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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.
2014 m. J. Kunčino viešoji biblioteka dirbo vadovaudamasi 2014–2016 metų strateginiu
bibliotekos planu bei veiklos programa. Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos 2014 -2016
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
120 000
27 000
90

Rezultatas
152 762
141 563
26 614
167

Lyginant su 2013 metais, ataskaitinių metų veiklos rodikliai išlieka stabilūs. Išaugo
fondo dydis, registruotų vartotojų skaičius, lankytojų skaičius, renginių skaičius.
Pilna apimtimi dirba visos LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema)
posistemės. Įsibėgėjo Kraštotyros katalogo senųjų kortelių įrašų skaitmeninimas, gyventojai vis
intensyviau naudojasi ne tik tradicinėmis, bet ir virtualiomis bibliotekos paslaugomis.
Biblioteka aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje – 4 projektai gavo finansavimą ir
buvo sėkmingai įgyvendinti, dar 3 projektuose biblioteka dalyvavo kaip partnerė.
Surengti ir sėkmingai įvyko jau šeštieji trumposios prozos skaitymai „Imbiero vakarai“,
skirti Jurgio Kunčino atminimui.
4 bibliotekos darbuotojai aktyviai dalyvauja miesto gyventojų vietos bendruomenių
Tarybos veikloje. Dviejų darbuotojų profesiniai pasiekimai įvertinti LR Kultūros ministerijos
padėkomis.
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
1.1. Bibliotekų skaičius
2014 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
2014 m. miesto bibliotekų tinklas išliko tas pats. Centrinė biblioteka jau dešimtmetį
įsikūrusi miesto centre, dalijasi vienu pastatu su Alytaus kolegija. VB vaikų ir jaunimo literatūros
skyrius įsikūręs gyvenamojo namo priestate, mokyklų apsuptyje Vidzgirio mikrorajone. Miesto
filialai išsidėstę atskiruose miesto mikrorajonuose. Nuotoliai tarp bibliotekų nėra labai dideli.
Tinklo išdėstymas yra gan optimalus, tik Putinų mikrorajone nėra miesto bibliotekos – tačiau šio
mikrorajono gyventojai gali naudotis šalia įsikūrusios Alytaus rajono viešosios bibliotekos
paslaugomis.
1. 3. Nestacionarus aptarnavimas
Išdavimo punktų biblioteka neturi. Neįgaliesiems knygas į namus neša Informacijos ir
laisvalaikio centro bibliotekininkė (žr. Neįgalių žmonių aptarnavimas).
1.4. Neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių aptarnavimas
2014 m. visuose bibliotekos padaliniuose užregistruota 416 neįgalių miesto gyventojų,
t. y. 4,9 % visų skaitytojų. Neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių aptarnavimas kaip ir ankstesniais
metais yra sutelktas specializuotame bibliotekos padalinyje – Informacijos ir laisvalaikio centre. Ši
biblioteka dalijasi patalpomis ir bendradarbiauja su miesto neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių
organizacijomis: Lietuvos neįgaliųjų draugijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių, Lietuvos kurčiųjų
draugijos Alytaus skyriais, Bendruomenės užimtumo dienos centru, Pagyvenusių žmonių
asociacija. Bibliotekos darbo laikas suderintas su minėtų organizacijų darbo laiku. 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 515 (2013 m – 510) vartotojų, apsilankė
6494 (2013 m. – 6535) lankytojai, jiems išduota 19367 (2013 m. – 20549) dokumentai.
Informacijos ir laisvalaikio centras ir toliau aptarnauja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjungos (LASS) narius. Sąjunga vienija 187 narius; iš jų 28 yra nuolatiniai bibliotekos skaitytojai.
Per metus šios sąjungos nariams išduota 17 vnt. knygų Brailio raštu bei 612 garsinių knygų (12
aklųjų ir silpnaregių aptarnauta namuose, jiems pristatyta 308 vnt.knygų, namuose lankytasi 16
kartų). Biblioteka prisideda prie LASS narių renginių organizavimo, kasmet surengti renginį, skirtą
„Baltosios lazdelės“ dienai.
2014 m. namuose aptarnauta 18 neįgaliųjų ar senyvo amžiaus žmonių (2013 m. – 17).
Pas juos lankytasi 75 kartus, nunešta 566 knygos ir 15 žurnalų.
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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 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 2014 metai buvo prastesni už ankstesnius metus. LR kultūros
ministerija skyrė 220,00 Lt arba 0,2 % mažesnį finansavimą naujų dokumentų įsigijimui nei
ankstesniais metais, nes sumažėjo miesto gyventojų skaičius. Alytaus miesto savivaldybė ir taip
menką ankstesnių metų finansavimą dokumentų įsigijimui sumažino 595,70 Lt arba 2,9 %. Dėl
sumenkusio finansavimo gauta 698 fiz. vnt. arba 9,0 % ir 426 pavadinimais arba 19,3 % dokumentų
mažiau nei ankstesniais metais.
Sutartis su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija dėl bibliotekai skirtų valstybės
biudžeto lėšų dokumentams įsigyti buvo pasirašyta 2014 metų kovo 19 dieną. Nauji leidiniai, pirkti
už valstybės biudžeto lėšas, skaitytojus aptarnaujančius bibliotekos padalinius pasiekė tik 2014
metų balandžio 25 dieną.
Sutartys su knygų tiekėjais buvo sudarytos ir nauji leidiniai bibliotekai įsigyti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Visi nauji dokumentai
pirkti tiesiai iš leidėjų ar autorių, apeinant tarpininkus su antkainiais už paslaugas, pasinaudojant
akcijomis ir nuolaidomis, taikomomis bibliotekoms. Viso pasirašytos sutartys su 25 knygų leidėjais
ir autoriais.
2.2. Fondo būklė
2014 metais Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos sistemos dokumentų fondo
struktūra išliko nepakitusi. Jį sudarė trijų viešosios bibliotekos skyrių: Skaitytojų aptarnavimo,
Informacijos ir kraštotyros centro, Vaikų ir jaunimo literatūros ir trijų miesto filialų: Pirmojo
Alytaus, Informacijos ir laisvalaikio centro, Vidzgirio filialų fondai.
Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos fondo apimties kitimas 2012-2014
metais
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Fondo apimtis 2014 metais visoje J. Kunčino VB sistemoje padidėjo 2414 fiz. vnt. arba
1,6 % ir 1613 pav. arba 3,4 % dokumentų: centrinėje bibliotekoje fondas padidėjo 2546 fiz. vnt.
arba 3,1 % ir 1038 pav. arba 2,7 % dokumentų; trijų miesto filialų fondas sumažėjo 132 fiz. vnt.
arba 0,2 % ir padidėjo 592 pav. arba 2,6 % dokumentų. Iš trijų miesto filialų Vidzgirio filialo
fondas yra gausiausias, jame sukaupta 28873 fiz. vnt. 16006 pav. dokumentų.
Grožinės literatūros dokumentų fondo apimtis 2014 metais visoje VB sistemoje
padidėjo 444 fiz. vnt. arba 0,5 % dokumentų: centrinėje bibliotekoje padidėjo 808 fiz. vnt. arba 1,5
% dokumentų, trijų miesto filialų grožinės literatūros dokumentų fondas sumažėjo 364 fiz. vnt. arba
0,8 % dokumentų.
Šakinės literatūros dokumentų fondo apimtis 2014 metais visoje VB sistemoje sumažėjo
434 fiz. vnt. arba 0,8 % dokumentų: centrinėje bibliotekoje padidėjo 185 fiz. vnt. arba 0,5 %
dokumentų, trijuose miesto filialuose sumažėjo 619 fiz. vnt. arba 3,0 % dokumentų.
Periodinių leidinių per metus padaugėjo 1324 fiz. vnt. arba 122,6 %: centrinėje
bibliotekoje padaugėjo 755 fiz. vnt. arba 95,0 %, trijuose miesto filialuose padidėjo 569 fiz. vnt.
Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos fondo kaita 2014 m.
Fiz. vnt.
2013-12-31
2014 m. gauta
2014 m. nurašyta
2014 m. fondo prieauglis
2014-12-31

150485
8352
5938
+2414 (+1,6 %)
152899

Suma (Lt)
1468493,32
155713,41
9898,18
+145815,23
(+9,9 %)
1614308,55

J. Kunčino VB fondas 2013-12-31
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
45715
Informacijos ir kraštotyros centras
2003
Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius
33847
Pirmojo Alytaus filialas
17593
Informacijos ir laisvalaikio centras
22416
Vidzgirio filialas
28911
VISO:
150485

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

J. Kunčino VB skyriai ir filialai gavo 2014 m.
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
2701
Informacijos ir kraštotyros centras
133
Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius
1577
Pirmojo Alytaus filialas
1311
Informacijos ir laisvalaikio centras
1005
Vidzgirio filialas
1625
VISO:
8352

54469,67
1922,06
26443,43
25420,89
19110,07
28347,29
155713,41

J. Kunčino VB skyriai ir filialai nurašė 2014 m.
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
437
Informacijos ir kraštotyros centras
0
Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius
1428
Pirmojo Alytaus filialas
2410
Informacijos ir laisvalaikio centras
0
Vidzgirio filialas
1663

587,68
0,00
2105,26
5401,75
0,00
1803,49
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VISO:

5938

9898,18

J. Kunčino VB fondas 2014-12-31
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
47979
Informacijos ir kraštotyros centras
2136
Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius
33996
Pirmojo Alytaus filialas
16494
Informacijos ir laisvalaikio centras
23421
Vidzgirio filialas
28873
VISO:
152899

622557,08
16703,04
301737,82
221108,51
181236,33
270965,77
1614308,55

2014 metais Alytuje gyveno 55993 gyventojai, per metus vienam gyventojui tenkančių
naujai gautų dokumentų padaugėjo 0,01 arba 7,1 %, vienam gyventojui tenkančių garsinių ir
regimųjų dokumentų padaugėjo 0,001 arba 11,1 %. Šie rodikliai pagerėjo, nes sumažėjo gyventojų
skaičius.
2014 metais sutelkta 8555 vartotojai, t. y. 76 vartotojais arba 0,3% daugiau nei
ankstesniais metais. Vienam vartotojui tenkančių dokumentų padaugėjo 0,9 fiz. vnt. arba 5,3 %,
vienam vartotojui tenkančių naujai gautų dokumentų padaugėjo 0,08 fiz. vnt. arba 8,9 %, vienam
vartotojui tenkančių garsinių ir regimųjų dokumentų padaugėjo 0,01 fiz. vnt. arba 16,7 %. Šie
rodikliai pagerėjo, nes gauta daugiau dokumentų nei nurašyta, be to nenurašytas nei vienas garsinis,
regimasis ar elektroninis dokumentas.
Dokumentų gavimas

VB
sistemoje
VB
3 MF
Vid. 1 fil.

