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BENDROJI DALIS 

 
Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos 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 skleidţiamais informacijos ištekliais, kitais būdais prisidėti prie ,,Informacinės visuomenės 

plėtros strateginio plano“, ,,Lietuvos kultūros politikos nuostatų“ bei ,,Valstybės ilgalaikės raidos 

strategijos tikslų“ įgyvendinimo regione. 

2010 m. J. Kunčino viešosios bibliotekos veikla buvo orientuota į šių pagrindinių 

uţdavinių įgyvendinimą: 

1. Sudaryti sąlygas bendruomenei naudotis universaliais dokumentų fondais;  

2. Plėtoti modernias informacines paslaugas, aktyviai dalyvaujant „Bibliotekos 

paţangai“ bei LIBIS projektuose; 

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

bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos“. 

Minėtų uţdavinių įgyvendinimui iš visų šaltinių buvo gauta 967,4 tūkst. Lt (32,2 tūkst. 

maţiau nei 2009 m.)  

Lyginant 2009 metų veiklos rezultatus su strateginiame bibliotekos veiklos plane 

planuotais rodikliais, ne visus pavyko pasiekti. Dėl itin sumaţėjusio finansavimo dokumentams 

įsigyti nepavyko pasiekti planuotų registruotų vartotojų bei dokumentų išduoties rezultatų. 

 

 

Eil. nr Rodiklio pavadinimas Planas Rezultatas 

1 Dokumentų fondo dydis (egz.) 142 000 143 718 

2 Vartotojų skaičius 9350 9304 

3 Lankytojų skaičius 139 300 142 118   

4 Dokumentų išduotis 300 000 29758 

5 Viešųjų renginių skaičius 95 100 

 

2010 m. baigtas LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemės diegimas. Nuo šiol visi 

bibliotekos padaliniai skaitytojus aptarnauja elektroniniu būdu.  

Ataskaitiniais metais buvo sėkmingai įgyvendinami projekto „Bibliotekos paţangai“ 

kelti uţdaviniai: ţymiai padaugėjo interneto lankytojų, vyresnio amţiaus ţmonės buvo mokomi 

kompiuterinio raštingumo pagrindų, kvalifikaciją kėlė darbuotojai.  

Surengti didelio atgarsio sulaukę ketvirtieji trumposios prozos skaitymai, skirti Jurgio 

Kunčino atminimui  „Imbiero vakarai“, nemaţai kitų bendruomenę ir ţiniasklaidą sudominusių 

viešųjų renginių 

2010 m. bibliotekoje įvyko vandentiekio avarija. Dalį bibliotekos patalpų, technikos ir 

kraštotyros fondą sugadino karštas vanduo, išsiliejęs virš bibliotekos esančiose Alytaus kolegijos 

patalpose naktį sprogus vamzdţiui. Nors dalį ţalos Alytaus kolegija  atlygino, tačiau nuostoliai liko 

dideli. 

Metų pradţioje bibliotekos finansinė padėtis buvo labai sunki, finansavimas visoms 

bibliotekos reikmėms buvo skirtas tik 9 mėnesiams. Metų eigoje Alytaus miesto savivaldybei 

skyrus papildomą finansavimą, padėtis pagerėjo Tačiau darbuotojams  vis tiek teko eiti po 5 dienas 

nemokamų atostogų..  

 

 

 

 

 



4 

 

BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

Bibliotekų skaičius 
 

2010 m. J. Kunčino VB sistemos bibliotekų skaičius išliko tas pats. Veikia 4 

bibliotekos:  

viešoji biblioteka;  

3 miesto filialai: 

           Informacijos ir laisvalaikio centras,  

           Vidzgirio filialas,  

          Pirmojo Alytaus filialas.  

 

Tinklo pokyčiai 
 

Tinklo išdėstyme ataskaitiniais metais pokyčių neįvyko. Centrinė biblioteka nuo 2006 

metų gyvuoja miesto centre, dalijasi vienu pastatu su Alytaus kolegija. VB vaikų ir jaunimo 

literatūros skyrius įsikūręs 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  jie gali naudotis šalia 

įsikūrusios Alytaus rajono viešosios bibliotekos paslaugomis. 

 

Neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių aptarnavimas 

 

Neįgaliuosius ţmones daugiau ar maţiau aptarnauja visos miesto bibliotekos. Tačiau 

tik 2 iš jų (centrinė biblioteka bei Informacijos ir laisvalaikio centras) yra prieinamos neįgaliesiems 

su judėjimo negalia. Viso miesto bibliotekose uţregistruota 480 neįgaliųjų. Šis rodiklis nėra 

tikslus, nes ne visi lankytojai pasisako esantys neįgalūs. Vienas bibliotekos padalinių – 

Informacijos ir laisvalaikio centras – specializuojasi neįgaliųjų ir pagyvenusių ţmonių 

aptarnavimui.Ši  biblioteka jau beveik dešimtmetį dalijasi patalpomis ir bendradarbiauja su miesto 

neįgaliųjų ir pagyvenusių ţmonių organizacijomis: Lietuvos neįgaliųjų draugijos, Lietuvos aklųjų 

ir silpnaregių, Lietuvos kurčiųjų draugijos Alytaus skyriais, Bendruomenės uţimtumo dienos 

centru, Pagyvenusių ţmonių asociacija. Bibliotekos darbo laikas suderintas su minėtų organizacijų 

darbo laiku. Šioje bibliotekoje prenumeruojami ir atitinkami leidiniai: „Akiratis“ – laikraštis 

kurtiesiems, „Bičiulystė“, „Bičiulis“ – neįgaliesiems, „Diabetas“, „Mūsų ţodis“ – ţurnalas 

akliesiems ir silpnaregiams, „Viltis“ – sutrikusio intelekto ţmonėms. Per metus šioje specialioje 

bibliotekoje uţsirašė 457 (2009m -373) vartotojai, aplankė 9322 (2009m.-8993) lankytojai, jiems 

išduota 23697 (2009m.-23015) dokumentai. 

Skaitlingiausias yra Lietuvos neįgaliųjų draugijos Alytaus skyrius, vienijantis 1214 

narių. Šios organizacijos nariai yra vieni aktyviausių bibliotekos lankytojų. Minėtoje 

organizacijoje veikia jaunimo grupė „Bičiuliai“, Neįgaliųjų savitarpio pagalbos grupė „Gaja“. Šios 

grupės organizuoja įvairias šventes, susitikimus, pristato savo kūrybą, dalyvauja gerumo akcijose. 

Grupė „Gaja“ yra įkūrusi dainų ir šokių ansamblį. Nariai daţnai uţsuka į biblioteką, renkasi jiems 

reikalingą informaciją, daţnai prašo poezijos, tautosakos, dainų rinkinių. Bibliotekos darbuotoja 

padeda organizuoti šventes, parengia temines parodėles. 6 šios organizacijos nariams knygos 

nešamos į namus. 

Informacijos ir laisvalaikio centre ir toliau aptarnaujami Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 

sąjungos (LASS) nariai. Bendruomenė vienija 183 narius, iš jų – 10 silpnaregių vaikų. Per 

ataskaitinį laikotarpį jie apsilankė 34 kartus, lankytojams išduota 300 CD formato garsinių knygų. 

2 LASS nariams knygos nešamos į namus. 

Per ataskaitinį laikotarpį namuose pastoviai buvo aptarnaujami 8 asmenys, kuriems 

nunešta 207 knygos ir 49 CD (garsinės knygos) ( 2009m. – 107 knygos). Viso pas skaitytojus 

lankytasi 40 kartų. 
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Neįgalieji ir senyvo amţiaus ţmonės aptarnaujami visuose bibliotekos padaliniuose. 

Nemaţai daliai jų knygas į namus neša šeimos nariai, artimieji, socialiniai darbuotojai. 

  

Struktūros tobulinimas ir pokyčiai 

 

Ataskaitiniais metais bibliotekoje struktūrinių pokyčių neįvyko, nors ir sunkiomis 

sąlygomis pavyko išsaugoti visus etatus. Bibliotekų sistemoje jų yra 36, iš jų: 

24 profesionalūs bibliotekininkai;  

5 kvalifikuoti specialistai;  

7 etatai techninių darbuotojų.  

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

viešojoje bibliotekoje – 31,25 etato, dirba 20 bibliotekininkų. 

VB skyriai liko tie patys – skaitytojų aptarnavimo, bibliografijos ir informacijos, 

dokumentų komplektavimo ir katalogavimo, vaikų ir jaunimo literatūros, bibliotekinių procesų 

automatizavimo sektorius. Skyrių darbo apimtys ir darbuotojų skaičius nepasikeitė.  

 

 
DOKUMENTŲ FONDAI 

 

Fondo formavimas 

 
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka stengiasi komplektuotuoti spaudinių ir kitų 

dokumentų fondą, atsiţvelgdama į Alytaus miesto istorines tradicijas, kultūrinę ir ekonominę plėtrą, 

gyventojų  informacines reikmes, naują leidyklų repertuarą ir į dokumentų įsigijimui skirtas lėšas. 

Bibliotekos fondas – materialinis visos bibliotekos veiklos pagrindas. Vis prastėjantis finansavimas 

naujų dokumentų įsigijimui trukdo formuoti šiuolaikinius vartotojų poreikius atitinkančius fondus. 

Fondo komplektavimo spragos, susidariusios per 2009-2010 metus, turės neigiamos įtakos 

bibliotekos veiklai, prastins jos veiklos statistinius rodiklius, maţins vartotojų pasitikėjimą.  

