visi vaikai draugiškai piešė, spalvino, mezgė, lipdė ar kitomis
technikomis kūrė savo svajonių namus. Vaikus apjungė bendras darbas, šiltus jaukius namus
priminė bibliotekininkių namuose kepti sausainiai ir arbata. Taip gimė jungtinė bibliotekos draugų
paroda „Mano svajonių namas“.
Filiale vyko rytmetys, skirtas tarmių metams, „Pakalbėkime dzūkiškai“. Čia buvo
skaitomi dzūkiška tarme parašyti eilėraščiai, vaikai prisiminė senelių kalbą kaime, pastebėjo, kad
Lazdijų rajone žmonės kalba vienaip, o Varėnos kitaip, žaidė smagius žaidimus.
Pirmojo Alytaus filialas mažiesiems skaitytojams surengė 14 renginių: 6 žodinius ir 8
vaizdinius. Filiale vyko popietės „Sveika, biblioteka“, „Karjeros diena bibliotekoje“, „Skaitome
Mašiotą“. Lankytojų dėmesio sulaukė lopšelio-darželio „Nykštukas“ bendruomenės paroda „Mes
kuriame lėle ir gėles“, Piliakalnio pagrindinės mokyklos pradinių klasių fotografijos paroda
„Medžiai mieste“, bei rankdarbių paroda “Sveikas, pavasari“.
V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
5.1. LIBIS PĮ diegimas
2013 m.pabaigoje J. Kunčino VB elektroniniame kataloge sukaupta 51877 (100 proc.)
bibliografinių įrašų. Per metus katalogas papildytas 2427 bibliografiniais įrašais, arba 535 įrašais
(28,3%) daugiau nei ankstesniais metais. Naujų įrašų augimas padidėjo, nes gauta daugiau naujų
pavadinimų dokumentų. Nurašant dokumentus iš elektroninio katalogo pašalintas 41 įrašas, arba 37
įrašais (47,4%) mažiau nei ankstesniais metais.
Nemažai laiko skiriama dokumentų nurašymui ir jų įrašų bei egzempliorių šalinimui iš
elektroninio bibliotekos katalogo. Ankstesniais metais tekdavo tikrinti tik rekataloguotų fondų
senus nurašomus egzempliorius ir visų padalinių nuo 1998 metų gautus egzempliorius.
Rekatalogavus visą fondą, reikia tikrinti visus nurašomus egzempliorius ir juos šalinti iš
elektroninio bibliotekos katalogo. Ataskaitiniais metais patikrinta ir iš elektroninio katalogo
pašalinta 4592 egz., arba 618 egz. (11,9%) mažiau nei ankstesniais metais.
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. Didelė dalis
dokumentų išduota skaitytojams ir sistema neleidžia keisti išduotų dokumentų šifrų. Todėl kurį
laiką to paties pavadinimo dalis įrašų turi po du šifrus. Liko nepakeista nedidelė dalis lietuvių, rusų
ir anglų grožinės literatūros UDK indeksų. Tautų, kurių grožinės literatūros pavadinimų yra mažiau,
UDK indeksai ir dokumentų šifrai jau pakeisti. Pakeisti kalbos ir kalbotyros dokumentų aprašų
UDK indeksai ir šifrai. Pakeitimai apims ne tik 8 skyriaus dokumentus. Tautų indeksai sudaromi
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pagal kalbų indeksus. Ateityje bus tikrinami visų skyrių dokumentų įrašai, siekiant surasti įrašus su
tautų rodikliais ir juos ištaisyti. Yra ir daugiau UDK naujovių: žymiai pakitęs 9 skyrius ir papildytas
bendrasis 0 skyrius, kurio nauji 005 skyriaus indeksai keičia dalį 06, 37, 65 skyrių indeksų. Šiuos
skyriaus indeksus būtina patikrinti ir pakeisti, kad tos pačios temos ar nauji to paties leidinio
leidimai būtų saugojami tuose pačiuose skyriuose.
5.2. Informacinis fondas