Iš viso
Fiz. vnt.
Pav.
7028
1779
3656
3372
1126

1769
1160
1003

Grožinė literatūra
Fiz. vnt.
Pav.
4816
1253
2343
2473
824

1245
989
882

Šakinė literatūra
Fiz. vnt.
Pav.
2212
526
1313
899
302

524
171
121

2014 metais gauta 698 fiz. vnt. arba 9,0 % ir 426 pav. arba 19,3 % dokumentų mažiau
nei ankstesniais metais: centrinė biblioteka gavo 191 fiz. vnt. arba 4,9 % ir 424 pav. arba 19,3 %
dokumentų mažiau, trys miesto filialai gavo 507 fiz. vnt. arba 13,1 % ir 194 pav. arba 14,3 %
dokumentų mažiau. Vienam miesto filialui vidutiniškai skirta 169 fiz. vnt. arba 13,1 % ir 131 pav.
mažiau nei ankstesniais metais. Centrinė biblioteka gavo 52,0 % naujų dokumentų ir 99,4 % naujų
pavadinimų, filialams skirta 48,0 % naujų dokumentų ir 62,2 % naujų pavadinimų.
2014 metais iš naujai gautų dokumentų 68,5 % sudarė grožinės literatūros dokumentai:
centrinėje bibliotekoje - 64,1 %, miesto filialuose - 73,3 %. Centrinė biblioteka gavo 48,7 %. visų
2014 metais gautų grožinės literatūros dokumentų, filialams teko 51,3 % . 2014 metais gauta 404
fiz. vnt. arba 7,7 % grožinės literatūros dokumentų mažiau ir 181 pav. grožinės literatūros
dokumentų daugiau nei ankstesniais metais: centrinė biblioteka gavo 100 fiz. vnt. arba 4,1 %
grožinės literatūros dokumentų mažiau ir 179 pav. daugiau nei ankstesniais metais; trys miesto
filialai gavo 304 fiz. vnt. arba 10,9 % grožinės literatūros dokumentų mažiau ir 16 pav. grožinės
literatūros dokumentų daugiau nei ankstesniais metais. Vienam filialui vidutiniškai skirta 102 fiz.
vnt. arba 11,0 % grožinės literatūros dokumentų mažiau ir 41 pav. grožinės literatūros dokumentų
daugiau nei ankstesniais metais.
2014 metais iš visų gautų dokumentų 31,5 % buvo šakinės literatūros dokumentai:
centrinėje bibliotekoje 35,9 %, miesto filialuose 26,7 %. Centrinė biblioteka gavo 59,4 % visų 2014
metais gautų šakinės literatūros dokumentų, filialams teko 40,6 % šakinės literatūros dokumentų.
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2014 metais gauta 294 fiz. vnt. arba 11,7 % ir 607 pav. šakinės literatūros dokumentų mažiau nei
ankstesniais metais: centrinėje bibliotekoje gauta 91 fiz. vnt. arba 6,4 % ir 603 pav. mažiau.; miesto
filialuose gauta 203 fiz. vnt. arba 18,4 % ir 210 pav. mokslo šakų dokumentų mažiau nei
ankstesniais metais. Vienam filialui vidutiniškai skirta 65 fiz. vnt. arba 17,7 % ir 172 pav. šakinės
literatūros dokumentų mažiau nei ankstesniais metais.
Per 2014 metus gauta periodinių leidinių
Bibliotekos
padaliniai
VB sistemoje
VB
3 MF
Vid. 1 fil.

Viso
1324
755
569
189

Periodiniai leidiniai
Fiziniai vienetai
Pavadinimai
Laikraščių Žurnalų Viso Laikraščių Žurnalų
47
1277
62
21
41
25
730
52
17
35
22
547
29
11
18
7
182
16
7
9

Išleistos
lėšos
(Lt)
19684,87
12686,74
6998,13
2332,71

Spausdinti periodiniai leidiniai prenumeruojami už Alytaus miesto savivaldybės skirtas
lėšas. Spausdinta periodika buvo užsakoma per AB „Lietuvos paštas“, UAB „Apskaitos ir audito
žinios“, UAB „Respublika“, UAB „Teisidas“ ir UAB „Verslo žinios“.
2014 metais spausdintos periodikos prenumeratai išleista 19 684,87 Lt mažiau, t. y.
493,64 Lt arba 2,4 % mažiau nei ankstesniais metais, todėl ir leidinių gauta mažiau. Bendras visos
sistemos užsakomų periodinių leidinių pavadinimų skaičius sumažėjo 49 pavadinimais arba 44,1
%.: centrinė biblioteka gavo 45 pav. arba 46,4 % spausdinamos periodikos pavadinimų mažiau, trys
miesto filialai gavo 32 pav. arba 52,5 % spausdinamos periodikos mažiau nei ankstesniais metais.
Vienam filialui vidutiniškai teko 20 pavadinimų arba 55,6 % periodinių leidinių mažiau nei
ankstesniais metais. Dalis periodinių leidinių pabrango, sumažėjo išleidžiamų paklausių leidinių
pavadinimų, dalis pradėta leisti elektronine forma. Metų pradžiai leidiniai užsakomi iš ankstesnių
metų lėšų. Ankstesni metai taip pat buvo menko finansavimo metai, todėl 2014 metų pradžiai
užsakytas mažas pavadinimų skaičius, kurio nebuvo galimybės per metus padidinti dėl lėšų stokos.
2014 metais sumažėjo gaunamų periodinių leidinių fizinių vienetų skaičius, ypač
filialuose. 2014 m. gauta 1100 fiz. vnt. arba 45,4 % periodinių leidinių mažiau nei ankstesniais
metais: centrinė biblioteka gavo 454 fiz. vnt. arba 37,6 % periodinių leidinių mažiau, trys miesto
filialai gavo 646 fiz. vnt. arba 53,2 % periodinių leidinių mažiau nei ankstesniais metais. Vienam
filialui vidutiniškai teko 216 fiz. vnt arba 53,3 % periodinių leidinių mažiau nei ankstesniais metais.
2014 metais Kultūros ministerija apmokėjo Teisinės informacijos centro rengiamos
Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemos INFOLEX.Teisės aktai ir
teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX.Praktika prenumeratą (5 slaptažodžiai). Bibliotekos
skaitytojai nemokamai galėjo naudotis užsienio licencijuotų duomenų bazių anglų kalba ištekliais:
EBSCO Publishin; Reference Library; Grove Art Online; Grove Music Online. Licencijuotų
elektroninių duomenų bazių prenumeratai, kaip ir ankstesniais metais, savivaldybės lėšų neteko
leisti, nes bibliotekos vartotojų poreikius patenkino bazės, kurių prenumeratą apmokėjo LR
Kultūros ministerija. J.Kunčino VB vartotojai naudojosi ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos parengta „Lietuvos periodinės spaudos bibliografine straipsnių baze“.
Naujai gautų dokumentų procentas fonde
VB sistemoje – 5,5%
VB – 5,2%
3 miesto filialuose – 5,7%
2014 metais padidėjo naujų dokumentų fonde procentas, per metus nuo 5,1 jis išaugo iki
5,5. Nors fondo atnaujinimo rodikliai truputį pagerėjo, jie vis dar neatitinka IFLA/UNESCO gairių,
kuriose rekomenduojama viešųjų bibliotekų fondus atnaujinti per 10 metų.
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Dokumentų gavimas pagal finansavimo šaltinius
Finansavimo šaltiniai

VB sistemoje

LR kultūros ministerija
Alytaus m. savivaldybė
Kiti šaltiniai
Viso

Fiz.
vnt.
5623
1301
1428
8352

VB

%

%

Fiz.
vnt.
2742
743
926
4411

67,3
15,6
17,1
100

3 filialai

62,2
16,8
21,0
100

Fiz.
vnt.
2881
558
502
3941

%
73,1
14,2
12,7
100

Vidutiniškai 1
filialas
%
Fiz.
vnt.
960
73,1
186
14,2
168
12,7
1314
100

2014 metais iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skirtų lėšų nupirkta 608 fiz.
vnt. arba 9,8 % dokumentų mažiau nei ankstesniais metais. Iš savivaldybės skirtų lėšų įsigyta 1296
fiz. vnt. dokumentų daugiau nei ankstesniais metais. Iš kitų finansavimo šaltinių įsigyta 62 fiz. vnt.
arba 4,2 % dokumentų mažiau nei ankstesniais metais.
2.4. Dokumentų šalinimas
Biblioteko
s
padaliniai

VB
sistemoje
VB
3 MF
Vid. 1 fil.

2014 m.
nurašyta

Susidėvėję,
sugadinti

Fiz.
vnt.
5938

Pav.
228

Fiz. %
vnt.
5492 92,5

1865

783

1453 77,9

4073
1358

597 4039 99,2
1004 1346 99,2

Nepaklaus
ūs,
neaktualūs,
dubletai
Fiz.
%
vnt.
140
2,4

Vartotojų
prarasti
Fiz.
vnt.
222

%

140

7,5

188

-

-

34
12

10,
13
0,8
0,8

3,7

Perduota
kitoms
biblioteko
ms
Fiz. %
vnt.
-

Kitos
priežastys
Fiz.
vnt
84

%

-

-

84

4,5

-

-

-

-

1,4

2014 metais dėl kitų priežasčių nurašyti dokumentai: 84 fiziniai vienetai dingę iš atvirų
fondų.
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2.5 Aprūpinimas dokumentais
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodiklio pavadinimas

Fiz. vnt.

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

2,7
0,15
0,01
0,005
17,9
0,98
0,07
0,03

2.6. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti
Finansavimo šaltinis

Gauta lėšų
(Lt)

Tenka lėšų vienam
gyventojui (Lt)

LR kultūros ministerija
Alytaus m. savivaldybė
Kiti šaltiniai
Iš viso

130480,00
19700,00
5533,41
155713,41

2,33
0,35
0,09
2,77

2014 metais LR kultūros ministerija skyrė 220,00 Lt arba 0,2 % mažesnį finansavimą
naujų dokumentų įsigijimui nei ankstesniais metais. Kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam
gyventojui teko 0,01 Lt arba 0,4 % daugiau nei ankstesniais metais, nes sumažėjo miesto gyventojų.
Alytaus miesto savivaldybė skyrė 595,70 Lt arba 2,9 % mažesnį finansavimą naujų
dokumentų įsigijimui nei ankstesniais metais, vienam gyventojui teko 0,01 Lt arba 2,7 % mažiau
savivaldybės skirtų lėšų nei ankstesniais metais.
Iš kitų šaltinių gauta 4856,86 Lt arba beveik aštuonis kartus daugiau lėšų naujų
dokumentų įsigijimui nei ankstesniais metais, vienam gyventojui teko 0,08 Lt arba 88,9 % daugiau
lėšų iš kitų šaltinių nei ankstesniais metais.
Iš viso 2014 metais lėšų naujų dokumentų įsigijimui skirta 4041,16 Lt arba 7,7 %
daugiau nei ankstesniais metais, o vienam gyventojui teko 0,08 Lt arba 2,9 % lėšų daugiau nei
ankstesniais metais.
2.7. Fondo panaudojimas
Fondo naudojimas
Fondo apyvartos rodiklis:
VB sistemoje -1,82
VB - 2,33
Miesto filialuose - 1,20
2014 metais fondo apyvartos rodiklis, lyginant su ankstesniais metais, suprastėjo 0,06:
centrinėje bibliotekoje – 0,09, filialuose – 0,04. Fondas dėl lėšų stygiaus nepakankamai
atnaujinamas, senesni leidiniai skaitomi mažiau. Iš naujai gaunamų leidinių labiausiai fondo
apyvartos rodiklius prastina leidiniai, gauti iš įvairių leidėjų per LR kultūros ministerijos dalinai
finansuojamus projektus. Minėti leidiniai yra reikšmingi šalies kultūrai, tačiau jie mažai paklausūs
arba visai nepaklausūs alytiškių tarpe. Optimalus viešosios bibliotekos fondo apyvartos rodiklis,
anot IFLA rekomendacijų, turėtų būti 3. Bibliotekos fondo apyvartos rodiklis maždaug trečdaliu
prastesnis už rekomenduojamą.
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III. BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS IR
BIBLIOTEKOS REKLAMA
3.1. Vartotojų telkimas
Statistikos departamento prie LR Vyriausybės 2014 m. liepos 1 d.duomenimis Alytaus
miesto savivaldybėje gyveno 55993 gyventojai (371 mažiau nei 2013 m.). J. Kunčino VB sistemoje
per ataskaitinius metus užregistruota 8555 vartotojai, t. y. 15,3 % visų miesto gyventojų. Šis
procentas lyginant su 2013 m. padidėjo 0,3. Tiek gyventojų, tiek registruotų bibliotekoje skaitytojų
skaičiai stabilizavosi. Filialai vidutiniškai sutelkė po 15% mikrorajono gyventojų. Kiekvienai
miesto bibliotekai vidutiniškai tenka po 13998 gyventojus.
3.2.Vartotojų aptarnavimas
Per praėjusius metus užregistruota 8555 vartotojai, t. y. 0,3 % daugiau nei 2013 m.
2013 m.