Valstybės biudţeto centralizuotos lėšos, skirtos naujiems dokumentams įsigyti, 

tradiciškai vėlavo. Metų pradţioje nebuvo įmanoma formuoti uţsakymų, nes apie bibliotekai 

paskirtų lėšų apimtį neturėjome jokios patikimos informacijos. Be to, ankstesnių metų skaudi 

patirtis parodė, kad negalima pasitikėti jokiais dokumentais, net sutartimi su Kultūros ministerija, 

kol paskirtos lėšos nebūna pervestos į bibliotekos sąskaitą. Lietuvos Respublikos kultūros ministras 

įsakymą dėl valstybės biudţeto centralizuotų lėšų, 2010 metais skirtų bibliotekoms naujiems 

dokumentams įsigyti, pasirašė 2010 metų kovo 5 dieną. Lėšų mūsų bibliotekai buvo skirta tik 45 

228,00 Lt, t. y. 18 722,00 Lt (29,3 %) maţiau nei  praėjusiais metais. Sutartis su LR Kultūros 

ministerija dėl bibliotekai skirtų valstybės biudţeto lėšų dokumentams įsigyti pasirašyta balandţio 

19 dieną. Pirmosios valstybės biudţeto lėšos naujų dokumentų  įsigijimui bibliotekos sąskaitą 

pasiekė tik geguţės 7 dieną (palyginimui 2009 m. – kovo 24 dieną), įpusėjus antrajam metų 

ketvirčiui.  

Per tą laiką kai kurių paklausių dokumentų iš leidėjų ir knygų prekybininkų buvo 

išpirktas visas tiraţas. Negalėjome jų nupirkti net komercinėmis kainomis iš kitų tiekėjų uţ Alytaus 

miesto savivaldybės skirtas lėšas, kaip darydavom ankstesniais metais, nors Alytaus miesto 

savivaldybė skyrė 6384,28 Lt (23,8 %) padidintas lėšas periodikos prenumeratai. Jomis teko 

apmokėti įsiskolinimą AB „Lietuvos paštas“ uţ ankstesnius metus, susidariusį dėl to, kad Alytaus 

miesto savivaldybė nepervedė bibliotekai 2009 m. paskutinį ketvirtį paskirtų lėšų uţ prenumeratą.  

Du pirmuosius metų ketvirčius daugiausiai buvo tvarkomos knygos, gautos iš skaitytojų 

vietoje prarastų ar sugadintų, dovanoti ar paramos keliu gauti leidiniai. Nauji leidiniai, pirkti uţ 

valstybės biudţeto lėšas, skaitytojus aptarnaujančius skyrius pasiekė tik 2010 metų birţelio mėnesį. 

Nupirktus naujus leidinius Dokumentų komplektavimo ir katalogavimo skyriaus darbuotojos 

stengėsi kuo skubiau sutvarkyti ir perduoti skaitytojus aptarnaujantiems bibliotekos padaliniams, 

nes naujų knygų nekantriai laukė skaitytojai ir bibliotekininkai. 
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Sutartis su knygų tiekėjais sudarėme ir naujus leidinius bibliotekai įsigijome 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Galėjome pasinaudoti 

nuolaidomis, taikomomis bibliotekoms. Palankiausias bendradarbiavimo sąlygas suteikė UAB 

„Šviesa“. Tapo lengviau įsigyti kraštotyrinius vietinių autorių išleistus leidinius, nes galėjome 

pasirašyti sutartis su autoriais ar su nedidelėmis leidyklomis, su kuriomis ankstesniais metais 

neapsimokėjo bendradarbiauti konkursus laimėjusiems tiekėjams, nors su jais buvo pasirašomos 

sutartys dėl visų lėšų. Atsirado galimybė bent dalinai uţpildyti kraštotyrinio fondo komplektavimo 

spragas.      

Per Všį „Lietuvos bibliotekų kolektorius“ pirmajame metų pusmetyje gavome Kultūros 

ministerijos ir kitų organizacijų dovanas ir paramą dokumentais, o antrajame pusmetyje tą paramą 

pristatė UAB „Greitasis kurjeris“. Informacija apie Kultūros ministerijos remiamus leidinius ir jų 

kiekius konkrečioms bibliotekoms buvo pateikta LR Kultūros ministerijos svetainėje. Ši informacija 

padėjo formuojant uţsakymus ir leido taupyti biudţeto lėšas, sudarė galimybę įsigyti bibliotekai 

įvairesnių leidinių, nes liko dalis lėšų neremiamiems leidiniams, o remiami nesidubliavo. Mūsų 

biblioteka neturi atsarginio ar mainų fondo, nėra ir uţ jį atsakingo asmens. Todėl visi dovanojami 

leidiniai, perduodami bibliotekai su palydimaisiais dokumentais, yra tvarkomi, pajamuojami ir 

perduodami skaitytojus aptarnaujantiems bibliotekos padaliniams. Biblioteką itin praturtino 

uţsienio lietuvių padovanoti katalikiško turinio leidiniai, perduoti per UAB „Katalikų pasaulis“. 

Aukštosiose mokyklose studijuojantys skaitytojai daţnai pageidauja respublikos aukštųjų mokyklų 

išleistų dokumentų. Dalį tų leidinių bibliotekai pavyko įsigyti per  UAB „Patogu pirkti“, nedidelę 

dalį gavome dovanų iš autorių, kai kuriuos – per VšĮ „Lietuvos bibliotekų kolektorius“, UAB 

„Greitasis kurjeris“ ir anonimiškai. Aukštosios mokyklos daugelį vadovėlių, mokomųjų priemonių 

išleidţia itin maţu tiraţu, savo aukštosios mokyklos ar tik fakulteto poreikiams ir jais neprekiauja. 

Sumaţėjo naujų dokumentų fonde procentas, per metus nuo 3,3 jis nukrito iki 2,4. Tokiais menkais 

kiekiais papildant fondą naujais dokumentais galėtume tikėtis, kad didţioji fondo dalis atsinaujins 

tik per 42 metus, pernai galėjome tikėtis per 30 metų. Atidţiau panagrinėjus iš fondo šalinamų 

dokumentų sąrašus, akivaizdu, kad apie 70-85 % nurašomų dokumentų, priklausomai nuo fondo, 

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

kompiuterinio katalogo kūrimo pradţios. Nemaţa naujų dokumentų dalis fonde išbūna tik 1-5 

metus, nes greit susidėvi dėl intensyvaus naudojimo, išlieka senesnės patvariau įrištos ne itin 

paklausios knygos, nes maţiau naudojamos. Bibliotekų fondai per kelis metus stipriai nusidėvės, 

jeigu Kultūros ministerija ir steigėjai nepagerins bibliotekų finansavimo iš valstybės biudţeto. 

2010 m. sausio 29 d. bibliotekos patalpas, dalį technikos ir fondų sugadino karštas 

vanduo, išsiliejęs Alytaus kolegijos patalpose naktį sprogus vamzdţiui. Dalis bibliotekos valdų po 

avarijos atrodė apgailėtinai. Labiausiai nukentėjo rūsyje esančios saugyklos, bibliografijos ir 

kraštotyros skaityklos patalpos, kuriose buvo saugomos senos, retos knygos, vienetiniai jų 

egzemplioriai, kurių neįmanoma įsigyti. Biblioteka negalės atstatyti knygos su jau mirusio rašytojo 

autografu ar dedikacija bibliotekai. Buvo sunaikinti 1917-1921 metų leidiniai, nuo 1993 metų 

kauptas bibliotekos nuotraukų ir kompaktinių diskų archyvas, nemenka dalis amţino saugojimo 

periodikos. Išliko vienas kitas istorine prasme brangus leidinys, bet gavęs drėgmės ir karštų garų 

lankstosi, pučiasi, yra tikimybė, kad pradės pelyti. Nukentėję bet dar taisytini leidiniai buvo 

dţiovinami neaplietose patalpose, dalis buvo išsinešta ir išdţiovinta darbuotojų namuose. Prie 

nukentėjusių fondų gelbėjimo prisidėjo visi bibliotekos darbuotojai. Iš viešosios bibliotekos ir 

Alytaus kolegijos specialistų buvo sudaryta komisija nuostoliams įvertinti. Buvo pasirašytas ţalos 

atlyginimo protokolas, kuriame Alytaus kolegija įsipareigojo pervesti į bibliotekos sąskaitą 2 

500,00 Lt uţ sugadintas kraštotyros fondo knygas ir atstatyti I. Buivydaitės – Kupčinskienės 

bibliotekai dovanotų knygų kolekciją. Rūsyje buvusios saugyklos knygos – 697 fiz. vnt. nebuvo 

įtraukti į atlygintinų nuostolių sąrašą dėl galimybės atstatyti kitaip. Ţalos kompensacija pasiteisino 

tik iš dalies. Seniau leisų knygų paieška ir bandymas jas įsigyti pareikalavo daug darbo laiko, kurio 

ir taip nepakanka naujų leidinių tvarkymui. Nemaţos dalies kraštotyrinių leidinių jau seniai 

išpirktas visas tiraţas. Bibliotekai teko apmokėti ir jų pristatymo išlaidas, kurios kartais dvigubai 

viršydavo dabartinę konkretaus leidinio rinkos kainą. Siekiant kuo pilniau atstatyti sunaikintus 
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fondus, masinių komunikacijos priemonių pagalba buvo kreiptasi į Alytaus miesto bendruomenę. 

Jos nariai dosniai padovanojo leidinių nukentėjusiam kraštotyros fondui atstatyti. 

 

Fondo būklė 

 

2010 metais Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos sistemos dokumentų fondo 

struktūra išliko nepakitusi. Jį sudarė trijų viešosios bibliotekos skyrių ir trijų filialų fondai.     

2010 metų pabaigoje J. Kunčino VB sistemos fonde buvo sukaupta 143 720 fiz. vnt. 42 

092 pavadinimų dokumentų. Fondo apimtis per 2010 metus padidėjo 1 491 fiz. vnt. (1 %) ir fonde 

sukauptų dokumentų pavadinimų skaičius išaugo 1 582 (3,9 %). Fondo apimtis fiziniais vienetais ir 

pavadinimų skaičiumi išaugo, nes buvo nurašyta ir iš fondo pašalinta maţiau dokumentų nei gauta.    

Miesto savivaldybės VB fonde sukaupta 76 485 fiz. vnt. (53,2 %) 32 954 pavadinimų  

(78,3 %) dokumentų. VB fondo apimtis per metus padidėjo 990 fiz. vnt. (1,3 %) ir 1 141  

pavadinimu (3,6 %) dokumentų. Fondo apimtis padidėjo visuose VB padaliniuose. Keletą 

ankstesnių metų VB fondas maţėjo, nes buvo daugiau dokumentų pašalinama negu gaunama. Nuo 

2007 metų šio fondo apimtis neţymiai didėja. Dokumentų skaičiaus santykis su filialų fondu 

padidėjo 0,1 %. 