J. Kunčino VB informacinį fondą sudaro 6832 (4,5 % viso fondo) informaciniai
leidiniai.
Viešojoje bibliotekoje – 4963 egz.
Vidutiniškai kiekviename filiale – 623 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.
2013 metais buvo tęsiamas retrospektyvinės bibliografijos, t.y. kortelinės kraštotyrinės
kartotekos įtraukimas į bibliotekos elektroninį katalogą. Ataskaitiniais metais toliau suvedinėjamas
visuomenės mokslų skyrius.. Tai kruopštus ir nemažai laiko sąnaudų reikalaujantis darbas, kadangi
daugelis bibliografinių aprašų tikslinami ir papildomi, taip pat daugeliui kortelių kuriamos
anotacijos.
5.4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
Per ataskaitinius metus bibliotekos darbuotojai atsakė į 9532 užklausų (1380 užklausom
mažiau nei 2012 m):
VB – 8966;
VB filialuose – 566;
Kiekvienas filialas vidutiniškai – 189.
Neįvykdytų užklausų – 1050.
Elektroniniu būdu atsakyta į 22 užklausas.
2013 m. gautų užklausų kiekis lyginant su 2012 m. sumažėjo, tačiau realiai jų
pateikiama daugiau, mat ne visada bibliotekininkės spėja užrašyti. Pagal pobūdį užklausų gauta:
teminių – 3979, adresinių –5464, tikslinamųjų – 62, faktografinių – 27.
Kaip ir ankstesniais metais dominuoja adresinės užklausos. Pagal mokslo šakas
bibliografinių užklausų bendrojoje knygų, teisinės literatūros ir kraštotyros skaityklose gauta:
bendrasis skyrius – 243, filosofija, psichologija – 297, religija – 50, visuomenės mokslai – 1265,
gamtos mokslai – 140, taikomieji mokslai – 1277, menas – 332, kalbotyra – 292, grožinė literatūra
– 94, geografija, istorija – 230. Panašus pasiskirstymas ir kituose bibliotekos padaliniuose.
Aktualiausios temos išlieka tos pačios – vadyba, personalo vadyba, ekonomika, pedagogika, teisė,
menas, psichologija. Paklausos nepraranda ir įvairiakalbiai žodynai, pasikalbėjimų žodynai,
mokomoji literatūra. Viso neatsakyta į 1050 užklausų, dažniausiai tai būna adresinės užklausos,
kuomet vartotojui reikalinga konkreti knyga. Pasitaiko ir įdomesnių temų ar užklausimų, į kuriuos
neturime galimybės atsakyti, pvz:: Alytaus geodezinių planų kopijų, žurnalisto, „Dzūkų bizūno“
redaktoriaus, banko valdytojo Vyto Misiūno nuotraukos, knygos „Inuaki Reptilija Manyje“,
Merkinės miestelio tarpukario nuotraukų, anglų-lietuvių k. techninių terminų žodyno, knygos apie
Windows 8, lietuvių kalbos gramatikos užsieniečiams, samprotaujamojo ir literatūrinio rašinio
apibrėžimo, Maroko kelionių gido, apie kunigą Petrą Žarnauską, knygos apie sraigių auginimą,
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geležinkelio įrengimų techninio žodyno rusų karališkųjų sodų landšafto architektūros, vitrinų
apipavidalinimą, Opel Vectra automobilio instrukcijos lietuvių kalba, dovanų pakavimo teorijos.
Dažnai bibliotekoje teiraujamasi ir mokyklinių vadovėlių.
Per 2013 metus suteikta 386 konsultacijos lankytojams. Dažniausiai tenka konsultuoti,
kaip prisijungti prie „Facebook“, elektroninio pašto, kaip nuskenuoti dokumentą ir jį išsiųsti
elektroniniu paštu. Tenka pagelbėti mokant mokesčius, deklaruojant pajamas, registruojantis pas
gydytojus ir pan.
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 kaip ir ankstesniais metais 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 30 020 interneto