2014 m.

Skirtumas

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

8479
5544
2935

8555
5514
3041

76
-30
106

1708
717

1807
719

99
2

Inf.ir laisv. centras

510

515

5

Užregistruotų vartotojų skaičius mieste mažai keitėsi lyginant su ankstesniais metais. 30
vartotojų sumažėjo viešojoje bibliotekoje ir 106 vartotojais padaugėjo miesto filialuose. Tarp filialų
tradiciškai daugiausiai skaitytojų užregistravo Vidzgirio filialas – 1807, mažiausiai (515) –
Informacijos ir laisvalaikio centras.

Viso VB sistemoje naujai užsiregistravo 1921 (22,5%) skaitytojas, persiregistravo
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6634 (77,8 %) skaitytojai: iš jų:
VB – naujai užsiregistravo 1248 (22,6%), persiregistravo 4266 (77,4%);
3 miesto filialuose – naujai užsiregistravo 673 (22,1%), persiregistravo 2368 (77,9%).
Santykis tarp šių dviejų grupių pasikeitė (2%) naujai užsiregitravusių skaitytojų naudai.
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



2014

5514

1945

35,3

1737

31,5

599

10,9

1233

22,4

2013

5544

1845

33,3

1698

30,6

739

13,3

1262

22,8

2014

3041

1209

39,8

774

25,5

189

6,2

869

28,6

2013

2935

1174

40,0

691

23,5

210

7,2

860

29,3

2014

8555

3154

36,9

2511

29,4

788

9,2

2102

24,6

2013

8479

3019

35,6

2389

28,2

949

11,2

2122

25,0

Lyginant su 2013 m. ataskaitiniais metais skaitytojų sudėtis beveik nepasikeitė,
tendencijos išlieka tos pačios. Ir toliau didėja dirbančiųjų (1,2) bei moksleivių skaitytojų skaičius
(1,3) ir mažėja aukštųjų ir kitų mokyklų studentų (- 2) bei kitų grupių skaitytojų skaičius (1,6).
Kiekvienas iš miesto filialų, nors ir aptarnauja visus apsilankančius, tačiau kaip ir
ankstesniais metais turi savo išskirtinę tikslinę miesto gyventojų grupę: Informacijos ir laisvalaikio
centras daugiausiai aptarnauja pagyvenusius ir neįgaliuosius žmones, Vidzgirio filialas
populiariausias tarp vaikų, Pirmojo Alytaus filialas aktyviai dirba su vietos bendruomene.
3.4. Lankytojų skaičius
Per ataskaitinius metus miesto bibliotekas aplankė 141563 lankytojai (2485 arba 1,8 
daugiau nei pernai):
VB – 100054 (1936 daugiau);
3 miesto filialuose – 41509 (649 daugiau).

Lankytojų skaičius tarp padalinių pasiskirstė taip:

13

2013 m

2014 m.

Skirtumas

J.Kunčino VB sist.

139078

141563

2485

VB

98218

100054

1836

3 VB filialai.
Iš jų:
Vidzgirio

40860

41509

649

25020

25996

976

Pirmojo Alytaus

9305

9019

-286

Informacijos
ir 6535
laisvalaikio centras

6494

- 41

Bendras lankytojų skaičius lyginant su 2013 m. padidėjo 2485. Viešojoje bibliotekoje
lankytojų padidėjo 1836, filialuose padidėjimas menkesnis - 649 lankytojais. Vidzgirio filiale
lankytojų padidėjo 979, Pirmojo Alytaus ir Informacijos ir laisvalaio centre, lankytojų nežymiai
sumažėjo , mat šie filialai vasarą po mėnesį nedirbo; Pirmojo Alytaus filialas dėl užsitęsusių pastato
rekonstrukcijos darbų buvo sunkiau pasiekiamas lankytojams.

Vidutinis lankomumas – 16,5 (buvo 16,4);
J.Kunčino VB – 18,1 (buvo 17,4);
VB filialuose – 13,6 (buvo 13,9).
Per dieną kiekvieną miesto biblioteką vidutiniškai aplanko 117 lankytojų:
VB – 177;
Miesto filialuose – 56.
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3.5. Dokumentų išduotis
Ataskaitiniais metais dokumentų išduotis sumažėjo 2,1 .
Per 2014 m. išduota 277793 dokumentai – (5830 mažiau nei 2013 m.).
J. Kunčino VB – 195555 fiz. vnt. (2970 mažiau nei 2013 m. );
VB miesto filialuose – 82238 fiz. vnt. (2860 mažiau nei 2013 m.).

Išduotis į namus ir vietoje pasiskirsčiusi taip:
Išduota dokumentų į namus – 152108 fiz. vnt. (54,8  visų išduotų dokumentų):
Viešojoje bibliotekoje –101130 fiz. vnt.;
VB miesto filialuose – 50978 fiz. vnt.
Išduota dokumentų vietoje – 125685 fiz. vnt.(45,2  visų išduotų dokumentų):
Viešojoje bibliotekoje – 94425 fiz. vnt.
VB miesto filialuose – 31260 fiz. vnt.
Lyginant išduoties pasiskirstymą su 2013 m., 1,5  padidėjo išduotis į namus ir
atitinkamai sumažėjo išduotis vietoje. Toks mažėjimas pastebimas jau keletą metų, kai ženkliai
sumažėjo prenumeratos apimtys.
Šakinės ir grožinės literatūros santykis, lyginant su 2013 m., išliko panašus, kaip ir
ankstesniais metais. 1,8 % sumažėjo periodiniai leidinių išduotis, nes trūkstant lėšų užsakoma vis
mažiau periodinių leidinių. 41,7 % sudaro grožinė literatūra, 11,6 % - įvairių mokslo šakų
literatūra.
Bibliotekos
pavadinimas