Trijų miesto savivaldybės VB filialų fonduose sukaupta 67 235 fiz. vnt. (46,8 %)  

19 636 pavadinimų (46,8 %) dokumentų. Šio fondo apimtis per metus padidėjo 501 fiz. 

vnt. (0,8 %) ir 191 pavadinimu (1 %) dokumentų. Fondo apimtis padidėjo ne visuose filialuose. 

Pirmojo Alytaus filialo fondas per metus sumaţėjo 121 fiz. vnt. (0,7 %), šio filialo fondas maţėja 

kasmet nuo 2007 m. Dokumentų skaičiaus santykis su centrinės VB filialų fondu sumaţėjo 0,1 %. 

Vidzgirio filialo fondas yra gausiausias. Jame sukaupta 27 917 fiz. vnt. 13 151 pavadinimo 

dokumentų.   

 

2010 metais J. Kunčino bibliotekos sistemos fonde sukaupta 91 604 fiz. vnt. (63,7 %) 

groţinės literatūros dokumentų. Per metus groţinės literatūros dokumentų fondo apimtis padidėjo 

898 fiz. vnt. (1 %).         

Miesto savivaldybės VB groţinės literatūros fonde yra 44 851 fiz. vnt. (58,6 %) 

dokumentų. Groţinės literatūros dokumentų fondas per metus padidėjo 690 fiz. vnt. (1,6 %). Čia 

sutelkta 49 % visų AMVB groţinės literatūros dokumentų.  

Trijuose miesto savivaldybės VB filialų fonduose yra 46 753 fiz. vnt. (69,5%) groţinės 

literatūros dokumentų. Per metus groţinės literatūros dokumentų fondas filialuose padidėjo 208 fiz. 

vnt. (0,5%). Čia sutelkta 51 % visų AMVB groţinės literatūros dokumentų. 

J. Kunčino bibliotekų sitemos fonde sukaupta 52 116 fiz. vnt. (36,3 %) mokslo šakų 

dokumentų. Ši fondo dalis per metus padidėjo 593 fiz. vnt.(1,2 %) dokumentų. 

Miesto savivaldybės VB fonde yra 31 634 fiz. vnt. (41,4 %) mokslo šakų dokumentų. 

Čia sutelkta 60,7 % visų AMVB mokslo šakų dokumentų. Per metus mokslo šakų dokumentų 

fondas padidėjo 300  fiz. vnt. (1 %) dokumentų. 

Trijų miesto VB filialų fonduose yra 20 482 fiz. vnt. (30,5 %) mokslo šakų dokumentų.  

Čia sutelkta 39,3 % visų bibliotekos mokslo šakų dokumentų.  Per metus mokslo šakų dokumentų 

fondas filialuose padidėjo 293 fiz. vnt. (1,5 %). 

2010 metais J. Kunčino bibliotekos sistemos fonde yra 912 fiz. vnt. (0,6 %) periodinių 

leidinių ( buvo 894 fiz. vnt.). 

Miesto savivaldybės VB fonde yra 668 fiz. vnt. (1 %) periodinių leidinių ( buvo 661 

fiz.vnt.).  

Trijuose miesto VB filialuose yra 244 fiz. vnt. (0,4%) periodinių leidinių ( buvo 233 fiz. 

vnt.).  

2010 metų pabaigoje J. Kunčino bibliotekos sistemos fonde yra sukaupta 143 720 fiz. 

vnt. 42 092 pavadinimų dokumentų. Per metus gauta 3 511 fiz. vnt. 1582 naujų pavadinimų 

dokumentų. bibliotekos fonde yra tik 2,4 % naujų dokumentų ( buvo 3,3 %). 
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Miesto savivaldybės VB fonde sukaupta 76 485 fiz. vnt. 32 954 pavadinimų dokumentų. 

Per metus gauta 2 077 fiz. vnt.1183 naujų pavadinimų dokumentų. Miesto savivaldybės VB fonde 

yra 2,7 % naujų dokumentų ( buvo 3,8 %). 

Trijų miesto savivaldybės VB filialų fonduose sukaupta 67 235 fiz. vnt. 19 636 

pavadinimų dokumentų. Per metus filialai gavo tik 1 434 fiz. vnt. 547 naujų pavadinimų 

dokumentų. Filialų fonduose yra tik 2,1 % naujų dokumentų ( buvo 2,6 %). 

 

Fondo kaita 2010 m. 

 

 Fiz.  vnt. Suma (Lt) 
   

  2010-01-01 142 229 1 075 144,12 

  2010 metais gauta 3 511 58 126,41  

  2010 metais nurašyta 2 020 6 078,28 

  2010 metų fondo prieauglis +1491 (≈ 1 proc.) +52 048,13 (4,8 proc.) 

  2011-01-01 143 720 1 127 192,25 
   

J. Kunčino bibliotekos fondas 2010-01-01 
   

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius 41 692 428 506,24 

  Bibliografijos skyrius 1 478 9 226,17 

  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 32 325 211 860,95 

  Pirmojo Alytaus filialas 16 985 138 015,02 

  Informacijos ir laisvalaikio centras 22 046 111 256,90 

  Vidzgirio filialas 27 703 176 278,84 

  VISO: 142 229 1 075 144,12 
   

VB skyriai ir filialai gavo 2010 m. 
   

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius 1 469 22 622,69 

  Bibliografijos skyrius 104 1 472,42 

  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 504 9 185,50 

  Pirmojo Alytaus filialas 457 8 385,04 

  Informacijos ir laisvalaikio centras 408 7 156,08 

  Vidzgirio filialas 569 9 304,68 

  VISO: 3 511 58 126,41  
   

VB skyriai ir filialai nurašė 2010 m. 
   

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius 1 041 3 918,05 

  Bibliografijos skyrius 46 573,56 

  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius - - 

  Pirmojo Alytaus filialas 578 613,55 

  Informacijos ir laisvalaikio centras - - 

  Vidzgirio filialas 355 973,12 

  VISO: 2 020 6 078,28 
   

J. Kunčino bibliotekos fondas 2011-01-01 
   

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius 42 120 447 210,88 

  Bibliografijos skyrius 1 536 10 125,03 

  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 32 829 221 046,45 

  Pirmojo Alytaus filialas 16 864 145 786,51 
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  Informacijos ir laisvalaikio centras 22 454 118 412,98 

  Vidzgirio filialas 27 917 184 610,40 

  VISO: 143 720 1 127 192,25 

 
Dokumentų gautis   

       

2010 metais Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka viso įsigijo 3 511 fiz. vnt.     

1 582 naujų pavadinimų dokumentų. Didţioji dalis, net 3 488 fiz. vnt. (99,3 %), yra 

inventorinti dokumentai, tai: 3 401 fiz. vnt. (96,9 %) knygų, 20 fiz. vnt (0,6 %) tęstinių leidinių, 19 

fiz. vnt. (0,5 %) garsinių dokumentų, 1 fiz. vnt. (0 %) regimųjų dokumentų, 11 fiz. vnt. (0,3 %) 

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

spausdintų natų dokumentų, 4 fiz. vnt. (0,1 %) rankraščių, 23 fiz. vnt. (0,7 %) elektroninių 

dokumentų. Taip pat buvo gauta 23 fiz. vnt (0,7 %) neinventorintų ţurnalų. 

Tai 1 130 fiz. vnt. (24,4 %) ir 95 naujais pavadinimais (5,7 %) dokumentų maţiau, tame 

skaičiuje 1 093 fiz. vnt. (24,3 %) knygų maţiau nei pernai. 

Įsigytų naujų dokumentų ir jų pavadinimų skaičius sumaţėjo, nes 2010 metais Kultūros 

ministerija skyrė 18 722,00 Lt (29,3 %) maţesnį finansavimą naujų dokumentų įsigijimui nei 

pernai.     

2010 metais uţ Kultūros ministerijos skirtas lėšas nupirkta ir skaitytojus 

aptarnaujantiems bibliotekos padaliniams perduota tik 1 700 fiz. vnt. (48,4 %) dokumentų uţ 40 

512,28 Lt, iš jų knygų – 1 667 fiz. vnt., arba 887 fiz. vnt. (34,3 %) dokumentų maţiau nei pernai.         

 
Kultūros ministerijos skirtos lėšos realizuotos per šiuos tiekėjus: 

 

 

Tiekėjai 

Gautų dokumentų 

skaičius (fiz. vnt.) 

 

Suma (Lt) 
   

1. UAB „Šviesa“ 758 19 616,92 

2. UAB „Tyto alba“ 334 6 827,76 

3. UAB „Jotema“ 193 3 462,48 

4. UAB „Baltų lankų leidyba“ 149 2 702,56 

5. UAB „Patogu pirkti“ 106 2 915,50 

6. UAB „Nieko rimto“ 100 2 001,24 

7. UAB „Išmintis“ 37 697,76 

8. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas 21 2 053,66 

9. UAB „Eugrimas“ 1 169,40 

10. UAB „IJ Image Group“ 1 65,00 
   

      Viso: 1 700 40 512,28 

 

2010 metais uţ Alytaus miesto savivaldybės skirtas lėšas įsigyta ir skaitytojus 

aptarnaujantiems skyriams perduota tik 100 fiz. vnt. (2,9%) dokumentų uţ 2 740,00 Lt, iš jų knygų 

– 100 fiz. vnt., arba 81 fiz. vnt. (40,5 %) dokumentų maţiau nei pernai. Didţioji tų lėšų dalis buvo 

skirta periodikos prenumeratai, kasmet brangstančiai. Knygoms ir kitiems neprenumeruojamiems 

dokumentams savivaldybė lėšų neskyrė. Tą nedidelį kiekį knygų pirkome tik todėl, kad reikėjo 

„išlyginti“ sąskaitas, kai kas ketvirtį apmokėdavome periodikos prenumeratą. 
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Alytaus miesto savivaldybės dokumentų įsigijimui skirtos lėšos realizuotos per šiuos  

tiekėjus:  

 

 

Tiekėjai 

Gautų dokumentų 

skaičius (fiz. vnt.) 