vartotojų, t. y. 3149 lankytojais mažiau nei 2012 m.
Miesto VB – 20545 (buvo 21542) lankytojai;
Miesto VB filialuose – 9475 (buvo 11627) lankytojai.
Interneto vartotojų skaičius 2013 m. kiek ženkliau sumažėjo, ypač filialuose.
Pagrindinės priežastys dvi: du filialai vasarą po mėnesį nedirbo; bibliotekos administracijos
nutarimu, prašant policijos darbuotojams, pedagogams, moksleivius prie kompiuterių pradėta leisti
tik nuo 14 val., kai pasibaigia pamokos mokyklose. Ataskaitiniais metais teko nemažai bendrauti su
policijos darbuotojais ne tik dėl moksleivių bėgimo iš pamokų, bet ir dėl to, kad viešosios prieigos
lankytojai bibliotekoje bandydavo paimti greitąsias paskolas svetimais vardais. Didelė dalis
interneto lankytojų yra nepasiturintys asmenys dėl tam tikrų priežasčių neturintys kompiuterių
namuose. Daug lankytojų naudojasi tik spausdinimo paslaugomis. Dažnas iš jų bibliotekoje lankosi
su tikslu atsispausdinti mokslo darbus, lėktuvų bilietus ir pan.. Taip pat lankosi tie asmenys, kurių
namų kompiuteriai sugenda, ar laikinai netenka interneto prieigos. Tačiau, kaip ir ankstesniais
metais, daugiausiai internetu naudojasi vaikai. 2013 m. be įprastų kompiuterinių žaidimų, dalis
vaikų žaidė mokomąjį žaidimą „Iššūkis“.
2013 m. buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Alytaus Dailės mokykla. Šios mokyklos
auklėtiniai kartu su dėstytoju kartą per savaitę nustatytomis valandomis mokėsi grafinio dizaino,
taip pat pamokoms naudojosi bibliotekos fonduose esančiais vizualaus meno leidiniais.
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5.6. Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas
Bibliotekoje galima pasinaudoti šiomis duomenų bazėmis:
Nacionalinės bibliografijos duomenų banku (NBDB),
Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės 1994-2002 metų
archyvu,
Teisinės informacijos portalo INFOLEX teisės aktų duomenų baze bei teismų
praktikos duomenų baze,
EBSCO Publishing (10 visateksčių duomenų bazių anglų kalba),
Oxford Art Online (anglų kalba),
Oxford Music Online (anglų kalba),
Reference Library (anglų kalba).
Labiausiai naudojamos yra lietuviškos duomenų bazės – Nacionalinės bibliografijos
duomenų bankas (NBDB) ir teisinės informacijos bazė. NBDB bibliotekoje naudotasi 99 kartus.
Prie EBSCO duomenų bazės jungtasi 39 kartus, joje atlikta 1596 paieškos. Metų eigoje suteikti 2
slaptažodžiai jungtis prie bazės nuotoliniu būdu.
Per ataskaitinius metus elektroninėmis paslaugomis buvo pasinaudota:
interneto seansų – 9030 ( 2012 m. – 8213);
atsiųstų įrašų – 17047( 2012 m. – 16017);
virtualių apsilankymų – 9030 (2012 m. –7397).
5.7. Kraštotyros darbas
Pagrindiniai bibliotekos kraštotyros darbo uždaviniai – kraštotyros leidinių fondo
kaupimas, autografuotų leidinių kaupimas, informacijos apie Alytaus bei Dzūkijos kraštą rinkimas,
sisteminimas ir sklaida, analizinių įrašų kūrimas bei visuomenės kraštotyrinių informacinių poreikių
tenkinimas.
Viso bibliotekų sistemoje kraštotyros fondas sudaro 2082 fiz. vnt.(1,4 % viso fondo):
Miesto VB – 1728;
Miesto VB filialuose – 354.