Bendra
išduotis

Grožinės
literatūros
išduotis



Mokslo
šakų
išduotis



Periodinių
leidinių
išduotis

%

Viešoji biblioteka

195555

71159

36,4

24172

12,4

100224

51,3

3 miesto filialai

82238

44684

54,3

7995

9,7

29559

35,9

Viso sistemoje

277793

115843

41,7

32167

11,6

129783

46,7
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Skaitytojų pomėgiai mažai keičiasi. Pastaruoju metu vartotojai vis labiau skaito lietuvių
autorių kūrybą: R. Granausko, A. Žagrakalytės, K.Sabaliauskaitės, A. Čekuolio. Užsienio rašytojų
tarpe dominuoja L. Riley, J. McNaught, S. Montefiore, J. Nesbo kūriniai. Jaunimas skaito ne tik
privalomąją literatūrą, kuri yra įtraukta į metų mokymosi kursą, tačiau mielai skaito Cass, S.
Collins, S. Perkins, J. Green.
Tarp mokslo šakų literatūros daugiausiai kartų išduotas garso įrašas „Stumbrienė, V. Nė
dienos be lietuvių kalbos [Garso įrašas] : 12 pamokų : pokalbiai, klausomi tekstai, skaitomi tekstai“
bei „Stumbrienė, V. Nė dienos be lietuvių kalbos : mokytojo knyga“ Šie leidiniai išduoti 47 kartus.
Trečioje vietoje pagal išdavimą – „Pischel, Susanne. Lietuvių kalba pradedantiesiems“ , ketvirtoje
vietoje – „Prielaidaitė, Ajūnė. Anglų kalba per 25 dienas [Garso įrašas] : savarankiško mokymosi
kursas turintiems minimalius pagrindus“. Išanalizavus skaitomų dokumentų išdavimo statistiką,
rezultatas kiek nustebino - pirmą kartą per daugelį metų visas keturias lyderio pozicijas užima kalbų
mokomoji literatūra. Ir tik penktoje pozicijoje vadovėlis „Lietuvos konstitucinė teisė“ (2012) – 34
išdavimai, Bakanauskienė, I. Personalo valdymas“ (2008) – 33 išdavimai ir t. t. Dažniausiai
pageidaujama knygų, išleistų nuo 2008 metų, tad akivaizdu, jog lankytojams aktualiausia pati
naujausia informacinė literatūra.
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 aktyviai naudojasi galimybe užsisakinėti knygas internetu. 2014 m. internetu
buvo užsakyta 2317 fiz. vnt. dokumentų (2013 m. – 1832); rezervuota 6928 knygos (2013 m. –
5690):
VB – 4604;
Miesto filialuose – 2324.
Yra dalis skaitytojų, kurie neieško ir nesirenka knygų bibliotekoje, bet susiranda ir
užsirezervuoja knygas namuose, į biblioteką ateina jų tik pasiimti.
Paslauga ,,Klausk bibliotekininko“ naudojamasi gana vangiai. Per praėjusius metus buvo
gauta ir atsakyta į 33 užklausas.
Skaitytojai sėkmingai naudojosi knygų grąžinimo dėže. Per 2014 m. į dėžę grąžinta 687
leidiniai (2013 m. – 714). Į dėžę, kaip ir ankstesniais metais, grąžinama nemažai iš filialų bei kitų
bibliotekų pasiskolintų knygų, dažnai dėže pasinaudoja bibliotekos skolininkai, pasitaiko, kad į
dėžę įmetamos sugadintos knygos.
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Bendras skaitomumo rodiklis – 32,5 (2013 m. – 33,5):
VB – 35,5 (2013 m. – 35,8);
Miesto filialuose – 27,0 (2013 m. – 29,0).
J. Kunčino VB sistemos vartotojams skirta 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
2014 m. bibliotekoje ir jos padaliniuose vartotojų mokymams buvo skirta 521 valanda.
Buvo tęsiami kompiuterinio ir internetinio raštingumo mokymai gyventojų grupėms. Grupėse buvo
apmokyta 30 vyresnio amžiaus miesto gyventojų, jų mokymams buvo skirta 224 val. 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. Per metus suteiktos 522 konsultacijos. Tai
daugiausia patarimai, kaip ir kur geriausia ieškoti reikiamos informacijos, kaip naudotis
elektroniniu katalogu, knygų pratęsimo bei knygų užsakymo ar rezervavimo paslaugomis nuotoliniu
būdu, dažnai teikiamos individualios konsultacijos naudojimosi Nacionalinės bibliografijos
duomenų banku ir pan. Dar vis tenka konsultuoti, kaip prisijungti prie „Facebook“, elektroninio
pašto, kaip nuskenuoti dokumentą ir jį išsiųsti elektroniniu paštu; pagelbėti mokant mokesčius,
deklaruojant pajamas, registruojantis pas gydytojus ir pan.
Ekskursijos. Edukaciniai užsiėmimai. Per ataskaitinius metus viešojoje bibliotekoje ir
jos filialuose pravesta 53 ekskursijos ir/ar edukaciniai užsiėmimai , t.y beveik dvigubai daugiau nei
2013 m. (2013 m. – 28):
VB – 46;
VB filialuose – 7.
Daugiausia ekskursijų bei edukacinių pamokų organizavo Vaikų ir jaunimo literatūros
skyrius (33). Tokį padidėjimą iš dalies lėmė miesto bendruomenių tarybų sprendimas nupirkti
visiems miesto pirmokams bibliotekos skaitytojų pažymėjimus. Mažieji, gavę pažymėjimus,
dažniausiai organizuotai visa klase, lydimi mokytojų, atvykdavo į Vaikų ir jaunimo literatūros
skyrių užsiregistruoti, tuo pačiu jiems buvo pravedamos ekskursijos – pamokėlės.
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.
Būta ir įdomesnių ekskursijų: biblioteką aplankė lenkų studentų grupelė, Biržų,
Pakruojo, Joniškio bei Latvijos Bauskės bibliotekininkų delegacija.
3.7. Prieiga ir sąlygos
Darbo dienos. Viešoji biblioteka ir Vidzgirio filialas dirba: pirmadienis – šeštadienis.
Šios bibliotekos per 2014 m. lankytojus aptarnavo 282 dienas, 12 dienų neaptarnavo
(švaros dienos). Švaros dienos bibliotekoje vyksta pirmąją mėnesio darbo dieną.
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Informacijos ir laisvalaikio centras bei Pirmojo Alytaus filialas dirba: pirmadienis –
penktadienis. Šie padaliniai aptarnavo lankytojus 227 dienas. (Abu padaliniai vasarą po 5 savaites
nedirbo, kuomet po vieną dirbančios darbuotojos atostogavo).
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 28 bibliotekos vartotojai (10
skaitytojų daugiau nei 2013 m.). Išsiųsta 97 užklausos (25 užklausom daugiau nei pernai), gauta
– 91 dokumentas: 30 knygų ir 61 kopija. Gauta 1 užklausa iš Kauno viešosios bibliotekos,
išsiųsta 1 CD.
3.9. Renginiai
Praėjusiais metais miesto bibliotekose suorganizuoti 167 renginiai (31 renginiu daugiau
nei 2013 m.): 76 kompleksiniai ir 91 vaizdinis:
VB – 80;
VB filialuose – 87.
VB filialuose vidutiniškai buvo surengta po 29 renginius.
Per ataskaitinius metus miesto bibliotekų organizuojamus renginius aplankė 12 392
lankytojai (590 lankytojų daugiau, nei 2013 m.). Renginių lankytojai sudaro 8,7% visų bibliotekos
lankytojų:
VB – 10140;
VB filialuose – 2252.
Centrinėje bibliotekoje surengta 46 įvairaus pobūdžio renginiai.
Kaip ir ankstesniais metais, bibliotekoje surengta nemažai knygų pristatymų,
susitikimų su rašytojais, diskusijų ir paskaitų. Vyko 8 knygų pristatymai, tarp jų - Seimo nario,
istoriko dr. Arvydo Anušausko „Lietuvos žvalgyba 1918 – 1940 m“, doc. Rimvydo Laužiko
„Istorinė Lietuvos virtuvė. Maistas ir gėrimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“, ypatingo
gyventojų susidomėjimo sulaukusios buriuotojo P. Kovo „Gyvenimas audroje“ ir Beatos Nicholson
„Beatos virtuvė: mamų knyga“, taip pat – alytiškių autorių išleistos knygos: Alvydo Augustino
Jegelevičiaus „Vydutis“, bibliofilo Šarūno Šimkevičiaus „Dzūkijos spaudos keliais“ ir Kęstučio
Šapokos bei Redo Diržio „Alytaus avangardizmas“.
Vis aštrėjant situacijai Ukrainoje, lankytojų susidomėjimo sulaukė diskusija
„Internetas, jaunimas, valstybė: ar jau išmokome gyventi interneto amžiuje“ (svečiai: G.
Landsbergis, tinklaraštininkas Ričardas Stasiukynas ). Smagiai bibliotekoje paminėtas ir Alytaus
„Dzūkų pulkucio“ veiklos 10-metis.
Bibliotekoje surengta daug įvairaus pobūdžio parodų. Ypatingai
miestelėnus
sudomino alytiškių dailininkų parodos: Vytauto Zabitos jubiliejinės parodos pristatymas, Zenono
Bulgakovo įamžinti gimtojo miesto vaizdai, Rimos Leonienės spalvotos grafikos kūriniai. Būta ir
nemažai fotografijos parodų: Švedijos instituto „Gyvenimo dėlionė. Švediškos šeimos modelis“, R.
Šarknicko „Laimingas“, R Augūno „Sapnuoju Lietuvą“ ir kt. Žiemos nuotaiką praskaidrino jungtinė
Alytaus ir Druskininkų menininkų paroda „In vino veritas“, vasaros pabaigą – P. Abeciūno
karikatūrizuotų portretų paroda „Mes iš Alytaus“, kurioje buvo eksponuoti Alytuje žinomų politikos
ir kultūros veikėjų portretų šaržai.
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Svarbiausias metų renginys – jau šeštąjį kartą vykęs trumposios prozos festivalis
„Imbiero vakarai“, skirtas Jurgio Kunčino atminimui. Ataskaitiniais metais buvo minimas
dešimtmetis nuo jo organizavimo pradžios. Visi septini festivalio renginiai, įvykę vos per dvi jo
dienas, nestokojo nei garsių literatūrinio pasaulio elitui priklausančių rašytojų vardų, nei alytiškių ar
žiniasklaidos dėmesio. Festivalio literatūrinius renginius moderavo Vilniaus universiteto
profesiorius, humanitarinių mokslų dr. Regimantas Tamošaitis bei literatūrologas, knygų autorius,
Lietuvos Tautosakos ir literatūros instituto bendradarbis Virginijus Gasiliūnas, Rašytojų sąjungos
pirmininkas, poetas Antanas A. Jonynas. Skambiu baigiamuoju festivalio akcentu tapo Domanto
Razausko gyvo garso koncertas. Renginiuose apsilankė per 450 alytiškių, dar bent keliasdešimt
stebėjo vaizdo transliacijas internetu. Specialų bibliotekininkų parengtą leidinį „Imbiero tiesa“
skaitė keletas tūkstančių žmonių, bent 500 virtualių lankytojų vizitų susilaukė specialiai ‚Imbiero
vakarams“ sukurta svetainė internete.
Jurgio Kunčino vardo premija Alytaus miesto vardu šįkart įteikta prozininkui Vidui
Morkūnui, kitos festivalio premijos – garsiems žodžio meistrams Danutei Kalinauskaitei, Rolandui
Rastauskui ir Mikalojui Vilučiui.
Toliau buvo plėtojami partnerystės ryšiai su įvairiomis miesto organizacijomis.
Biblioteka suaktyvino bendradarbiavimą ir pasirašė sutartį su Alytaus krašto mokslininkų draugija
„Vizija“. Šia proga vyko įžanginis renginys, pristatyta mokslininkų, kilusių iš Alytaus, parašytų ir
bibliotekai
dovanotų knygų lentyna, įrengta periodikos skaitykloje. Taip pat pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis ir įgyvendinamos bendros veiklos su Volungės pagrindine mokykla,
tęsiamas bendradarbiavimas ir su Alytaus dailės mokykla, Alytaus bendruomenės centru, daugeliu
kitų miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis bei mokyklomis.
Pažymėtina, kad praėjusių metų pradžia bibliotekai buvo paženklinta Jungtinių
Amerikos valstijų ambasadorės pavaduotojo vizitu (mūsų miesto viešoji biblioteką buvo pasirinkta
tarp visų kitų Lietuvos bibliotekų įteikti ambasados dovaną - knygas anglų kalba). O metų pabaigą
vainikavo Armėnijos Ambasados Kultūros atašė ir antrojo sekretoriaus vizitas – jie atvyko į parodos
„Sergejus Paradžanovas – gyvenimas tarsi filmas“ pristatymą ir vieno iš garsiausių šio genialaus
menininko filmo „Granato spalva“ peržiūrą.
VB filialų renginiai. Vidzgirio filialas Vidzgirio
filialas
tęsia
aktyvų
bendradarbiavimą su proto negalia turinčių žmonių VŠĮ „Mūsų atgaiva“, organizuojami bendri
renginiai, bendrai skaitymo bei kūrybiškumo skatinimo veikloms suburiant kaimyninių mokyklų ir
darželių vaikus (plačiau skyrelyje „Vaikų renginiai“).
Pirmojo Alytaus filialas. Filialas toliau aktyviai dirbo su vietos bendruomene,
įgyvendino bendrus projektus su Pirmojo Alytaus bendruomenės taryba. Kartu buvo dalyvauta
miesto rudens mugėje „Dzūkų turtai“, eglutės įžiebimo šventėje; vyko mikrorajono gyventojų
rankdarbių būrelio užsiėmimai (3 grupės), surengta įdomi ataskaitinė rankdarbių paroda „Švelnus
prisilietimas“. Viso bibliotekoje vyko 37 masiniai renginiai: knygų ir dokumentų parodos – 10,
rankdarbių parodos – 6, knygų pristatymai – 2, rankdarbių užsiėmimų suaugusiems – 18. Pristatyta
psichologų L. Slušnio ir D. Šukytės „ Dėmesio: paauglystė“ bei Druskių bendruomenės knyga
„Druskiai‘‘ (sudarytoja O. Slušnienė). Pirmojo Alytaus bibliotekos lankytojai su malonumu
prisijungė prie socialinio gerumo akcijos „Spalvotas pavasaris“, kuri buvo skirta su onkologine liga
kovojančiam vaikui. Jos metu moterys numezgė arba pasiuvo 22 vnt. kepuryčių ir skarelių
sergantiems vaikams.
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. 2014 m. buvo skirti regėjimo negalią turinčių
žmonių reabilitacijai. Viso centras surengė 7 parodas, skirtas kalendorinėms šventėms paminėti
šalia esančiame Neįgaliųjų užimtumo dienos centre.
Visose miesto bibliotekose pažymėtos lietuvių raštijos pradininko Kristijono
Donelaičio metinės. Šia proga vyko parodos, skaitymai, literatūrinės popietės. Kaip ir kiekvienais
metais visuose bibliotekos padaliniuose rengiamos dokumentų parodos iškiliųjų literatūros, meno
žmonių jubiliejams, valstybinėms ir kalendorinėms šventėms paminėti.
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3.10. Mokamos paslaugos
Ataskaitiniais metais mokamų paslaugų nomenklatūra pasipildė naujomis paslaugomis:
1.Vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas:
1.1. Elektroninio skaitytojo bilieto išdavimas – 6 Lt;
1.2. Vienkartinio skaitytojo bilieto išdavimas – 1 Lt;
2. Kopijavimas (kopijavimo aparatu) – 0,17 Lt.
3. Papildomos kompiuterinės paslaugos:
3.1 Dokumentų skenavimas – 0,50 Lt;
3.2. Nespalvoto dokumento spausdinimas, kopijavimas – 0,17 Lt (Fotografijų ir kitos
iliustracinės medžiagos kainai taikomas koeficientas 4);
3.3. Spalvoto dokumento spausdinimas – 1,00 Lt (Fotografijų ir kitos iliustracinės
medžiagos kainai taikomas koeficientas 4);
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 – 60,08 Lt;
5.1 Be multimedijos įrangos – 30,04 Lt.
6. Fizinių ir juridinių asmenų komercinė reklama bibliotekos patalpose (skelbimai ir
kt.): 1 skelbimas, 1 lankstinukų/skrajučių komplektas, 1 reklaminė akcija – 30,04 Lt.
7. Bibliotekos išleistų leidinių platinimas – 1egz. savikaina + 1,73 Lt.
2014 m. už skaitytojų bilietų išdavimą surinkta 5388 Lt (2013 m – 3275 Lt).
Už papildomas kompiuterines paslaugas – 7342,60 Lt (2013 m. – 7657,10 Lt.)
Už kopijavimo paslaugas – 1722,36 Lt (2013 m. – 1438,25 Lt.). Per 2014 metus atlikta
14 696 kopijos (3 kopijom daugiau nei 2013 m.)
Delspinigių už laiku negrąžintas knygas surinkta 1300,55 Lt (2013 m – 893,90 Lt).
Už patalpų nuomą surinkta 3351,50 Lt. (2013 m – 7467,50 Lt).
Viso už mokamas paslaugas per ataskaitinius metus biblioteka gavo 19 300 Lt. arba 600
Lt. mažiau nei 2013 m.
3.11. Bibliotekos įvaizdžio formavimas
2014 m., kaip ir ankstesniais metais, bibliotekos įvaizdžio formavimui pasitelkiamos tos
pačios informavimo priemonės: spauda, vietinis radijas, televizija, interneto puslapiai bei socialiniai
tinklai. Per metus įvairiuose žiniasklaidos šaltiniuose paskelbta 155 straipniai, susiję su bibliotekos
veikla (2013 m.- 115).
Bibliotekos darbuotojų
Iš viso
straipsn.