 

Suma (Lt) 
   

1. UAB „Alapus“ 60 1 620,31 

2. UAB „Šviesa“ 35 1 023,68 

3. UAB „Jotema“ 5 96,01 
   

      Viso: 100 2 740,00 

 

2010 metais vietoj skaitytojų prarastų ar sugadintų dokumentų gauta 427 fiz. vnt. (12,2 

%) dokumentų uţ 3 446,39 Lt, arba 39 fiz. vnt.(10,1 %) dokumentų daugiau nei pernai.  

 

2010 metais bibliotekos fondus papildė dokumentai, įsigyti uţ lėšas, gautas iš Alytaus 

kolegijos uţ ţalą bibliotekai, padarytą šildymo sistemos avarijos metu. Sutvarkyta ir bibliografijos 

skyriui perduota 36 fiz. vnt. (1 %) dokumentų uţ 762,98 Lt.. 

Alytaus kolegijos lėšos realizuotos per šiuos tiekėjus: 

 

 

Tiekėjai 

Gautų dokumentų 

skaičius (fiz. vnt.) 

 

Suma (Lt) 
   

1.  VšĮ „Alytaus turizmo informacijos centras“ 10 25,40 

2. UAB „Patogu pirkti“ 6 314,01 

3. Lietuvos istorijos institutas 5 100,28 

4. UAB „Remedija“ 4 115,44 

5. UAB „Buveinė“ 3 79,89 

6. Scholastika Kavaliauskienė 3 29,00 

7. Virtualus knygynas: Gintautas Kubilius 2 9,30 

8. UAB „Informacinių leidinių platinimo centras“ 1 60,00 

9. UAB „Barzda“ 1 17,67 

10. VĮ „Paveldas“ 1 11,99 
   

      Viso: 36 762,98 

 

 

2010 metais bibliotekos fondus gausiai papildė padovanoti ar paramos būdu gauti 

dokumentai. Nemokamai gauta 1 248 fiz. vnt. (35,6 %) dokumentų uţ 10 664,76 Lt arba 181 fiz. 

vnt. (12,7 %) dokumentų maţiau nei pernai. Nemokamai iš skaitytojų gauname gana daug 

dokumentų, tačiau pajamuojame tik bibliotekai reikalingus. Neracionalu būtų gaišti laiką bibliotekai 

nereikalingų senų dokumentų tvarkymui, perkrauti fondą neaktualaus turinio leidiniais, knygomis, 

kurių yra pakankamas kiekis. Skaitytojus aptarnaujančių bibliotekos padalinių vedėjos atrenka 

bibliotekai reikalingus leidinius, jie pajamuojami, inventorinami ir perduodami  skaitytojus 

aptarnaujantiems padaliniams, nereikalingus dovanojame nakvynės namų, ligoninės bibliotekoms, 

dalį patalpiname Informacijos ir laisvalaikio centre arba Skaitytojų aptarnavimo skyriuje įrengtose 

bibliotekos dovanojamų knygų skaitytojams lentynose. 

Nemokamai dokumentai gauti iš šių tiekėjų: 
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Tiekėjai 

Gautų dokumentų 

skaičius (fiz. vnt.) 

 

Suma (Lt) 
   

1. VšĮ „Lietuvos bibliotekų kolektorius“ 394 4 457,50 

2. Fiziniai asmenys (autoriai, leidėjai, skaitytojai, 

anonimai) 

345 2 765,88 

3. UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“ 185 2 002,46 

4. LNB „Bibliotekos paţangai“ projektas 90 316,80 

5. New Era Publications International Aps. 68 204,00 

6. Europos informacinis centras 40 30,10 

7. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių 

seserų šv. Kryţiaus namai 

31 97,02 

8. VšĮ „Iniciatyvos fondas“ 25 121,00 

9. UAB „Informacinių leidinių platinimo centras“ 13 325,00 

10. New York Branch of The English-Speaking-

Union, Rochester 

12 151,00 

11. UAB „Aidai“ 8 66,00 

12. Almos Adamkienės paramos ir labdaros fondas 4 40,00 

13. UAB „Alma littera“ 4 37,00 

14. Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarų 

klubas 

3 30,00 

15. UAB „Smulkus urmas“ 2 10,00 

16. UAB „Trakų ţemė“ 1 6,00 

17. Dr. F. D. Cardelle fondas 1 5,00 

18. Dzūkų kultūros draugė 12 0,00 

19. VšĮ „Kultūros idėjų centras“ 10 0,00 
   

      Viso: 1 248 10 664,76 

 

2010 metais miesto savivaldybės VB gavo 2 077 fiz. vnt. (59,2 %) 1 183 naujų 

pavadinimų (74,8 %) dokumentų, iš jų knygų – 1 986 fizinius vienetus (56,6 %), arba 813 fiz. vnt.  

(28 %) ir 388 pavadinimais (24,7 %) dokumentų maţiau nei pernai.      

Trys miesto savivaldybės VB filialai gavo 1 434 fiz. vnt. (40,8 %) 547 naujų pavadinimų 

(34,6 %) dokumentų, iš jų knygų – 1 415 fiz. vienetų (40,3 %) arba 320 fiz. vnt. (18,3 %) ir 306 

pavadinimų (40,8 %) dokumentų maţiau nei pernai.       

Vienam miesto VB filialui vidutiniškai skirta po 478 fizinius vienetus 430 pavadinimų 

dokumentų, iš jų knygų – po 471 fiz. vnt. arba 106 fiz. vnt. (18,2 %) ir 98 pavadinimais (18,6 %) 

dokumentų maţiau nei pernai. 

Maţiausiai naujų dokumentų buvo gauta Informacijos ir laisvalaikio centre – tik 408 fiz. 

vnt. 371 pavadinimo dokumentų, iš jų knygų – 400 fiz. vnt. 

 

2010 metais gauta 2 116 fiz.vnt. (60,3 %) 726 pavadinimų (45,9 %) groţinės literatūros 

dokumentų arba 521 fiz. vnt. (19,8 %) ir 124 pavadinimais (14,6 %) dokumentų maţiau nei pernai.  

Miesto savivaldybės VB gavo 1 184 fiz. vnt. (57 %) 665 pavadinimų (56,2 %) groţinės 

literatūros dokumentų arba 306 fiz. vnt. (20,5 %) ir 142 pavadinimais (17,6 %) maţiau nei pernai.  

Miesto savivaldybės VB gavo 56 % visų 2010 metais AMVB gautų groţinės literatūros 

dokumentų, 2009 metais buvo gavusi 56,5 % visų groţinės literatūros dokumentų.    

Trys miesto savivaldybės VB filialai gavo 932 fiz. vnt. (65 %) 368 pavadinimų (67,3 %) 

groţinės literatūros dokumentų arba 215 fiz. vnt.(18,8 %) ir 122 pavadinimų (24,9 %) dokumentų 

maţiau nei pernai.  
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Trys VB filialai gavo 44 % visų 2010 metais bibliotekoje gautų groţinės literatūros 

dokumentų, 2009 metais buvo gavę 43,5 %. 

Ataskaitiniais metais vienas filialas vidutiniškai gavo po 311 fiz. vnt. 293 pavadinimų 

groţinės literatūros dokumentų arba 71 fiz. vnt. (18,6 %) ir 65 pavadinimais (18,2 %) dokumentų 

maţiau nei pernai.     

 

2010 metais gauta 1 395 fiz. vnt.(39,7 %) 856 pavadinimų  (54,1 %) įvairių mokslo šakų 

dokumentų  arba 609 fiz. vnt. (30,4 %) dokumentų maţiau ir 29 pavadinimais (3,5 %)  dokumentų 

daugiau nei pernai.   

Miesto savivaldybės VB gavo 893 fiz. vnt. (43 %) 518 pavadinimų (43,8 %) mokslo 

šakų dokumentų arba 507 fiz. vnt. (36 %) ir 246 pavadinimais (32,2 %) dokumentų maţiau nei 

pernai.    

Miesto savivaldybės VB gavo 64 % visų 2010 metais bibliotekoje gautų mokslo šakų 

dokumentų, 2009 metais buvo gavusi 69,9 %. 

Trys miesto savivaldybės VB filialai gavo tik 502 fiz. vnt. (35 %) 179 pavadinimų (32,7 

%) mokslo šakų dokumentų arba 102 fiz. vnt. (16,9 %) ir 82 pavadinimais (31,4 %) dokumentų 

maţiau nei pernai. 

Trys VB filialai gavo 36 % visų 2010 metais bibliotekoje gautų mokslo šakų 

dokumentų, 2009 metais buvo gavę 30,1 %. 

Vienas filialas vidutiniškai gavo po 167 fiz. vnt. 137 naujų pavadinimų mokslo šakų 

dokumentų, 2009 metais buvo gavęs po 201 fiz. vnt. 170 pavadinimų dokumentų. 

2010 metais Kultūros ministerija apmokėjo Teisinės informacijos centro rengiamos 

Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų duomenų bazės „INFOLEX. Praktika“ su 

integruota teisės aktų paieška prenumeratą (2 slaptaţodţiai), taip pat apmokėjo uţsienyje 

rengiamų licencijuojamų duomenų bazių prenumeratą:     

1. Teminės elektroninės visatekstės serijinių ir kitų leidinių anglų kalba – EBSCO 

Publishing;  
2. Oxford University Press leidyklos rengiami vaizduojamojo meno ir muzikos ţodynai 

Oxford Art Online ir Oxford Music Online anglų kalba. 

Biblioteka spausdintus periodinius leidinius prenumeruoja uţ savivaldybės skirtas lėšas. 

Miesto dienraščio „Alytaus naujienos“ ir ţurnalo „Gairės“ prenumeratą visiems bibliotekos 

padaliniams apmokėjo Lietuvos socialdemokratų partijos Alytaus skyriaus nariai ir LR Seimo narys 

Julius Sabatauskas. Ataskaitiniais metais periodika buvo uţsakoma per AB „Lietuvos paštas“ 

Alytaus apskrities centrinį paštą, UAB „Dzūkų ţinios“,  UAB „Apskaitos ir audito ţinios“, UAB 

„Verslo ţinios“ ir UAB „Teisidas“.  