VB

Kraštotyros
fondas (fiz.
Vnt.)
2082

Kraštotyros įrašų skaičius
Parengta
Iš viso
2013 m.
62757
6217

Kraštotyros darbų skaičius
Parengta
Iš viso
2013 m.
144
4

Nuo 2003 metų toliau biblioteka sėkmingai dalyvauja Nacionalinės bibliografijos
duomenų banko (NBDB) kūrime. Į šį banką eksportuojami regioninės spaudos straipsnių analiziniai
įrašai. 2013 metais buvo siunčiami įrašai iš laikraščių „Dainavos žodis“, „Miesto laikraštis“ ir
žurnalo „Dainava“. Lapkričio mėnesį nustojo ėjęs nemokamai platinamas „Miesto laikraštis“, kurio
analiziniai įrašai buvo siunčiami į NBDB. Viso nusiųsta 1366 įrašai (2012 m. – 1269).
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.
2013 metais elektroninis bibliotekos katalogas papildytas 6217 analiziniais įrašais (2012 m. –
6438). Ataskaitiniais metais sėkmingai tęsiamas retrospektyvios kraštotyrinės bibliografijos
įtraukimas į elektroninį bibliotekos katalogą. 2013 metais toliau suvedinėjamas visuomenės mokslų
skyrius. Tai kruopštus ir nemažai laiko sąnaudų reikalaujantis darbas, kadangi daugelis
bibliografinių aprašų tikslinami ir papildomi, taip pat daugeliui kortelių kuriamos anotacijos.
Ne mažiau svarbi kraštotyros darbo sritis – vartotojų informacinių, kultūrinių,
laisvalaikio ir skaitymo poreikių tenkinimas, prieigos prie kraštotyros informacijos užtikrinimas kuo
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platesnei vartotojų auditorijai. Viso per 2013 m. metus bibliotekos skyrių ir filialų darbuotojai
atsakė į 287 kraštotyrinio pobūdžio užklausas. Daugiausiai jų atsakė informacijos ir kraštotyros
centras -253. Užklausų temos labai įvairios, pvz: domėtasi senesnėmis Alytaus nuotraukomis, el.
paštu teirautasi apie Geidukonių kaimą Varėnos rajone, domėtasi apie 1863 m. sukilimo dalyvių
palaidojimų, egzekucijų vietas. Taip pat bibliotekininkės gavo netradicinę užklausą-prašymą
nufotografuoti parodos „Įsikūrę prie Nemuno“ Alytaus stendą ir nuotrauką nusiųsti kraštotyrininkui,
jis jame radęs dar nematytų Alytaus nuotraukų. Alytaus miesto savivaldybės darbuotoja 2009 metų
spaudoje ieškojo miesto tarybos posėdžio sprendimo dėl teritorijų planavimo. Informacija rasta
nemokamai platinamame „Miesto laikraštyje“, kurį pačios centro darbuotojos parsinešdavo iš
platinimo vietų. Didelio visuomenės susidomėjo sulaukė alytiškių atsiminimų knygos: pirmojo
„Alitos“ direktoriaus J. Daukšio, ilgamečio miesto Statybos tresto vadovo Kazimiro Šimčiko.
Kraštotyros skaitykloje teikiama dokumentų išdavimo į namus su piniginiu užstatu
paslauga. Šia paslauga pasinaudojo 53 lankytojai, jiems buvo išduota 110 dokumentų. Kraštotyros
fonde daugiausiai kartų buvo naudotasi J. Kunčino „Niekieno namai“ (7 kartus), T. Navicko
„Alytus ir jo apylinkės“ (6 kartus), E. Biliūtės-Aleknavičienės „Alytaus švietimo arimuose“ (5
kartus), „Alytaus istorinė raida“ (5 kartai), A. Rauličkio „Žodžiuose sudeginta tyla“ (5 kartai).
Toliau sėkmingai tęsiamas jau esamų teminių ir personalijų aplankų pildymas.
Tebepildomas „Kraštiečių ir Alytaus datų“ sąrašas. Šiais metais parengti nauji aplankai: „Alytaus
pirtis“, „Pasipriešinimo sovietiniai okupacijai dalyvis Romas Kalanta“, „Dailininkas Albertas
Stokas“, „Vilniaus universiteto dėstytojas, poliglotas, filosofijos mokslų daktaras Gediminas