Ne bibliotekos darbuotojų

Viso

Resp.
sp.

Viet.
sp.

Inter Viso
neto
psl.

Resp.
sp.

Viet. Inter
Sp.
neto
psl.

Viso VB sist. 155

80

1

5

74

75

2

29

44

VB

139

75

1

5

69

64

2

24

38

Miesto fil.

16

5

0

0

5

11

0

5

6
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Didžioji dalis straipsnių spausdinta Alytaus miesto laikraščiuose „Alytaus naujienos“,
„Dainavos
žodis“,
internetiniuose
puslapiuose
www.alytus.lt,
www.alytusplius.lt,
www.alytausgidas.lt. Iš respublikinių šaltinių - laikraštyje „Šiaurės Atėnai“, žurnale „Metai“.
Biblioteka bei jos vaikų ir jaunimo literatūros skyrius turi profilius Facebook`e..
Bibliotekos darbuotojos nuolat atnaujina ir tvarko bibliotekos svetainę – www.alytus.mvb.lt.
Projekto „Gyvenimo stebėtojo užrašai pagal Jurgį Kunčiną“ dėka atsirado galimybės ne tik įrašinėti
bibliotekos viešuosius renginius, bet netgi juos transliuoti internetu gyvai, taip pat įsigytas ir
sėkmingai naudojamas LD ekranas išorinei bibliotekos paslaugų bei renginių reklamai. Be to
sukurtas ir facebook`o profilis „Gyvenimo stebėtojo užrašai pagal Jurgį Kunčiną“, jo informacija
periodiškai atnaujinama.
Biblioteka ir toliau 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.alytusplius.lt ir kt. portaluose, pristatomi ir rodomi per Alytaus regioninę
televiziją, aprašomi bei anonsuojami laikraščiuose „Alytaus naujienos“, „Miesto laikraštis“,
įtraukiami į suvestinius miesto kultūros renginių planus. Suinteresuotiems lankytojams pakvietimai
į renginius siunčiami elektroniniu paštu, (sukaupta kelių šimtų adresų bazė, dalis nuolatinių
lankytojų informuojami telefonu). Jau daug metų aktyviai bendradarbiaujama su regionine radijo
stotimi FM – 99. Čia ne tik operatyviai ir intensyviai buvo anonsuojami bibliotekoje vykstantys
renginiai, bet ir kalbinami bibliotekos renginiuose viešintys įžymūs svečiai. Vaikų ir jaunimo
literatūros skyriaus darbuotojos dažnai dalyvauja šio radijo laidose vaikams „Tauškučių skrynelė“.
4 bibliotekos darbuotojos dalyvauja vietos bendruomenių tarybų veikloje, viena iš jų jau
antrą kadencija renkama bendruomenės Tarybos pirmininke, o dėl aktyvios politinės veiklos
ataskaitiniais metais dar tapo ir europarlamentaro Gabrieliaus Landsbergio padėjėja Alytuje.
Manome,jog šis faktas taip pat prisideda prie teigiamo mūsų įstaigos įvaizdžio formavimo.
IV. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS
4.2. Vartotojų (vaikų) aptarnavimas
Alytaus mieste 2013 m. gyveno 7762 vaikai (298 vaikais mažiau nei 2013 m.). J.
Kunčino VB sistemoje per ataskaitinius metus užregistruoti 1818 vaikų iki 14 metų, t. y. 23,4 %
visų mieste gyvenančių vaikų. 2014 m. užregistruota 421 vartotoju vaiku daugiau nei 2013 m.
J. Kunčino VB skaitė 1026 vaikai;
VB miesto filialuose – 792 vaikai;
Vidutiniškai 1 filiale – 396 vaikų (Informacijos ir laisvalaikio centras vaikų
neaptarnauja).
Vaikų skaitytojų skaičius ilgą laiką mažėjęs, 2014 m. ženkliai padidėjo. Vaikai iki 14
metų sudaro 21,2% visų bibliotekos vartotojų (2013 m. – 16,5%).
Labiausiai registruotų skaitytojų vaikų padaugėjo viešojoje bibliotekoje (199 vaikais).
Kaip ir ankstesniais metais daugiausiai vaikų užregistravo VB vaikų ir jaunimo literatūros skyrius –
711 (113 daugiau nei pernai). Iš trijų filialų vaikus aptarnauja 2: Vidzgirio filiale skaitytojų vaikų
padaugėjo, čia užregistruota 645 vaikai (241 vaiku daugiau); Pirmojo Alytaus filiale – 147 (19
vaikų mažiau).
2014 m. bibliotekoje ir jos filialuose apsilankė 42937 vaikai (30,3% visų lankytojų), t.
y. 4793 lankytojais daugiau nei 2013 m.:
Viešojoje bibliotekoje – 29585;
VB miesto filialuose – 13352.
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Lankytojų vaikų padaugėjo tiek viešojoje bibliotekoje (4105 vaikais), tiek filialuose
(688 vaikais).
Vidutinis vaikų lankomumas – 23,6:
Viešojoje bibliotekoje – 28,8;
VB miesto filialuose – 16,9.
4.3. Išduotis
Per ataskaitinius metus išduota 37634 fiz. vnt. dokumentai vaikams, t.y. 2866 daugiau
nei 2013 m:
Viešojoje bibliotekoje – 24068 fiz. vnt..(2013 m. – 22430);
VB miesto filialuose – 13566 fiz. vnt..(2013 m. – 12338).
Padaugėjo skaitytojų ir lankytojų, atitinkamai padidėjo ir dokumentų išduotis vaikams.
53,3 % visos išduoties sudaro grožinė literatūra. Pastarosios išduota 20062 fiz. vnt.
(2013m. - 18238 fiz. vnt.).:
Viešojoje bibliotekoje – 11575 fiz. vnt.;
VB miesto filialuose – 8487 fiz. vnt.
36,5 % visos išduoties sudaro periodiniai leidiniai. Jų per ataskaitinius metus išduota
13724 fiz. vnt.:
Viešojoje bibliotekoje – 9541 fiz. vnt.;
VB miesto filialuose – 4183 fiz. vnt
10,2 % sudaro įvairių mokslo šakų literatūros vaikams išduotis, t. y, 3848 fiz. vnt.:
Viešojoje bibliotekoje – 2952 fiz. vnt.;
VB miesto filialuose – 896 fiz. vnt.
Praėjusiais metais santykis tarp grožinės literatūros, įvairių mokslo šakų literatūros bei
periodinių leidinių išduoties nepasikeitė.
Tarp pradinių (I –IV) klasių mokinių populiariausios lietuvių rašytojos L. Žutautės
knygelės apie Kakę Makę, T. Wieslander knygelės su linksmomis iliustracijomis apie Mamulę Mū.
2014 metais skaitomiausiais kūriniais tapo užsienio rašytojo J. Kinney knygos iš serijos „Nevykėlio
dienoraštis“ bei Russell „Prietrankos dienoraštis“. Paaugliai (V–VIII klasių mokiniai) dažniausiai
renkasi lietuvių autorių G. Adomaitytės, U. Kaunaitės bei užsienio rašytojų L. Oliver, A. Noėl,
knygas.
Įvairių mokslo šakų knygos mažiau domina mažuosius skaitytojus. Populiariausios iš jų:
„Nepamesk galvos“, „1000 dalykų, kuriuos turėtum žinoti“.
Tarp mažųjų skaitytojų, kaip ir ankstesniais metais, populiarūs periodiniai leidiniai
„Barbė“, „Flintas“, „Naminukas“ ir pan.
Vidutiniškas vaikų skaitomumas – 20,7:
Viešojoje bibliotekoje – 23,5;
VB miesto filialuose –17,1.
4.4. Renginiai vaikams
2014 m. mažiesiems skaitytojams organizuota 73 renginiai: iš jų 9 kompleksiniai, 29
žodiniai, 36 vaizdiniai (2013 m. – 69 renginiai).
Viešojoje bibliotekoje – 33;
VB miesto filialuose – 40;
Vidutiniškai kiekviename filiale – 20.
Daugiausiai renginių vaikams (33) tradiciškai surengė Vaikų ir jaunimo literatūros
skyrius: 3 kompleksinius, 22 žodinių, 11 vaizdinių. 2014 m. minėtas skyrius sulaukė rekordinio
renginių lankytojų skaičiaus – 7220. Skyrius sėkmingai įgyvendino skaitymo skatinimo projektą,
integruojantį informacines technologijas „Aš jau perskaičiau, o tu?“. IT pagalba vaikai įamžino
perskaitytų knygų įspūdžius: vyko 18 užsiėmimų, kurių metu vaikai kūrė knygelių plakatus, jų
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pagrindu parengta kilnojamoji paroda apkeliavo visas bibliotekas. Kartu su miesto teatru vaikų ir
jaunimo literatūros skyrius šventė Vaikų gynimo dieną. Miesto Rotušės aikštėje susirinkęs gausus
būrys alytiškių turėjo galimybę smagiai leisti laiką „kitokioje bibliotekoje“.
Pirmą pusmetį kiekvieną ketvirtadienį vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko
socialinių filmų peržiūros (viso 20). Tai bibliotekos ir Alytaus gausių šeimų centro „Skruzdynėlis“
iniciatyva organizuoti renginiai. Susirinkę lankytojai žiūrėjo filmus, juos aptardavo, diskutuodavo
matyta tema. Daugiausiai lankytojų pritraukė mieste žinomo aktoriaus režisieriaus R.Šarknicko
filmas „Nepalikit, prašau...“, paremtas jo paties išgyvenimais vaikų namuose.
Visus metus šiame skyriuje vyko mažųjų alytiškių kūrybos parodos: „Čeža čeža
popierėlis ant švarios mūs Lietuvėlės“, „Senamiestukų draugai – mano vaikystės žaislai“, „Guru
guru į Kaziuko turgų“, „Vėlykų džiaugsmai“, „Darbelių kraitė“, „Ruduo – spalvų aruodas“ ir kt.
Vyko įspūdinga Dailiųjų amatų moksleivio, gabaus medžio drožėjo Tado Sidaravičiaus autorinių
darbų paroda „Atradimų kelyje“.
Lapkričio mėn. vaikų bibliotekoje vyko tęstinio projekto „Knygelė neturi širdies...“
baigiamasis šventinis vakaras. Jame buvo apdovanoti mažieji eilėraščių kūrėjai, pristatytas
naujausias vaikų eilėraštukų rinkinys „Visur gerai, bet savam krašte geriausia“, vaikai deklamavo
eilėraščius dzūkiška tarme.
Daug renginių vaikams organizuoja Vidzgirio filialas. 2014 m. čia surengti 32 renginiai
vaikams, iš jų: 6 kompleksiniai, 7 žodiniai ir 19 vaizdinių.
2014 m. filialas surengė įdomių popiečių, kūrybinių dirbtuvių mažiesiems lankytojams,
pvz: popietė neįgaliųjų centre „Meilės nebūna per daug“ (Šv. Valentino dienai); paroda – konkursas
„Įkomponuokime trispalvę‘(Lietuvos valstybės atkūrimo dienai); S. Žadeikienės knygos dzūkų
„Ateik, vaikuci, in mano sodų“ (kurią galima ir spalvinti), skirtos mažiesiems skaitytojams
sutiktuvės ir kt.
Jau ketvirtą kartą filialas organizuoja neįgaliųjų dienos minėjimą. Renginį „Iš širdies į
širdį“ kartu su šventine programa bibliotekininkės rengė Všį Alytaus miesto socialinių paslaugų
centre jo lankytojams. Šventinę programą parengė Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos
akordeono klasės mokinė Marija Romeikaitė (mokytoja A. Baigienė) ir Alytaus „Volungės“
pagrindinės mokyklos bendruomenė.
Paminėtinos filiale surengtos mažųjų lankytojų piešinių parodos „Liaudies skrynią
atvėrus“, „Aš myliu savo miestą – Alytų“; įvairių kūrybinių darbelių parodos „Nusileido snaigė ant
delniuko“, „Rieda margi margučiai“, „Smėlio takeliais“, „Žingsnis rudens taku“ ir kt.
Pirmojo Alytaus filialas daugiau renginių organizuoja suaugusiems lankytojams, o
mažiesiems skaitytojams surengti 8 renginiai: 2 žodiniai ir 6 vaizdiniai. Įdomesni jų: edukacinė
programa „Sveika, biblioteka“, skirta Piliakalnio progimnazijos pirmų klasių mokiniams, tos pačios
mokyklos 3 klasės mokinio K. Spiridavičiaus piešinių ir lipdinių paroda „ Aš kūryboje“ , lopšelio
– darželio „ Nykštukas“ auklėtinių parodą „Popieriniai stebuklai“.