2010 metais spausdintos periodikos prenumeratai išleista 7 926,34 Lt (36 %) daugiau nei 

ankstesniais metais, bet leidinių uţsakyta maţiau. Alytaus miesto savivaldybės administracija  

2009 metų paskutinį ketvirtį nepervedė bibliotekai paskirtų lėšų periodikos 

prenumeratai, todėl 2010 metų  pirmojo ketvirčio prenumeratą teko apmokėti iš tų pačių metų lėšų.  

Ataskaitiniais metais buvo prenumeruojami tik 107 pavadinimų spausdinti periodiniai 

leidiniai: 34 pavadinimų laikraščiai ir 78 pavadinimų ţurnalai uţ 29 949,94 Lt, arba 71 pavadinimu  

(39,9 %) periodinių leidinių maţiau nei ankstesniais metais, tame skaičiuje 16 pavadinimų (32 %) 

laikraščių ir 50 pavadinimų (39,1 %) ţurnalų maţiau nei ankstesniais metais; 2009 metais buvo 

prenumeruojami 178 pavadinimų spausdinti periodiniai leidiniai (50 pavadinimų laikraščiai ir 128 

pavadinimų ţurnalai) uţ 22 023,60 Lt. 

Ataskaitiniais metais gauta tik 1 926 fiz. vnt. spausdintų prenumeruojamų periodinių 

leidinių, arba 670 fizinių vienetų (25,8 %) maţiau nei pernai. 

Miesto savivaldybės VB prenumeravo tik 85 pavadinimų periodinius leidinius: 25 

pavadinimų laikraščius ir 60 pavadinimų ţurnalus uţ 19 336,30 Lt, arba 70 pavadinimų (45,2 %) 

periodinių leidinių maţiau nei pernai, tame skaičiuje maţiau 18 pavadinimų (41,9 %) laikraščių ir 

52 pavadinimų (46,4 %) ţurnalų. 2009 metais VB prenumeravo 155 pavadinimų periodinius 

leidinius: 43 pavadinimų laikraščius ir 112 pavadinimų ţurnalus.  
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Miesto savivaldybės VB gauta tik 956 fiz. vnt. (49,6 %) spausdintų prenumeruojamų 

periodinių leidinių arba 413 fiz. vnt. (30,2 %) periodikos maţiau nei pernai.  

Trims miesto savivaldybės VB filialams ataskaitiniais metais buvo uţsakyta tik 62 

pavadinimų periodiniai leidiniai: 17 pavadinimų laikraščiai ir 45 pavadinimų ţurnalai uţ 10 613,64 

Lt, arba 38 pavadinimais (38 %) periodinių leidinių maţiau nei pernai, tame skaičiuje maţiau 6 

pavadinimais (26,1 %) laikraščių ir 32 pavadinimais (41,6 %) ţurnalų; 2009 metais VB filialams 

buvo uţsakyta 100 pavadinimų peiodiniai leidiniai: 23 pavadinimų laikraščiai ir 77 pavadinimų 

ţurnalai.     

Vienas miesto VB filialas vidutiniškai gavo po 37 pavadinimų periodinius leidinius: 11 

pavadinimų laikraščius ir 26 pavadinimų ţurnalus apytiksliai uţ  3 537,88 Lt; 2009 metais 

kiekvienam filialui vidutiniškai teko po 65 pavadinimus periodinių leidinių: 14 pavadinimų 

laikraščių ir 51 pavadinimo ţurnalų.   

Trys miesto savivaldybės VB filialai per metus gavo tik 970 fiz. vnt. (50,4 %) periodinių 

leidinių; 2009 metais buvo gavę 1 229 fiz. vnt. (47,3 %). 

Vienam filialui vidutiniškai tenka po 323 fiz. vnt. spausdintų periodinių leidinių; 2009 

metais teko po 410 fiz. vnt. 

 

Dokumentų šalinimas 

 

2010 metais iš J. Kunčino bibliotekos fondo pašalinta 2 020 fiz. vnt. 42 paskutinių 

pavadinimų dokumentų, arba 3 257 fiz. vnt. (61,7 %) ir 51 pavadinimu (54,8 %) dokumentų maţiau 

nei pernai.      

Didţioji iš fondo pašalintų dokumentų dalis – 2 015 fiz. vnt.(99,75 %) buvo 

inventorintos knygos, taip pat pašalinta 1 fiz. vnt. (0,05 %) tęstinių leidinių ir 4 fiz. nt.(0,2 %) 

ţurnalų 

Miesto savivaldybės VB iš fondo pašalinta 1 087 fiz. vnt. (53,8 %) 42 paskutinių  

pavadinimų dokumentų arba 1 306 fiz. vnt. (54,6 %) ir 68 pavadinimais (61,8 %) dokumentų  

maţiau nei pernai. 

Trijuose miesto VB filialuose iš fondų  pašalinta 933 fiz. vnt. (46,2 %) 356 paskutinių 

pavadinimų dokumentų arba 1 951 fiz. vnt. (67,7  %) ir  316 (47 %) pavadinimų dokumentų maţiau 

nei pernai.  

J. Kunčino bibliotekos sitemoje iš fondų pašalinta 878 fiz. vnt. (43,4 %) susidėvėjusių ir 

skaitytojų sugadintų dokumentų, 399 fiz. vnt. (19,8 %) vartotojų prarastų dokumentų ir 743 fiz. vnt. 

(36,8 %) dėl kitų prieţasčių prarastų dokumentų. Visi dėl kitų prieţasčių nurašyti dokumentai iš 

fondo pašalinti, nes buvo nepataisomai sugadinti avarijos, įvykusios Alytaus kolegijos patalpose, 

metu. 

 

Aprūpinimas dokumentais 

 
2010 metų pradţioje Alytuje gyveno 66 841 gyventojas, arba 670 gyventojų (1 %) 

maţiau nei ankstesniais metais. 

2010 metais1 gyventojui tenka : 

2,2 fiz. vnt. dokumentų; 2009 metais – 2,1. 

0,05 naujai gautų dokumentų; 2009 metais – 0,07. 

0,005 garsinių ir regimųjų dokumentų; 2009 metais – 0,005. 

0,003 elektroninių dokumentų; 2009 metais –  0,003. 

2010 metais AMVB sutelkta 9 304 vartotojai,1 vartotojui tenka 15,5 dokumentų; 2009 

metais  – 15,2. 
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Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 

 

2010 metais 1 gyventojui tenka viso 1,38 Lt ; 2009 metais buvo 1,55 Lt. 

Kultūros ministerijos skirtų lėšų 0,68 Lt (45 228,00 Lt), 2009 metais buvo 0,94 Lt. 

Miesto savivaldybės skirtų lėšų 0,50 Lt (33 200 Lt), 2009 metais buvo 0,40 Lt. 

Kiti šaltinių (dovanos ir parama, Alytaus kolegijos kompensacija uţ avarijos metu sugadintas 

knygas 13 164,76 Lt) 0,20 Lt, 2009 metais buvo 0,21 Lt 

 

Fondo panaudojimas 

 

2010 metais J. Kunčino bibliotekos vartotojams išduota 297 958 fiz. vnt. dokumentų. 

Bendras fondo apyvartos rodiklis 2,07, 2009 metais buvo 2,13. 

Fondo panaudojimo koeficientas 207 %, 2009 metais buvo 213 %. 

 

Miesto savivaldybės VB vartotojams išduota 207 657 fiz. vnt. dokumentų. 

Fondo apyvartos rodiklis 2,72, 2009 metais buvo 2,81. 

Fondo panaudojimo koeficientas 272 %, 2009 metais buvo 281 %. 

 

Miesto VB filialuose vartotojams išduota 90 301 fiz. vnt. dokumentų. 

Fondų apyvartos rodiklis 1,34, 2009 metais buvo 1,36. 

Fondo panaudojimo koeficientas 134 %, 2009 metais buvo 136 %. 

 

 

BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS IR 

BIBLIOTEKOS REKLAMA 

 

Vartotojų aptarnavimas 

 

Pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės 2010 m. liepos 1 d. duomenis 

Alytaus mieste gyveno 66841 gyventojas (2009m. -67511). J. Kunčino VB sistemoje per 

ataskaitinius metus uţregistruota 9304 vartotojai, t. y. 13,9 % visų miesto gyventojų. Šis procentas 

lyginant su 2009 m. nepasikeitė. Filialai vidutiniškai sutelkė po 10% mikrorajono gyventojų. 

Kiekvienai miesto bibliotekai vidutiniškai tenka po 13 368 gyventojų. 

2010 m bendras vartotojų skaičius sumaţėjo 65. Per praėjusius metus jų uţregistruota 

9304:  
 

 

 

 

2009m 

 

2010m 

 

Skirtumas 

 

AMVB 

 

 

9369 
 

9304 

 

-65 

VB 

 

6729 6467 -262 

3 VB filialai. 

Iš jų: 

2640 2837  197             

Vidzgirio 1580 1674  94 

Pirmojo 

Alytaus 

687 706  19                

Inf.ir 

laisvalaikio 

centras 

373 457  84 
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Ataskaitiniais metais vartotojų sumaţėjo viešojoje bibliotekoje (262), tačiau padidėjo 

visuose filialuose (197). Daugiausiai skaitytojų iš filialų uţregistravo Vidzgirio filialas – 1674. 

Bendras uţregistruotų skaitytojų skaičius pasikeitė neţymiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viso sistemoje naujai uţsiregistravo 2269 (24,4%) skaitytojų, persiregistravo  7035 

(75,6%) skaitytojai: iš jų: 

VB – naujai uţsiregistravo 1548 (23,9%), persiregistravo 4919(76,1%); 

3 VB filialuose – naujai uţsiregistravo 721 (25,4%), persiregistravo 2116(74,6%). 

Tiek viešojoje bibliotekoje, tiek jos filialuose nuosekliai auga persiregistravusių 

skaitytojų skaičius ir maţėja  naujai uţsiregistravusiųjų. 