Degėsys“. Bendradarbiaujant su Dzūkų kultūros draugės žurnalu „Dainava“, parengtos šiame
žurnale 2013 metais publikuojamų autorių - Remigijaus Jakulevičiaus, Rolando Rastausko, Alvydo
Šlepiko, Agnės Žagrakalytės – trumpos biografijos.
Rašytojo Jurgio Kunčino atminimo kambarys papildytas keliomis rašytojo
nuotraukomis, kurias dovanojo buvęs jo klasiokas.
2013 m. toliau kaupiamas ir sisteminamas bibliotekos, jos renginių fotografijų
skaitmeninis archyvas. Archyvas sėkmingai panaudojamas rengiant kraštotyrines parodas, įvairių
lankstinukų kūrimui, straipsnių vizualiniam apipavidalinimui.
VI. METODINĖ VEIKLA
Pagrindinės metodinės veiklos kryptys nesikeičia:
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
tiesioginis bendravimas su padalinių darbuotojais, ir planine tvarka ir reikalui esant jie aplankomi,
apmokomi naujai priimti darbuotojai, teikiama papildoma praktinė pagalba, sprendžiamos iškilusios
problemos, ginčai ir pan. 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 2014–2016 m. strateginis veiklos planas bei veiklos programa.
Kaip ir ankstesniais metais bendradarbiauta su Alytaus mokyklų bibliotekomis.Metų
eigoje teko konsultuoti minėtų įstaigų bibliotekininkus įvairiais profesiniais klausimais.
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VII. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE. PROJEKTŲ RENGIMAS
2013 m. biblioteka įsitraukė į EIF.net Viešųjų bibliotekų inovacijų programos projektą
„Žaisdami mokomės“, kurį inicijavo Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka. Socialinis
ugdomasis žaidimas „Iššūkis“ skirtas menką motyvaciją mokytis turintiems moksleiviams,
leidžiantiems laiką bibliotekose prie kompiuterinių žaidimų. Smagus ir įdomus žaidimas skatina 5-7
klasių moksleivius žaisti ne įprastus kompiuterinius žaidimus, o siekia įtraukti į interaktyvų
mokomąjį žaidimą, kuris yra įtraukiantis minėtus moksleivius į mokymosi procesą. Žaisdami
žaidimą „Iššūkis“ bibliotekose vaikai gali pagerinti savo mokymosi rezultatus iš matematikos,
istorijos, lietuvių ir anglų kalbų, gamtos mokslų. Alytaus regione į šį projektą įsitraukė 8 miesto bei
3 rajono mokyklos. Vos įsibėgėjus žaidimui rugsėjo mėnesį Alytaus mieste jau žaidė 960 mokinių,
rajone – 177 mokinys. Biblioteka koordinuoja projekto vykdymą Alytaus miesto ir rajono mokyklų
bei viešosiose bibliotekose.
2013 m. biblioteka parengė 4 kultūrinės veiklos projektus. 2 iš jų gavo finansavimą:
„20 metų drauge: susipažinkime iš naujo“ – 7000 Lt (Kultūros rėmimo fondas 6000 Lt;
miesto savivaldybė – 1000 Lt). Bibliotekos veiklos 20-mečio proga buvo surengtas poezijos
skaitymų ir dainuojamosios poezijos renginių ciklas, kurios metu miesto bendruomenei buvo
pristatytos poetų ir bardų asmenybės bei jų kūryba. Viso įvyko 4 vieši muzikos ir poezijos vakarai,
teatralizuotas bibliotekos kultūrinės ir kraštotyrinės veiklos pristatymas miesto bendruomenei.
„Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?! – 2“ – 4000 Lt (Kultūros rėmimo
fondas – 3000 Lt; miesto savivaldybė - 1000 Lt). Projekto pobūdis – edukacinių renginių ciklas
ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams, skirtas skaitymo skatinimui, geresniam
lietuvių literatūros pažinimui. Projekto metu įvyko 3 teatralizuotos literatūrinės popietės,