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
5.1. LIBIS PĮ diegimas
2014 metais elektroniniame kataloge sukaupta 53181 bibliografinių įrašų. Per metus
katalogas papildytas 1304 bibliografiniais įrašais, t. y. 1123 įrašais arba 46,3 % mažiau nei
ankstesniais metais. Nurašant dokumentus iš elektroninio katalogo pašalinta 228 įrašai, t. y. 187
įrašais arba 456,1 %. daugiau nei ankstesniais metais. Analizinių įrašų bazė papildyta 32 įrašais: 3
natų ir 29 garso įrašų aprašai.
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5.2. Informacinis fondas
J. Kunčino VB informacinį fondą sudaro 6965 (4,6 % viso fondo) informaciniai
leidiniai.
Viešojoje bibliotekoje – 5023 egz.
Vidutiniškai kiekviename filiale – 644 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.
2014 metais buvo tęsiamas retrospektyvinės bibliografijos, t.y. kortelinės kraštotyrinės
kartotekos įtraukimas į bibliotekos elektroninį katalogą. Ataskaitiniais metais toliau suvedinėjamas
visuomenės mokslų skyrius.
5.4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
Per ataskaitinius metus bibliotekos darbuotojai atsakė į 9029 užklausas (501 užklausa
mažiau nei 2013 m):
VB – 8453;
VB filialuose – 576;
Kiekvienas filialas vidutiniškai – 192.
Neįvykdytų užklausų – 1075.
Elektroniniu būdu atsakyta į 14 užklausų.
2014 m. gautų užklausų kiekis lyginant su 2013 m. sumažėjo, tačiau realiai jų
pateikiama daugiau, mat ne visada bibliotekininkės spėja užrašyti.
Į didžiąją dalį (4452 bibliografines užklausas) atsakyta Informacijos ir kraštotyros
centre, bendrojoje knygų bei teisinės literatūros skaityklose. Jau kelinti metai iš eilės tradiciškai
dominuoja adresinės užklausos - informacijos vartotojai bibliotekoje lankosi turėdami konkrečius
informacinius poreikius. Pagal mokslo šakas iš viso užklausų gauta: bendrasis skyrius – 319,
filosofija, psichologija – 283, religija – 53, visuomenės mokslai – 1157, gamtos mokslai – 185,
taikomieji mokslai – 1232, menas – 462, kalbotyra – 337, grožinė literatūra – 132, geografija,
istorija – 349. Aktualiausios temos liko tos pačios – vadyba, personalo vadyba, ekonomika, darbo
ištekliai, pedagogika, socialinis darbas, viešasis administravimas, teisė ir kt. Populiarumo
nepraranda įvairių kalbų pasikalbėjimo žodynai, ypač danų ir norvegų kalbų, taip pat ir anglų kalbos
mokomoji literatūra esanti kompaktinėse plokštelėse. Metų eigoje neatsakyta į 57 užklausas.
Teirautasi Teodoro S. Turstono minčių apie kalbą, Rakatonskų, Šiukščiakalnio, Rimėnų mūšius
(1946-1947 m.), Likiškių kaimo daraktorių Karolį Kuncevičių, mirusį 1925 m. , Richovskio namą
Alytuje 1658 m., Alytaus sodų bendrijų žemėlapio, apie 1998 m. 100 metų šventusį A. Lesevičių,
partizano teroro aukų atminimo knygą, religijos subkultūras, deserto „Skruzdėlyno“ atsiradimo
istorijos, apie laisvalaikio produktus, lietuvių-rusų statybinės technikos terminų žodyno, patiekalų
technologinės kortelės, knygų apie Siciliją, biologijos testų moksleiviams, apskaitos standartų,
knygų apie ožkų auginimą, rankų darbo muilą, teiravosi net ir Klaipėdos miesto telefonų knygos,
knygų apie Sintautų miestelį, apie Baltarusijos politinę sistemą, spausdinimo būdus: šilkografiją ir
tampografiją, knygų apie pensijų fondus ir kt. Vis dar dažnai teiraujasi mokyklinių vadovėlių.
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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 26 614 interneto
vartotojų, t. y. 3406 lankytojais mažiau nei 2013 m. Viena iš tokio mažėjimo priežaščių nuolat
gendantys ir dėl lėšų stokos laiku neatnaujinami kompiuteriai.
Miesto VB – 17586 (buvo 20545) lankytojai;
Miesto VB filialuose – 9028 (buvo 9475) lankytojai.
Didesnioji dalis interneto skaityklos lankytojų yra socialiai pažeidžiamoms grupėms
priklausantys asmenys, namuose neturintys kompiuterio. Dažnu atveju jie būna pikti, nusiteikę
konfliktiškai ir nelabai draugiški. Kompiuteriu viešojoje vietoje nori naudotis kaip asmeniniu.
Tradiciškai daug lankytojų, kurie naudojasi tik spausdinimo ar skenavimo paslaugomis. Skaitykloje
lankytojai kasdien konsultuojami įvairias darbo kompiuteriais klausimais, dažnas klausimas kaip
prie elektroninio pašto prisegti dokumentą ir pan. Pastebima tendencija, jog tie lankytojai, kurių
kompiuterinio raštingumo įgūdžiai nėra itin geri, linkę prašyti darbuotojų pagalbos viską padaryti
už juos nuo pradžių iki galo.
2014 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.

5.6. Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas
Ataskaitiniais metais bibliotekoje buvo galima pasinaudoti šiomis duomenų bazėmis:
 Nacionalinės bibliografijos duomenų banku (NBDB),
 Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės 1994-2002 metų
archyvu,
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Teisinės informacijos portalo INFOLEX teisės aktų duomenų baze bei teismų
praktikos duomenų baze,
 EBSCO Publishing (10 visateksčių duomenų bazių anglų kalba),
 Grove Art Online (anglų kalba),
 Grove Music Online (anglų kalba),
 Reference Library (anglų kalba).
Kaip ir kasmet, labiausiai naudojamos yra lietuviškos duomenų bazės – Nacionalinės
bibliografijos duomenų bankas (NBDB) bei teisinės informacijos bazė INFOLEX. NBDB naudotasi
87 kartus. Labai dažnas atvejis, kai lankytojai bendrojoje knygų skaitykloje supažindinami su
NBDB, jos paieškos instrumentais, taip pat apmokomi ja naudotis ir dažnas lankytojas, ypač jei tai
studentas, ja pasinaudoja iš namų kompiuterio. INFOLEX bazėje per metus atlikta 668 operacijos.
Jei lietuviškomis duomenų bazėmis bibliotekos lankytojai naudojasi pakankamai gerai, tai duomenų
bazėmis anglų kalba – vangiai. Nors metų eigoje jos buvo reklamuojamos itin aktyviai, tai ir
straipsniai periodinėje spaudoje, ir internetinėje erdvėje, ir „Dzūkijos televizijoje“, tačiau itin
akivaizdžių rezultatų sulaukta tik su EBSCO duomenų baze. Dažniausiai bazės sulaukia dėmesio
tuomet, kai individualiai pasiūlomos lankytojams. Metų eigoje suteikti dar 3 slaptažodžiai jungtis
nuotoliniu būdu prie EBSCO duomenų bazės. Prie šios duomenų bazės viso jungtasi 125 kartus,
joje atlikta 4034 paieškos. Tai ženkliai daugiau nei 2013 metais (39 prisijungimai, 1596 paieškos).
Nors interneto lankytojų mažėja, tačiau naudojimasis eleltroninėmis paslaugomis
didėja. Per ataskaitinius metus šiomis paslaugomis buvo pasinaudota:
interneto seansų – 16996 ( 2013 m. – 9030);
atsiųstų įrašų – 17873( 2013 m. – 17047);
virtualių apsilankymų – 11623 (2013 m. –9030);
paieškų skaičius – 90214.
5.7. Kraštotyros darbas
Pagrindinis bibliotekos kraštotyros darbo uždavinys – kraštotyros leidinių fondo
kaupimas, autografuotų leidinių kaupimas, informacijos apie Alytaus ir Dzūkijos kraštą rinkimas,
sisteminimas ir sklaida, analizinių įrašų rengimas bei visuomenės kraštotyrinių informacinių
poreikių tenkinimas.
2014 metais kraštotyros fondas pasipildė 124 naujais leidiniais (2013 m. - 126 egz.).
Šiuo metu kraštotyros fondą sudaro 1602 dokumentai. Pagrindinė kraštotyros dokumentų
komplektavimo problema išlieka ta pati – šių leidinių dažniausiai neįmanoma įsigyti nei
knygynuose, nei leidyklose. Tenka kreiptis į pačius autorius su prašymu knygą arba dovanoti
bibliotekai, arba parduoti. Dažna problema dar ir ta, jog jei leidinys išleistas metų pradžioje, tai
bibliotekos jos įsigyti negali dėl bibliotekos biudžete nesančių lėšų. O kai atsiranda galimybė įsigyti
leidinį, dažnai autorius to leidinio jau nebeturi.