 

Vartotojų sudėties pokyčiai 

 

AMVB Vartotojų Vartotojai 

 skaičius Moks 

leiviai 

 

 

Dirba

ntieji 

 

 

 

Aukšt

ųjų ir 

kt. m-

klų 

studen

tai  

 

 

 

Kiti 

 

 

VB 6467 2456 38,0 1632 28,0 1121 17,3 1258 19,5 

Filialuose 2837 1294 45,6 535 18,9 267 7,9 741 26,1 

Viso 

sistemoje 

9304 3750 40,3 2167 25,4 1388 14,0 1999 21,5 

 

Skaitytojų sudėties tendencijos išlieka panašios kaip ir ankstesniais metais.  Didţiausią 

skaitytojų dalį (40,3) sudaro moksleiviai, tačiau kiekvienais metais jų sumaţėja 1-2. Prieţastis- 

maţėja moksleivių miesto mokyklose. Kurį laiką buvęs gana stabilus dirbančiųjų skaičius, 2010m. 

sumaţėjo beveik 2. Prieţastis – dirbantieji neteko darbo arba emigravo. Atitinkamai 3 padidėjo 

kitų skaitytojų: bedarbių, pensininkų , neįgaliųjų. Šis procentas nuolat augo, o pastaraisiais jį dar 

padidino bedarbių gausėjimas. Maţiausią skaičių (14) sudaro aukštųjų ir kitų mokyklų studentai, 

tačiau jų skaičius, nors ir neţymiai, kasmet didėja. Daugiausiai tai Alytaus kolegijos studentai bei  

Skaitytojų skaičius Alytaus Jurgio Kunčino 

viešojoje bibliotekoje (2008-2010 m.)
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kitų Lietuvos mokslo įstaigų jaunuoliai, grįţę savaitgaliais į namus ir ieškantys čia mokomosios 

literatūros, kurios neranda savo mokymo įstaigose. 

Kiekvienas iš miesto filialų, nors ir aptarnauja visus apsilankiusiuosius, tačiau turi savo 

tikslinę miesto gyventojų grupę: Informacijos ir laisvalaikio centras daugiausiai aptarnauja 

pagyvenusius ir neįgaliuosius ţmones, Vidzgirio filialas populiariausias tarp vaikų, Pirmojo Alytaus 

filialas be mikrorajono gyventojų didelį dėmesį skiria netoliese esančių Vaikų globos namų 

auklėtinių aptarnavimui. 

 

 

Lankytojų skaičius 

 

Per ataskaitinius metus miesto bibliotekas aplankė 142118 lankytojai (2893 daugiau  nei 

pernai): 

VB – 97326 (289 daugiau); 

VB miesto filialuose – 44792 (2604 daugiau). 

Lankytojų skaičius tarp padalinių pasiskirstė taip: 

 

 

 

 

 

 

2009m 

 

2010m 

 

Skirtumas 

 

AMVB 

 

 

139225 
 

142118 

 

2893 

VB 

 

97037 97326 289 

3 VB filialai. 

Iš jų: 

42188 44792  2604            

Vidzgirio 22668 25270  2602 

Pirmojo 

Alytaus 

10527 10200 -327                

Informacijos 

ir laisvalaikio 

centras 

8993 9322 329 

 

 

Lankytojų padaugėjo beveik visuose bibliotekos padaliniuose, išskyrus Pirmojo Alytaus 

filialą. Šiame mikrorajone vietoje buvusios vidurinės mokyklos liko tik pagrindinė, tad iš karto 

atsiliepė lankytojų srautui, jų čia sumaţėjo 327. Tradiciškai gausiausiai alytiškių lankomame 

Vidzgirio filiale lankytojų dar pagausėjo  2604. Pastaraisiais metais drastiškai maţėjant dokumentų 

gavimui, lankytojų maţėja beveik visų padalinių abonementuose. Tuo tarpu stabilų lankytojų 

skaičių palaiko interneto skaityklos. Projekto „Bibliotekos paţangai“ reklamos dėka interneto 

skaityklose  sulaukiame vis daugiau vyresnių lankytojų, ankščiau nesilankiusių bibliotekoje.  
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Lankytojų skaičius Alytaus Jurgio Kunčino 

viešojoje bibliotekoje (2008-2010 m.)

142118
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Vidutinis lankomumas – 15,3 (buvo 14,9); 

Miesto VB – 15,0 (buvo 14,4); 

VB filialuose – 15,8 (buvo 160). 

Per dieną kiekvieną miesto biblioteką vidutiniškai aplanko 105 lankytojai: 

VB – 180; 

VB filialuose – 55. 

 

Dokumentų išduotis 

 

Per 2010 m. išduota 297958 dokumentai – (4914 maţiau nei 2009 m.). 

Miesto VB –207657 fiz. vnt. (4694 maţiau nei 2009m ); 

Miesto filialuose –90301 fiz. vnt. (220 maţiau nei 2009m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išduotis į namus ir vietoje pasiskirsčiusi taip: 

Išduota dokumentų į namus – 144468 fiz. vnt. (48,5 visų išduotų dokumentų):  

Miesto VB –97103 fiz. vnt..; 

Lankytojų skaičius Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje 

bibliotekoje (2004 m. - 2006 m.)
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Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos bendra išduotis

118848

179110

Grožinės literatūros

išduotis 

Mokslo šakų

Miesto VB filialuose – 47365 fiz. vnt. 

Išduota dokumentų vietoje – 153490 fiz. vnt.(51,5 visų išduotų dokumentų): 

Miesto VB – 110554 fiz. vnt. 

Miesto filialuose – 42936 fiz. vnt. 

 

Šakinės ir groţinės literatūros santykis lyginant su 2009m pasikeitė mokslo šakų 

literatūros naudai: 39,9% visos išduoties sudaro groţinė literatūra  (buvo - 40,2%),– 60,1% įvairių 

mokslo šakų literatūra (buvo -59,8%). 

 

Bibliotekos  

pavadinimas 

Bendra 

išduotis 

Groţinės 

literatūros 

išduotis 

 Mokslo 

šakų 

išduotis 

 Iš jų: 

periodikos 

išduotis 

% 

 

Viešoji biblioteka 
 

207657 

 

76913 
 

37,0 

 

130744 
 

63,0 

 

98324 
 

47,3 

 

3 miesto filialai 
 

90301 

 

41935 
 

46,4 

 

48366 
 

53,6 

 

41379 
 

45,8 

 

Viso sistemoje 
 

297958 

 

118848 
 

38,9 

 

179110 
 

60,1 

 

139703 
 

46,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 m. sumaţėjo tiek groţinės literatūros tiek įvairių mokslo šakų knygų išduotis, tik 

neţymiai padidėjo periodinių leidinių išduotis. Jau antri metai gauname tik trečdalį buvusio 

finansavimo knygoms, tad labai sunku tikėtis didesnės literatūros išduotis. Ypač tai pasakytina apie 

groţinę literatūrą. Esant tokioms aplinkybėms groţinės literatūros uţsakymai sumaţinami 

pirmiausia. 

Populiariausios grožinės knygos. 2010 metų naujiena tapo S. Ebert romanai „Pribuvėjos 

paslaptis“ ir „Pribuvėjos nuodėmė“ bei M. Pressler „Kartusis šokoladas“. Šios knygos pastoviai 

„eina iš rankų į rankas“, rezervuojamos iš anksto. Toliau lyderio pozicijas išlaiko S. Meyer romanai 

–„ Jaunatis“, „Uţtemimas“, „Brėkštanti aušra“, „Sielonešė“, „Trumpas antrasis Bri Taner 

gyvenimas“ -  romanai apie vampyrus, kuriuos graibsto jau ne tik paaugliai, bet ir suaugusieji.  J. 

Picoult populiarios ir ankstesnių metų ir visos naujai išleistos knygos: „Mano sesers globėjas“, 

„Gailestingumas“, naujausia – „Kuprotojo banginio dainos“. Nuolat išduodamos S. Brown, H. 

Wassmo, bei detektyvinės H. Coben, A. Marininos knygos. Be abejonės labai mėgiami lietuvių 

autorių kūriniai - D.Vaitkevičiūtė, D. Jazukevičiūtė, E. Kalėda, E. Malūkas, B. Buivydaitė, S. 

Parulskis, V. Jasukaitytė, J. Ivanauskaitė.  Kaip ir ankstesniais metais bibliotekoje mielai skaitomi 

populiariausių knygų penketukai 

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos bendra 

išduotis

95750

146996

Grožinės

literatūros

išduotis 

Mokslo šakų
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Ataskaitiniais metais įvairių mokslo šakų literatūros išduotis išliko panaši  (60,1  visos 

išduoties). Jos pagrindą, kaip ir kiekvienais metais, sudarė periodiniai leidiniai. Lyginant su 

ankstesniais metais, periodinių leidinių išduotis padidėjo 1. Išduota periodinių leidinių:  

Viso – 139703 (46,9% visos išduoties) 

VB – 98324 (47,3%) 

VB miesto filialuose – 41379 (45,8%) 

Nors ataskaitiniais metais dėl lėšų stygiaus daugiau nei trečdaliu buvo sumaţintos 

prenumeratos apimtys, pavyko išsaugoti stabilų šių leidinių skaitytojų skaičių. Daţniausiai tai 

vyresnio amţiaus skaitytojai: pensininkai, neįgalieji, bedarbiai. Tradiciškai jie skaito dienraščius, 

medicinos, sodo, technikos, rankdarbių sričių ţurnalus. Vis paklausesni tampa skelbimų laikraščiai. 

Įvairių mokslo šakų knygos sudaro 13,2% visos išduoties: 

VB – 15,6% 

VB miesto filialuose – 7,7%.  

Lankytojai daţniausiai teiraujasi psichologijos, socialinių mokslų, ekonomikos bei 

verslo literatūros leidinių. Esant kukliam finansavimui biblioteka nepajėgi įsigyti visų reikalingų 

mokslo šakų leidinių, tad šis fondas sensta. Tuo tarpu lankytojams labai svarbu pateikti naujesnę, t. 

y. po 2000 m. išleistą literatūrą, nes aukštųjų mokyklų studentai negali pristatyti savo darbų, jei 

naudotos literatūros sąrašuose nurodo senas knygas. Bibliotekininkams tenka juos nuolat 

konsultuoti, aiškintis, kuriame mieste jie gali rasti reikiamą knygą, skatinti naudotis bibliografinių 

duomenų bazėmis, ieškoti mokslinių straipsnių. 

2010m. įsibėgėjo knygų išduotis, uţsakant jas elektroninėmis priemonėmis.   