susitikimas su šiuolaikinės vaikų literatūros kūrėju ir iliustratoriumi.
„Miesto kultūros raidos atspindžiai leidinyje „Alytaus miesto kultūros premijos
laureatai.1991–2012“ finansavimo negavo.
„Menas manyje: Alytaus jaunimo kūrybinės saviraiškos erdvė J. Kunčino viešojoje
bibliotekoje“ finansavimo negavo.
Taip pat 2013 m. dalyvavome LNB projektų konkurse „Bibliotekų kompiuterizavimas
2013 metais“ ir buvome 1 iš 2 savivaldybinių bibliotekų, laimėjusių naują serverį.
2014 metams parengtos paraiškos:
3 paraiškos Alytaus miesto savivaldybės Bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros
puoselėjimo programos projektų konkursui;
3 paraiškos Lietuvos kultūros tarybos Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo
konkursui.
Projektas “Imbiero vakarai – 2014”:
Alytaus miesto savivaldybė – 3000 Lt + 4000 Lt numatyta AMS tarybos sprendimu;
Lietuvos kultūros taryba – 0 Lt (laukiama atsakymo).
Projektas „Alytietiškos istorijos. (Ne)šventųjų gyvenimai”:
Alytaus miesto savivaldybė – 3000 Lt;
Lietuvos kultūros taryba – 0 Lt (laukiama atsakymo).
Projektas „Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?!-3“:
Alytaus miesto savivaldybė – 1000 Lt
Lietuvos kultūros taryba – 0 Lt (laukiama atsakymo).
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VIII. PERSONALAS
8.1. Darbuotojų skaičius ir kaitos problemos
J. Kunčino VB sistemoje yra 36 etatai. Dirba 35 darbuotojai: iš jų 25 – profesionalūs
bibliotekininkai. Iš jų:
VB – 21 bibliotekininkas;
VB miesto filialuose – 4 bibliotekininkai.
Darbuotojų kaita minimali. Išėjo viena pensijinio amžiaus darbuotoja, jos vietoje
priimta jauna darbuotoja. Bibliotekininkų amžiaus vidurkis – 46 metai. Pensijinio amžiaus
darbuotojų neliko.
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
2013 m. kvalifikaciją kėlė 9 bibliotekos darbuotojai.
Bibliotekos direktorė dalyvavo LiBiTOP projekto seminare „Bibliotekų plėtra ateities
pasauliuose“ bei Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
mokymuose „Jaunimo problemų sprendimo plano rengimas“
8 bibliotekos darbuotojos dalyvavo Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus bibliotekos
organizuotuose mokymuose: „Elektroninės informacijos ištekliai ir jų panaudojimas bibliotekose“,
„Viešieji ryšiai bibliotekininkams“, „Projektų valdymas bibliotekininkams“, „LIBIS naujovės“
(pastarieji mokymai nepasiteisino, nes buvo skirti tik pradedantiesiems, o mūsų bibliotekos visi
darbuotojai jau 10 metų dirba su LIBIS).
2 darbuotojos dalyvavo Ugdymo plėtotės centro organizuotuose mokymuose
„Savivaldybių pasirenkamojo švietimo teikėjų vadybinių kompetencijų pagilinimas“
2 darbuotojos dalyvavo informaciniame renginyje „Apie ES programas. Kūrybiška
Europa. Europa piliečiams“.
8.4. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
1 J. Kunčino VB darbuotojui tenka – 339 skaitytojai. Iš jų:
VB – 264;
VB filialuose – 734.
1 J. KunčinoVB darbuotojui tenka 5563 lankytojai. Iš jų:
VB – 4677;
VB filialuose – 10215.
1 J. KunčinoVB darbuotojas išduoda 11345. Iš jų:
VB –9454;
VB filialuose – 21275.
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IX. MATERIALINĖ BAZĖ
9.1. Patalpų būklė
Miesto bibliotekų patalpų būklė ir toliau išlieka 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
Miesto VB
3 miesto filialuose