VB

Kraštotyros
fondas (fiz.
vnt.)
1602

Kraštotyros įrašų skaičius
Parengta
Iš viso
2014 m.
67 925
5168

Kraštotyros darbų skaičius
Parengta
Iš viso
2014 m.
155
5

Ataskaitiniais metais sumažėjo į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB),
eksportuojamų regioninės spaudos straipsnių analizinų įrašų. Per metus nusiųsta 664 įrašai, jie buvo
siunčiami iš savaitraščio „Dainavos žodis“ bei žurnalo „Dainava“ (2013 m. – 1366 įrašai). Tokį
ženklų sumažėjimą lėmė, tai, jog 2014 metais nebebuvo leidžiamas „Miesto laikraštis“, kuris
anksčiau pasirodydavo 2 kartus per savaitę.
2014 m. buvo tęsiamas informacijos apie kraštą rinkimas, sisteminimas, analizinių
įrašų kūrimas bei įtraukimas į bibliotekos elektroninį katalogą. Įrašai rengiami iš vietinės rajoninės
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spaudos, respublikinės spaudos bei bibliotekoje gaunamų spaudinių. 2014 m. elektroninis
bibliotekos katalogas papildytas 5168 analiziniu įrašu (2013 m. – 6217). Analizinių įrašų
sumažėjimo priežastis – sumažėjęs bibliotekos finansavimas, to pasekmė – sumažintas
prenumeruojamų periodinių leidinių skaičius bibliotekoje, taip pat visi populiariausi Lietuvos
dienraščiai nebeišleidžiami pirmadieniais, be to „Respublikos“ dienraštis tapo tik savaitraščiu. Šiais
metais sėkmingai tęsiamas retrospektyvios kraštotyrinės bibliografijos įtraukimas į elektroninį
bibliotekos katalogą. Toliau įvedinėjamas visuomenės mokslų skyrius. Tai kruopštus ir nemažai
laiko sąnaudų reikalaujantis darbas, kadangi daugelis bibliografinių aprašų tikslinami ir papildomi,
taip pat daugeliui kortelių kuriamos anotacijos. Šiems darbams vykdyti ieškoma atliekamo laiko
nuo pagrindinių veiklų, todėl šis darbas ir nevyksta tokiu spartumu, kokiu norėtųsi.
Tradiciškai, metų eigoje, atsižvelgiant į Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
specialistų padarytus reikšminių žodžių sąrašo pakeitimus bei metodinius nurodymus, buvo
redaguojamas bibliotekos elektroninio katalogo straipsnių paieškos posistemyje esantis reikšminių
žodžių sąrašas.
Viso per 2014 m. metus bibliotekos skyrių ir filialų darbuotojai atsakė į 352
kraštotyrinio pobūdžio užklausas (2013 m.– 287). Daugiausiai jų atsakė informacijos ir kraštotyros
centras – 310 užklausų. Iš jų teminių gauta 135, adresinių – 169, faktografinių – 6, tikslinamųjų
negauta nė vienos. Pagal mokslo šakas užklausų gauta: bendrasis skyrius – 76, filosofija,
psichologija – 1, religija – 4, visuomenės mokslai – 28, gamtos mokslai – 7, technikos mokslai – 5,
meno – 24, kalbotyra – 18, grožinė literatūra – 83, geografija, istorija – 64. Šių metų išskirtinumas
tas, jog pavasarį moksleiviai labai daug kartų teiravosi J. Kunčino romano „Tūla“, net buvo
susidariusi eilė šiam kūriniui perskaityti. Net ir bibliotekos darbuotojos, turinčios asmeninėse
bibliotekose šį kūrinį, nešė jį bibliotekos lankytojams. Visus metus buvo stebimas akivaizdus Jurgio
Kunčino kūrybos skaitomumo suintensyvėjimas. Tam įtakos turėjo bibliotekos organizuojami
trumposios prozos festivaliai „Imbiero vakarai“ su įsteigta Jurgio Kunčino premija bei Alytaus
miesto teatre pagal šio autoriaus kūrybą pastatyti spektakliai „Tūla, arba okupuota šalis“ ir „Be
adreso, be pavadinimo“. Būtent, prieš pastarojo spektaklio premjerą, buvo sulaukta nemažai
pageidaujančių perskaityti kūrinius pagal kuriuos pastatytas šis spektaklis. Populiarumo nepraranda
ir kitos žinomos alytiškės, meilės romanų rašytojos Irenos Buivydaitės kūryba. Taip pat moksleiviai
aktyviai domėjosi apie Alytaus krašto vietovardžius, apie Alytaus miesto architektūrą sovietmečiu,
kryždirbystę Dzūkijoje, nemažai lankytojų teiravosi tiesiog tekstų dzūkų tarme, taip pat domino ir
Janinos Torrau straipsniai periodikoje apie kunigą V. Rudzinską ir kt.
Kraštotyros skaitykloje taip pat teikiama dokumentų išdavimo į namus su piniginiu
užstatu paslauga. Šia paslauga pasinaudojo 47 lankytojai, jiems į namus buvo išduoti 84
dokumentai. Daugiausiai kartų naudotasi J. Kunčino „Tūla“ bei monografija „Daugai“ – po 19
kartų, B. Kašelionio. Dainava: Seinų kraštas: istorija, kultūra, žmonės“ – 15 kartų, I. Buivydaitės
„Kitapus veidrodžio“, informaciniu leidiniu „Alovė“ bei monografija „Alytaus istorijos fragmentai“
– po 13 kartų, J. Kunčino „Niekieno namai“ – 12 kartų.
Tradiciškai tęsiamas jau esamų teminių ir personalijų aplankų pildymas, taip pat toliau
pildomas ir „Kraštiečių ir Alytaus datų“ sąrašas. Per metus parengti nauji aplankai: „Rašytojas,
spaudos darbuotojas Antanas Jonynas“, „Poetas Antanas A. Jonynas“, „Alytaus muziejaus įkūrėja,
ilgametė Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės bibliotekininkė, kraštotyrininkė Rasa
Petkevičienė“ bei „Poetas, prozininkas Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis“.Rašytojo Jurgio Kunčino
atminimo kambarys papildytas keliomis rašytojo nuotraukomis, kurias dovanojo buvęs jo klasiokas.
Ataskaitiniais metais bibliotekoje veikiantis rašytojo Jurgio Kunčino atminimo
kambarys atnaujintas įspūdingu ir išskirtiniu eksponatu. Tai autentiškos rašytojo namų, esančių
Vilniuje, sienos fragmentas, papuoštas autoriniu koliažu iš paties Jurgio Kunčino asmeninių daiktų,
suvenyrų ir nuotraukų. Šią dovaną bibliotekai dovanojo rašytojo našlė Rasa Kunčinienė. Šis
naujasis eksponatas J. Kunčino kambaryje atidengtas jo atminimui skirto literatūrinio festivalio
„Imbiero vakarai“ metu. Taip pat šio kambario nuolat veikianti nuotraukų ekspozicija papildyta
nauja J. Kunčino su studijų draugais nuotrauka, kurią dovanojo buvusi rašytojo mokyklos klasės
draugė. Ypač vertingos dovanos sulaukėme ir šeštojo prozos festivalio „Imbiero vakarai“ metu –
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žinomas Lietuvos grafikas, dailininkas Mikalojus Vilutis dovanojo pluoštą rašytojo Jurgio Kunčino
eilėraščių rankraščių, rašytų 1980-1981 metais. Tai neįkainojama vertybė, nes šie eilėraščiai,
pirminiais duomenimis, nebuvo niekur publikuoti. Taip pat šiame kambaryje vyko ir buvusių
rašytojo klasiokų susitikimas su Alytaus miesto teatralais, kurie rengėsi spektaklio pagal J. Kunčino
kūrybą „Be adreso, be pavadinimo“ pastatymui. „Alytaus naujienų“ redakcija prašymu buvo
pateiktos rašytojo mokyklinio amžiaus nuotraukos, kuriomis buvo iliustruojama publikacija apie
Alytaus miesto teatre pastatytą spektaklio premjerą Jurgio Kunčino kūrybos motyvais.
Kaip ir ankstesniais metas sėkmingai kaupiamas bibliotekos, jos renginių fotografijų
skaitmeninis archyvas, kuris dažnai panaudojamas rengiant kraštotyrines parodas, įvairių
lankstinukų apie biblioteką kūrimui bei vizualiniam publikacijų apipavidalinimui.
Svarbiausias ataskaitinių metų kraštotyrinis projektas – Informacijos ir Kraštotyros
centro sukurta virtuali biblioteka „Gyvenimo stebėtojo užrašai pagal Jurgį Kunčiną“. Tai
unikaliausias bibliotekos projektas per visą jos gyvavimo istoriją, vienintelis toks Lietuvos mastu.
Pagrindinis jo rezultatas – daugiau kaip 1200 rašytojo tekstų, rankraštinių ir publikuotų spaudoje
nuo pat 1966 metų, bei daugybė tekstų apie jį tapo prieinami internetu besidomintiems Jurgio
Kunčino gyvenimu ir kūryba bet kur Lietuvoje ir pasaulyje. Šis projektas sulaukė didelio šalies
bibliotekininkų, literatūrinės bendruomenės (tarp jų – ir mokslininkų), ir alytiškių, besidominčių
kraštiečio kūryba, susidomėjimo. Jis buvo pristatytas Vilniaus Universiteto organizuotoje
mokslinėje konferencijoje „Biržiškos skaitymai“, taip pat – tarptautinėje viešųjų bibliotekų
konferencijoje Palangoje „Inovacijos bibliotekose: iššūkiai ir galimybės. Lietuvos-LenkijosUkrainos bibliotekų patirtis naudojant naująsias technologijas ir medijas“.
Virtuali biblioteka „Gyvenimo stebėtojo užrašai. Jurgio Kunčino tekstai.“ publikuojama
internete adresu http://kuncinotekstai.baltavarna.lt , Apie ją plačiai informuota Lietuvos visuomenė
publikacijomis ne tik vietos, bet ir centrinėje Lietuvos spaudoje, ji pristatyta radijo ir TV
informacinėse laidose bei internetinėje erdvėje per socialinius tinklus.
VI. METODINĖ VEIKLA
Pagrindinės metodinės veiklos kryptys nesikeičia:
bibliotekų veiklą reglamentuojančių dokumentų , standartų diegimas;
naujų technologijų bibliotekoje diegimas;
statistikos kaupimas;
pažangios šalies bibliotekų patirties skleidimas ir įgyvendinimas;
praktinės pagalbos teikimas;
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
Bibliotekoje metodinį darbą dirba direktorės pavaduotoja ir vyr. metodininkė, atsakinga
už bibliotekos viešuosius ryšius ir projektų rengimą. Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio tenka
skirti projektų rengimui, jų kuravimui, tenka nemažai konsultuoti padalinių darbuotojus projektų
rengimo klausimais. Bibliotekoje daugėjant renginių, jų organizavimas ir koordinavimas taip pat
atima nemažai laiko. Kiekvieną mėnesį taip pat rengiami mėnesio renginių planai, jie pateikiami
miesto savivaldybės kultūros skyriui ir galiausiai patenka į bendrus miesto kultūrinių renginių
planus.
Bibliotekų sistema maža, tad vyksta nuolatinis tiesioginis bendravimas su padalinių
darbuotojais, ir planine tvarka ir reikalui esant jie aplankomi, apmokomi naujai priimti darbuotojai,
teikiama papildoma praktinė pagalba, sprendžiamos iškilusios problemos, ginčai ir pan. Kiekvieną
mėnesį renkami skyrių ir filialų statistiniai duomenys, jie analizuojami. Kartą į mėnesį rengiami ir
padalinių vedėjų gamybiniai pasitarimai, aptariami veiklos rezultatai, aiškinamasi trūkumai,
problemos. Surengti 5 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.
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VII. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE. PROJEKTŲ RENGIMAS
2014 m. biblioteka parengė 5 projektus, 4 iš jų gavo finansavimą: tai trumposios prozos
festivalis „Imbiero vakarai“, „Virtuali biblioteka „Gyvenimo stebėtojo užrašai“ pagal Jurgį
Kunčiną“, K. Poškaus knygos „Alytietiškos istorijos. (Ne)šventųjų gyvenimai“ parengimas,
edukacinių renginių ciklas vaikams ir jaunimui „Aš jau perskaičiau, o tu ? “. Viso per 2014 metus
projektams gauta 37 100 Lt. iš jų: 21 100 Lt iš Lietuvos kultūros tarybos: 16 000 Lt iš Alytaus
miesto savivaldybės.
Projekto „Gyvenimo stebėtojo užrašai pagal Jurgį Kunčiną“ be jau aprašytų dar
papildomas rezultatas – iš dalies atnaujinta bibliotekos IT techninė bazė, atsirado galimybės ne tik
įrašinėti bibliotekos viešuosius renginius, bet netgi juos transliuoti internetu gyvai, taip pat įsigytas
ir sėkmingai naudojamas LD ekranas išorinei bibliotekos paslaugų bei renginių reklamai.
Partnerystės pagrindais biblioteka dalyvavo ir kituose projektuose. Lietuvos darbo
biržos projekte „Pasitikėk savimi“, kuris skirtas niekur nedirbantiems, nesimokantiems, socialinių
įgūdžių stokojantiems 16–25 metų jaunuoliams, pagal socialinės reabilitacijos ir užimtumo darbo
rinkoje programą biblioteka kartu su asociacija „Langas į ateitį“ suteikė galimybę 52 projekto
dalyviams ugdyti jų darbui reikalingus kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
Užsienio kalbų mokymo centro projekte „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra per
savanorišką veiklą bibliotekose. Bibliotekos jaunimui“ miesto bibliotekose organizuota
savanoriškos veiklos praktika 22 jaunuoliams, nedalyvaujantiems darbo rinkoje. 40 val. buvo skirta
juos apmokyti viešųjų renginių vedimo bei garsinio skaitymo kompetencijų, padedant
bibliotekininkui organizuotos ir garsinių skaitymų veiklos.
Viešųjų bibliotekų inovacijų programos projekte „Žaisdami mokomės“, kurį inicijavo
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, miesto mokyklų bibliotekose ir miesto bibliotekos
padaliniuose buvo ir toliau žaidžiamas socialinis ugdomasis žaidimas „Iššūkis“, skirtas menką
motyvaciją mokytis turintiems moksleiviams.