Internetu buvo uţsakyta 461 dokumentų egz., iš jų rezervuoti ir išduoti – 293 (pernai 70) dokumentų 

egzemplioriai. Jų tarpe šakinės literatūros buvo išduoti 121 dok.egz.( pvz.: filosofijos veikalai – 26, 

visuomenės mokslų sk. – 42 dokumentai ir kt.), o groţinės – 172 dok.egz. Ši paslauga, patinka ne tik 

besimokantiems nutolusiems vartotojams, bet populiarėja ir tarp suaugusiųjų vyresniojo amţiaus 

skaitytojų, ypač moterų, rezervuojančių laisvalaikio skaitymui skirtus romanus.  

Vis daugiau lankytojų naudojasi paslauga ,,Klausk bibliotekininko“. Per praėjusius metus 

buvo gauta 78 tokios uţklausos ir 70 iš jų buvo atsakyta. 

2010 m. vasarą bibliotekos kieme pastatyta knygų grąţinimo dėţė skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vartotojams yra naudinga, ja pasinaudota 101 kartą.  

   

Bendras skaitomumo rodiklis – 32,0 (2009 m. – 32,3): 

Miesto VB – 32,1 (2009 m. – 31,5); 

Miesto VB filialuose – 31,8 (2009 m. – 34,3).  

 

J. Kunčino VB sistemos vartotojams skirta 136 darbo vietos: 

Miesto VB – 87; 

Miesto VB filialuose – 49. 

Biblioteka turi 42 kompiuterizuotų darbo vietų vartotojams. 

Miesto VB – 27; 

Miesto VB filialuose – 15. 

Bibliotekos darbuotojams yra skirta 29 kompiuterizuotos darbo vietos: 

Miesto VB – 24; 

Miesto VB filialuose – 5. 

Visos bibliotekoje esančios kompiuterizuotos darbo vietos yra prijungtos prie interneto. 

 

Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

2010 metais suintensyvėjo tiek grupinių tiek pavienių vartotojų mokymai. Bibliotekoje 

ir jos padaliniuose mokymams buvo skirta 475 valandos. 

Ypač aktyvaus lankytojų susidomėjimo sulaukė mokymai grupėms. Šis srautas 

nesiliovė ištisus metus, susidarė norinčiųjų mokytis eilės. Daugiausia grupių apmokė centrinės 
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bibliotekos darbuotojos. Buvo vykdomi mokymų lankytojų gebėjimų ir poreikių tyrimai ţodinėmis 

apklausomis. Kursų turinys ir mokymų grupės buvo sudaryti pagal lankytojų turimų ţinių lygį ir 

poreikius. Dauguma bibliotekoje baigusiųjų kompiuterio pradţiamokslio, interneto, el. pašto ir el. 

bankininkystės kursą, pageidavo antros pakopos mokymų, tačiau tokius mokymus suteikti 

biblioteka neturėjo galimybių. 

Kadangi kursų turinys ir trukmė pagal valandas bei uţsiėmimų skaičių kiekvienąkart 

būdavo pritaikoma lankytojų poreikiams ir sudaroma, atsiţvelgiant į darbuotojų galimybes, tai 

sistemingai susumuoti mokymų rezultatus yra sunku. Todėl mokymai išvardijami eilės tvarka: 

8 val. trukmės mokymai „Kompiuterio pradţiamokslis ir internetas“ buvo pravesti 

vienai grupei. Šiuos kursus baigė 11 Alytaus miesto ir rajono gyventojų. 

6 val 45 min trukmės kursai „Kompiuterinio raštingumo pagrindai. Tekstų tvarkymas 

kompiuteriu“ buvo pravesti trims grupėms. Baigusiųjų skaičius – 40 ţmonių. 

5 val. 15 min trukmės mokymus „Internetas ir elektroninis paštas“ baigė trys miesto ir 

rajono gyventojų grupės – viso 40 ţmonių. 

Mokymus „Kompiuteris“ (trukmė – 3 val.) trims bibliotekos padalinio lankytojams bei 

kursus „Interneto ištekliai“ (trukmė – 3 val.) taip pat trims lankytojams pravedė Vaikų ir jaunimo 

literatūros skyriaus darbuotojos. 

Buvo organizuoti specializuoti 2 val. trukmės kursai „Interneto ištekliai. El. 

bankininkystė“. Šie mokymai įvyko 5 kartus, baigusiųjų skaičius – 32. 

4 val. trukmės mokymai „Interneto ištekliai. Internetinė televizija“ buvo pravesti 

dviems grupėms, iš viso – trylikai ţmonių. 

Viso įvairius mokymus baigė 16 grupių. 

Individualūs mokymai, suteikę svarių ţinių kurioje nors vienoje srityje ir tokiu būdu 

suteikę galimybę juos baigusiesiems įteikti paţymėjimus, buvo pravesti trylikai ţmonių: 1 centrinės 

bibliotekos VIP centro lankytojai uţ 2 val. trukmės „Interneto išteklių“ mokymų išklausymą, 

šešiems Pirmojo Alytaus filialo lankytojams uţ 3 val. trukmės tokio paties pavadinimo mokymus, 

bei dar šešiems to paties filialo lankytojams uţ 3 val. trukmės mokymus „Kompiuterinio 

raštingumo pagrindai“. 

Visus minėtus kursus baigę ţmonės toliau įtvirtina ir gilina gautas ţinias, lankydamiesi 

viešosiose interneto prieigose ne tik centrinėje bibliotekoje, bet ir filialuose. Čia jiems ir toliau 

teikiamos individualios konsultacijos. 

Viso individualių mokymų bei kursų grupėmis lankytojams per metus išduoti 155 

paţymėjimai. Absoliuti dauguma šių baigusiųjų kursus – vyresni nei keturiasdešimties. Apytiksliai 

tik kas penktas ţmogus iš visų baigusiųjų kursus yra bibliotekų skaitytojas.  Taigi darytina išvada, 

kad šie mokymai daugiausia aktualūs vyresnio amţiaus ţmonėms, neturintiems jokių darbo 

kompiuteriu įgūdţių ar turintiems menkus ţinių pagrindus bei nesinaudojantiems kitomis 

bibliotekos paslaugomis. 

Individualiai ( be mokymų paţymėjimų) per 2010 metus apmokyti 54 viešųjų interneto 

prieigų lankytojai ir suteiktos 875 vienkartinės konsultacijos. 

 

Ekskursijos. Per ataskaitinius metus viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose pravesta 21 

(2009 m. – 32) ekskursija:  

Miesto VB – 13; 

Miesto VB filialuose – 8. 

Daugiausia ekskursijų (7) pravedė VB vaikų ir jaunimo literatūros skyrius. Po 6 

ekskusijas pravedė centrinė biblioteka ir Volungės filialas. Dvi iš jų pravestos Vaikų globos namų 

auklėtiniams. Ekskursijų metu lankytojai buvo supaţindinami su bibliotekos istorija, skyriais, 

skaityklomis, darbo specifika, LIBIS aptarnavimo posistemiu bei paieškos galimybėmis. Nemaţa 

dalis jų, mokytojų pageidavimu, buvo mokomosios. 

              

Prieiga ir sąlygos 
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Darbo dienos 

 

Viešoji biblioteka ir Vidzgirio filialas dirba: pirmadienis – šeštadienis; 

Kiti 2 miesto filialai dirba: pirmadienis – penktadienis.  

Pirma mėnesio darbo diena – švaros diena. 

 

Darbo valandos 

 

Viešosios bibliotekos darbo laikas: 9 – 19 val. 

VB vaikų ir jaunimo literatūros skyrius: 10 – 18 val. 

VB miesto filialų (išskyrus Informacijos ir laisvalaikio centrą): 10 – 18 val. 

VB Informacijos ir laisvalaikio centras: 9 – 16.30 val. 

 

 

TBA 

 

Tarpbibliotekinio abonemento  paslauga pasinaudojo 28 bibliotekos vartotojai  

(2009m.-22). Išsiųsta 152 uţklausos (64 uţklausom daugiau nei pernai) , gauta – 14 knygų ir 138 

kopijos. 

Ataskaitiniais metais išaugo norinčių pasinaudoti šia paslauga vartotojų ir pačių 

uţklausų skaičius. Daţniau pasinaudoti šia paslauga vertė ir vis didesnės spragos knygų bei 

periodinių leidinių fonduose. 

 

 

RENGINIAI 

 

Praėjusiais metais suorganizuota 100 renginių: iš jų 79 parodos.  

Miesto VB – 42; 

Miesto VB filialuose – 58. 

VB filialuose vidutiniškai buvo surengta po 19 renginių.  

Per ataskaitinius metus miesto bibliotekų organizuojamuose renginiuose pabuvojo 7453 

lankytojai (5,2% visų lankytojų): 

Miesto VB – 5888; 

Miesto VB filialuose – 1565. 

Didţiausio visuomenės bei ţiniasklaidos dėmesio sulaukia kas antri metai 

organizuojami trumpieji prozos skaitymai, skirti Jurgio Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“. 

Šiemetiniai skaitymai buvo jau ketvirtieji. Festivalyje dalyvavo dešimt įvairaus amţiaus ir 

kūrybinės patirties autorių, kurie skaitė savo naujausius prozos kūrinius – noveles, apsakymus, esė, 

pasakas. J. Kunčino premiją komisija skyrė Danieliui Mušinskui uţ novelę „Svetimšalis“. O 

bibliotekoje veikiančio salono „Balta varna“ premija atiteko jauniausiai dalyvei Ievai Toleikytei uţ 

apsakymą „Apie karstymąsi po medţius“. Publikos premijos nusipelnė Marius Jonutis ir jo pasaka 

„Slibinas Jurgis“. Lankytojai uţ labiausiai patikusį autorių balsavo ne tik skaitymų metu, bet ir 

internetu „Imbiero vakarų“ tinklaraštyje. Festivalio  metu vyko ne tik rimti trumposios prozos 

skaitymai,  bet ir literatūriniai naktipiečiai su imbieru pagardintais gėrimais bei garsų fabrikėlio 

„konfarmistai“ muzikantų kepamais blynais, veikė ţaismingoji M. Jonučio koliaţų paroda 

„Ţmogaus teisės“. Naktinių skaitymų laureatu tapo Jurgis Gimberis. Festivalio metu vyko jau 

tradicija tapusi ankstesniųjų „Imbiero vakarų“ laureatų , šiuo atveju J. Melniko, autorinė valanda. 