76 Iš jų:

46 vartotojams

30 darbuotojams

56
20

31 vartotojams
15 vartotojams

25 darbuotojams
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. Problema yra tai, kad nuo krizės pradžios neatnaujinami darbuotojų kompiuteriai,
juose nėra galimybės instaliuoti naujausią programinę įrangą, jie nuolat genda. 2013 m. sėkmingai
sudalyvavus LNB projektų konkurse „Bibliotekų kompiuterizavimas 2013 metais“, įsigijome naują
serverį.
Biblioteka turi lengvąjį automobilį VW Touran.
9.3. Patalpų plotas
Bendras bibliotekų patalpų plotas – 2179 m2
Naudingas patalpų plotas – 1490 m2
9.4. Lentynų apskaita
Viso fondo lentynų – 3000 metrų;
Atviro fondo lentynų – 2968 metrai.

X. FINANSAVIMAS
2013 m. J. Kunčino VB išlaidos sudarė 1067,9 tūkst. Lt. Iš jų:
Darbuotojų darbo užmokesčiui skirta 566,6 tūkst. Lt.;
dokumentų įsigijimui – 163,6 tūkst. Lt.(5,1 tūkst. daugiau nei 2012 m; iš jų 141,4 tūkst.
Lt. – knygoms, 20,2 tūkst. Lt. – periodikai ir 2,0 tūkst. Lt. – elektroniniams dokumentams įsigyti);
automatizacijai:kompiuterinei, programinei įrangai, jos palaikymui – 7,9 tūkst.Lt.
kitos išlaidos sudarė 329,2 tūkst. Lt.
Viso per ataskaitinius metus biblioteka gavo 1067,9 tūkst. Lt.(4,6 tūkst. Lt daugiau nei
2012 m.). Iš jų:
Miesto savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos – 1026,3 tūkst. Lt.Iš jų:
steigėjo lėšos dokumentams įsigyti – 0,0 tūkst. Lt.;
steigėjo lėšos prenumeratai – 20,2 tūkst. Lt.
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Lėšos už mokamas paslaugas – 19,9 tūkst.Lt.
Lėšos iš kitų viešų šaltinių (parama) – 12,7 tūkst. Lt.
Programų, projektų (grantų) lėšos – 9,0 tūkst. Lt.

IŠVADOS
Sėkmės.
 Nepaisant į nuolatinį gyventojų skaičiaus mažėjimą mieste, bibliotekos
vartotojų ir lankytojų skaičius išlieka stabilus.
 Miesto bibliotekose išplėtotos ir sėkmingai teikiamos modernios informacinės
paslaugos: pilna apimtimi dirba visos LIBIS posistemės, rekataloguotas visas
bibliotekos knygų fondas, pradėtas kraštotyros katalogo skaitmeninimas.
Skaitytojų aktyviai naudojasi kitomis elektroninėmis paslaugomis (knygų
užsakymas ir rezervavimas internetu, paslauga „Klausk bibliotekininko“ ir pan.).
 Sėkmingai vykdoma projektinė veikla.
 Mieste žinoma ir vertinama bibliotekos viešoji kultūrinė veikla.
 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.
 Jau keleri metai lėšų bibliotekos veiklai, atlyginimams bei kitoms pragyvenimo
reikmėms miesto biudžete skiriama tik 9 -10 mėnesių.
 Dėl lėšų stokos nėra galimybių tinkamai palaikyti ir atnaujinti kompiuterinės
technikos, darbuotojų kompiuteriai beviltiškai pasenę.
 Įsisenėjusi fondų saugumo problema. Dėl lėšų stokos jau kelerius metus
savivaldybė neskiria lėšų vaizdo kamerų įsigyjimui.
 Tik 2 iš 5 miesto bibliotekų prieinamos neįgaliesiems su fizine negalia.
 Įsisenėjusi skolininkų problema tik aštrėja. Vis daugiau bibliotekos knygų
išvyksta su emigravusiais skaitytojais arba lieka užrakintos tuščiuose jų butuose.
Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą.
 Išgyventi esant tik daliniam finansavimui. Lėšų atlyginimams užteks tik 10
mėnesių, komunalinėms paslaugoms - 6 mėnesiams. Veiklai pinigų nėra skirta,
teks užsidirbti patiems ar įgyvendinant projektus.
 Ieškoti būdų, kaip pritraukti į miesto bibliotekas daugiau skaitytojų, išlaikyti
esamų lankytojų skaičių.
 Gausinti socialinių partnerysčių tinklą, ieškoti naujų tarpinstitucinio
bendradarbiavimo formų įgyvendinant neformalaus suaugusiųjų švietimo bei
vaikų edukacines programas.
 Vykdyti 2014 metams jau parengtus projektus, aktyviai dalyvauti projekto
“ Bibliotekos pažangai – 2“ veiklose ir toliau sėkmingai plėtoti bibliotekos
viešąją kultūrinę veiklą.