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. Bibliotekininkų amžiaus vidurkis – 47 metai. Dirba 1
pensijinio amžiaus darbuotoja.
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.
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8.3. Kvalifikacijos kėlimas
2014 m. kvalifikaciją kėlė 10 bibliotekos darbuotojų.
6 bibliotekos darbuotojai dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai -2“ mokymuose:
„Projektų inicijavimo teoriniai ir praktiniai mokymai“, „Atstovavimas ir fondoieška“, „Pokyčių
kokybės valdymas“, „Projektų valdymas“, „Poveikio vertinimas“.
Direktorės pavaduotoja dalyvavo mokomajame sklaidos seminare – stažuotėje
„Inovacijos bibliotekose: Lietuvos, Prancūzijos ir Vokietijos bibliotekų patirtis“.
2 bibliografai dalyvavo seminare-mokymuose apie asmens duomenų apsaugą „Klientų
konsultavimas teikiant pirminę konsultaciją asmens duomenų apsaugos klausimais“, kuriuos
organizavo Lietuvos bibliotekininkų draugija ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija.
Išklausius mokymų kursą, šie darbuotojai pasirašė savanorių konsultantų sutartis teikti konsultacijas
asmens apsaugos duomenų klausimais.
8.4. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
1 J. Kunčino VB darbuotojui tenka – 342 skaitytojai. Iš jų:
VB – 263;
VB filialuose – 760.
1 J. KunčinoVB darbuotojui tenka 5663 lankytojai. Iš jų:
VB – 4002;
VB filialuose – 10377.
1 J. KunčinoVB darbuotojas išduoda 11112. Iš jų:
VB –7822;
VB filialuose – 20559.

IX. MATERIALINĖ BAZĖ
9.1. Patalpų būklė
Bibliotekos materialinė bazė yra vidutiniška. Ataskaitiniais metais, pirmąkart nuo jau
pasibaigusios krizės pradžios, savivaldybė skyrė šiek tiek lėšų kompiuterių atnaujinimui.
Kompiuterinės technikos atnaujinimo problema tebeišlieka aktuali, atėjo laikas atnaujinti ir kt.
bibliotekos įrangą. Būtina bent iš dalies renovuoti Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus patalpas.
Dėl nuo pat 1993 m. nekeistų langų bei neapšiltintų grindų ir stogo Vaikų ir jaunimo literatūros
skyriaus patalpose šaltuoju metų laiku vyrauja sanitarijos normų neatitinkanti temperatūra (14–16
laipsnių). Apsaugos kamerų, elektroninių vartų (centrinėje bibliotekoje) nebuvimas nebe pirmus
metus atsiliepia ne tik leidinių fondo, bet ir kito bibliotekos turto, personalo asmeniniam saugumui.
Vis daugiau problemų kelia prieš dešimtmetį rekonstruotos centrinės bibliotekos
patalpos. Klaidus patalpų išplanavimas, bent kiek didesnio ploto erdvių stoka trukdo bibliotekos
personalui įgyvendinti daugelį veiklos modernizavimo sumanymų, vis mažiau laisvos vietos
leidiniams skaityklose, stačiais laiptais į rūsį darbuotojams nesaugu nešioti sunkius leidinių
ryšulius į ten esančias saugyklas. Nedidelė ir jauki salė - svetainė kartais jau nesutalpina visų
renginių lankytojų, susirinkus bent kiek skaitlingesnei auditorijai, būna per tvanku, nes cokoliniame
aukšte žemos lubos – būtina kuo skubiau modernizuoti jos oro ventiliacijos sistemą. Visos
išvardintos problemos vis akivaizdžiau signalizuoja, kad jau per artimiausią dešimtmetį centrinės
miesto bibliotekos patalpų išplėtimo klausimus reikėtų pradėti spręsti iš esmės.
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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. Įsigytas LD ekranas išorinei bibliotekos paslaugų bei renginių reklamai.
Biblioteka turi lengvąjį automobilį VW Touran.
9.3. Patalpų plotas
Bendras bibliotekų patalpų plotas – 2179 m2
Naudingas patalpų plotas – 1490 m2
9.4. Lentynų apskaita
Viso fondo lentynų – 3040 metrų;
Atviro fondo lentynų – 3008 metrai.

X. FINANSAVIMAS
2014 m. J. Kunčino VB išlaidos sudarė 1175,6 tūkst. Lt.
Iš jų:
darbuotojų darbo užmokesčiui - 638,9 tūkst. Lt.;
dokumentų įsigijimui – 168,9 tūkst. Lt.( iš jų 149,2 tūkst. Lt. Kultūros ministerijos lėšų
– knygoms ir elektroniniams dokumentams įsigyti, 19,7 tūkst. Lt. savivaldybės lėšų – periodikai) ;
automatizacijai: kompiuterinei, programinei įrangai, jos palaikymui – 18,6 tūkst. Lt.
kitos išlaidos - 349,2 tūkst. Lt.
Viso per ataskaitinius metus biblioteka gavo 1175.6 tūkst. Lt.(107,7 tūkst. Lt daugiau
nei 2013 m.).
Iš jų:
Miesto savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos – 1109,9 tūkst. Lt.
Iš jų:
steigėjo lėšos dokumentams įsigyti – 0,0 tūkst. Lt.;
steigėjo lėšos prenumeratai – 19,7 tūkst. Lt.
Lėšos už mokamas paslaugas – 18,9 tūkst. Lt.
Lėšos iš kitų viešų šaltinių (parama) – 18,7 tūkst. Lt.
Programų, projektų (grantų) lėšos – 28,1 tūkst. Lt.
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IŠVADOS
Sėkmės
 Nepaisant nuolatinio gyventojų skaičiaus mieste mažėjimo, bibliotekos paslaugų
vartotojų ir lankytojų skaičius , nors ir nelabai ženkliai ir toliau didėja.
 Miesto bibliotekose išplėtotos ne tik tradicinės bibliotekinės, bet ir sėkmingai
teikiamos modernios informacinės paslaugos: pilna apimtimi dirba visos LIBIS posistemės, nuolat
diegiami jų atnaujinimai, suskaitmenintas visas bibliotekos knygų fondas, toliau vyksta Kraštotyros
kortelių katalogo skaitmeninis rekatalogavimas, organizuojami gyventojų IT mokymai. Skaitytojai
aktyviai naudojasi nuotolinėmis elektroninėmis paslaugomis per modernizuotą bibliotekos interneto
svetainę (www.alytus.mvb.lt) - knygų užsakymas ir rezervavimas internetu, paslauga „Klausk
bibliotekininko“ ir pan.
 Nuosekliai įgyvendinama projektinė veikla, mieste žinomos ir vertinamos viešosios
kultūrinės bibliotekos iniciatyvos, ataskaitiniais metais ypač rezultatyviai padirbėta, įtvirtinant
Alytaus, kaip Jurgio Kunčino gimtojo miesto , įvaizdį bei aktualizuojant jo kūrybą.
 Biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su Alytaus mokslininkų draugija „Vizija“,
miesto mokyklomis, kitomis švietimo ir kultūros įstaigomis, organizacijomis, miesto ir šalies
menininkais.
Trūkumai ir problemos.
 Jau kelerius metus iš eilės mažėjo prenumeruojamų leidinių asortimentas, tai
neišvengiamai atsiliepia dokumentų išduotiems rodikliams.
 Įsisenėjusi dokumentų fondų bei kito bibliotekos turto saugumo problema - dėl lėšų
trūkumo negalime įsigyti vaizdo kamerų, elektroninių vartų centrinėse bibliotekos patalpose.
 Toliau aštrėja skolininkų problema - vis daugiau bibliotekos knygų „išvyksta“ su
emigravusiais skaitytojais arba lieka užrakintos tuščiuose jų butuose.
 Tik 2 iš 5 miesto bibliotekų prieinamos žmonėms su fizine negalia.
 Vis akivaizdžiau, kad tiek naujosios centrinės bibliotekos, tiek ir Vaikų ir jaunimo
literatūros skyriaus patalpos per ankštos daugelio modernių bibliotekos veiklų organizavimui..

Nedidelė ir jauki salė - svetainė kartais jau nesutalpina visų renginių lankytojų,
susirinkus bent kiek skaitlingesnei auditorijai, būna per tvanku, nes cokoliniame aukšte žemos
lubos.
 Vaikų bibliotekoje neleistinai šalta.
Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą.
 Ieškoti būdų, kaip pritraukti į miesto bibliotekas daugiau skaitytojų, išlaikyti esamų
lankytojų skaičių. Aktyviau plėtoti veiklas, orientuotas į jaunimo auditoriją.
 Gausinti socialinių partnerysčių tinklą, toliau sėkmingai plėtoti bibliotekos viešąją
kultūrinę veiklą.
 Esamų galimybių ribose plėsti prenumeruojamų laikraščių ir žurnalų asortimentą.
 Įgyvendinti 2015 metams parengtus viešosios veiklos bei leidybinius projektus,
tęsti pradėtus, aktyviai dalyvauti projekto „Bibliotekos pažangai - 2“ inicijuojamame veiklos
modernizavimo projektų konkurse.
 Dalyvauti savivaldybės formuojamose darbo grupėse įvairioms miesto problemoms
spręsti ir iniciatyvoms įgyvendinti.
 Modernizuoti pagrindinių bibliotekos patalpų salės –svetainės oro ventiliacijos
sistemą.
 Pakeisti Vaikų ir jaunimo centro langus, bent iš dalies atnaujinti bibliotekų įrangą.
 Ieškoti galimybių pagrindinių bibliotekos patalpų išplėtimui.