Atminimo valandą šiemet skyrėme ne tik Jurgiui Kunčinui, bet ir pirmajam laureatui J. Apučiui bei 

moderniosios lietuvių literatūros pradininkui A. Škėmai, kurio šimtmečio jubiliejus buvo minimas 

kaip tik festivalio dienomis. Baigiamojo vakaro metu buvo apdovanoti laureatai, radijo viktorinos 

nugalėtojai, Editos Piaf dainas atliko Evelina Sašenko. Renginio naujovė – specialus leidinys, 
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laikraščio „Alytaus naujienos“ kultūros puslapių „Slenksčiai“ priedas „Imbiero tiesa“ – su smagiais 

trumposios prozos tekstais, kitomis literatūrinėmis įdomybėmis. 

Daug lankytojų sulaukė susitikimai su poetu, dramaturgu, eseistu Sigitu Parulskiu, buvo 

pristatyta ţurnalisto Andriaus Uţkalnio knyga „Kelionių istorijos“. 

Dailės ir fotografijos parodos. Įdomiausios jų: Nacionalinės premijos laureato 

Mikalojaus Vilučio šilkografijos, Ramunės Kmieliauskaitės akvarelės darbų „Vasaros ilgesys“,  

fotografo Rimaldo Vikšraičio socialinės fotografijos „Vienkiemio godos“. Paţymėtina Vasario 16-

osios proga surengta istorinės fotografijos paroda „Alytaus ulonai Vilniaus ir Alytaus kolekcininkų 

rinkiniuose“, kurioje buvo eksponuojamos nuotraukos iš asmeninių V. Kavaliausko, A. 

Antanavičiaus, G. Lučinsko, M. Sereičiko rinkinių. Parodos atidarymo metu buvo prisiminta ulonų 

pulko, tapusio Alytaus miesto simboliu, istorija, atkreiptas dėmesys į tragiško likimo Lietuvos 

kariuomenės pulkininko A. Plechavičiaus dukters išsaugotas unikalias nuotraukas apie Lietuvos 

ulonus.  

Biblioteka toliau tęsė bendradarbiavimą su alytiškiais fotografais. Surengta  jubiliejinė 

laikraščio „Alytaus naujienos“ fotografės Zitos Stankevičienės darbų paroda „Tarp reportaţo ir 

peizaţo“, ištikimo bibliotekos bičiulio Zenono Bulgakovo meninės fotografijos paroda „30 iš 3 

milijonų“ (portretai). Rudenį bibliotekoje buvo paminėtas Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ 15 – asis 

jubiliejus. Šia proga atidarėme fotografijų bei dokumentikos parodą „15 metų drauge su „Aitvaru“. 

 Į šiandieninių aktualijų dešimtuką pataikė ir didţiulio populiarumo sulaukė Alytaus 

miesto ir rajono Afganistano karo veteranų klubo bibliotekoje surengta fotografijų ir dokumentikos 

paroda „1979 -1989 metų Afganistanas – kasdienybė, tragedija, aukos“. Visuomenei pirmą kartą 

buvo pateikta 120 unikalių nuotraukų ir dokumentų. Tai dokumentinių filmų „Paslėptas karas“ ir 

„Paskutinis karys“ sustabdytos akimirkos, kadrai, kurių nepalietė spaudos cenzas ir kuriuose 

įamţinta apnuoginta Afganistano karo realybė. Parodą aktyviai lankė Afganistano karo veteranai iš 

kitų Lietuvos miestų, Alytaus mokyklų moksleiviai, čia jiems buvo vedamos pamokos. 

Metus pabaigėme ţaisminga ir nuotaikinga alytiškių Ingridos ir Arūno Vaitkų bei iš 

Druskininkų atvykusių dailininko Mosiejaus ir fotografo G. Ţilio tapybos, instaliacijų ir fotografijos 

paroda „Balta“. Parodos pristatyme dalyvavę lankytojai išvydo baltus kūrinius, drauge kūrė Alytaus 

baltąją enciklopediją, ragavo baltų vaišių. Renginio metu buvo „iškelta“ balta vėliava, skelbianti 

taiką Druskininkų ir Alytaus meno fronte. 

Pirmojo Alytaus filialas seniai tapo traukos centru šio mikrorajono gyventojams. Čia jie 

jie buriasi, rengia savo kūrinių bei rankdarbių parodas. Gausaus lankytojų būrio sulaukė 

tautodailininkės O. Vyšniauskienės paroda „Viskas iš lino“, I. Arbačiauskienės, V. Vaţgytės, D. 

Saulėnienės rankdarbių paroda „Ach tie karoliukai...“, tautodailininkės M. Urbanavičienės kalėdinių 

atvirukų paroda . 

Informacijos ir laisvalaikio centras prisiderina prie šalia įsikūrusių neįgaliųjų ir 

pagyvenusių ţmonių organizacijų planuojamų renginių. Centro darbuotoja padėjo pasiruošti ir 

parengė parodas Tarptautinės baltosios lazdelės, Pasaulinės neįgaliųjų ţmonių, Pasaulinės diabeto 

dienų renginiams.  

Iškiliųjų literatūros, meno ţmonių jubiliejai, valstybinės ir kalendorinės šventės, kaip ir 

ankstesniais metais, buvo paminėti dokumentų parodomis.  

 

Mokamos paslaugos 

 

Ataskaitiniais metais mokamų paslaugų nomenklatūra nepasikeitė: 

1. Skaitytojo bilieto išdavimas: 

1.1 Elektroninio skaitytojo bilieto išdavimas – 6Lt; 

1.2. „Popierinio“ skaitytojo bilieto išdavimas – 3Lt (likęs tik Informacijos ir laisvalaikio 

centre); 

1.3. Vienkartinio skaitytojo bilieto išdavimas -1Lt; 

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

3. Papildomos kompiuterinės paslaugos: 
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3.1 Dokumentų įrašymas į CD (be kompaktinės plokštelės kainos) -2Lt; 

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

iliustracinės medţiagos kainai taikomas koeficientas 4); 

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

medţiagos kainai taikomas koeficientas 4); 

3.4 Dokumentų skenavimas – 0,50Lt. 

4. Dokumentų įrišimas (brošiūravimas): 

4.1. 1-10 psl. -  1Lt + įrišimo medţiagų kaina; 

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

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

4.4. 41 -80 psl. -4Lt + įrišimo medţiagų kaina. 

5. Salės nuoma 1 val:  

5.1 Su multimedija įranga - 54Lt; 

5.1 Be multimedijos įrangos -27Lt. 

 

2010 m. uţ skaitytojų bilietų išdavimą surinkta 5217 Lt (2009 m – 6317 Lt). 

Uţ papildomas kompiuterines paslaugas – 5252 Lt (2009m.- 4318 Lt.) 

Uţ kopijavimo paslaugas – 3518 Lt (2009m.- 4283 Lt.). Per 2010 metus atlikta 21583 

kopijos (2841 kopijas maţiau nei 2009 m.) 

Delspinigių uţ laiku negrąţintas knygas surinkta1210 Lt. (2009 m – 1491 Lt). 

Uţ patalpų nuomą surinkta 2846 Lt. (2009 m – tik 648 Lt). 

Viso uţ mokamas paslaugas per ataskaitinius metus biblioteka gavo 18012 Lt. arba 812 

Lt. Daugiau nei 2009m. 

 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

 

Jaukios, atnaujintos ir modernios visų 5 miesto bibliotekų patalpos, nemokamas greitas 

internetas, vykstantys renginiai, paslaugios, mokančios bendrauti bibliotekininkės formuoja 

teigiamą miesto bibliotekų įvaizdį. Tačiau, kai skaitytojas iš bibliotekos išeina su neigiamu 

atsakymu, tuomet bibliotekos įvaizdis smarkiai sušlubuoja. Šia prasme 2010m. katastrofiškas 

finansavimas knygoms įsigyti nepasitarnavo įvaizdţio gerinimui. Tuo tarpu plati reklaminė 

kompanija per radiją ir televiziją, vykdoma projekto „Bibliotekos paţangai“ organizatorių, labai 

išpopuliarino bibliotekas.  

Per ataskaitinį laikotarpį respublikinėje ir vietinėje spaudoje, internetiniuose 

puslapiuose publikuoti 67 straipsniai: 

19 – bibliotekos darbuotojų; 

48 – ne bibliotekos darbuotojų. 

3 straipsniai apie bibliotekoje vykusius renginius publikuoti ţurnale „Tarp knygų“. 

Ketvirtųjų trumpųjų prozos skaitymų, skirtų Jurgio Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“, proga 

buvo parengtas ir išleistas specialus leidinys, laikraščio „Alytaus naujienos“ kultūros puslapių 

„Slenksčiai“ priedas „Imbiero tiesa“. 

Bibliotekos svetainė – www.alytus.mvb.lt.  

2010m. biblioteka ir toliau dalyvavo bibliotekų portalo www.bibliotekos.lt kūrime. 

Bibliotekoje vykstantys renginiai, naujoves nuolat skelbiami www.eb.lt , www.alytausgidas.lt , 

www.bernardinai.lt ir www.alytiskis.lt ir kt. portaluose, pristatomi ir rodomi per Alytaus regioninę 

televiziją, regioninės radijo FM 99 laidose, aprašomi bei anonsuojami laikraščiuose „Alytaus 

naujienos“, „Miesto laikraštis“, „Dainavos ţodis“, įtraukiami į suvestinius miesto kultūros renginių 

planus. Suinteresuotiems lankytojams pakvietimai į renginius siunčiami elektroniniu paštu, dalis 

nuolatinių lankytojų informuojami telefonu. 

Bibliotekos filialai pagal savo išgales reklamuoja bibliotekas. Kiekvienais metais 

parengiami lankstinukai, bibliotekų vizitinės kortelės, juostelės – skelbimai. Vidzgirio filialas 

parengė skrajutę „Knyga iš tavo rankų“, kviečiančią skaitytojus dovanoti bibliotekai knygas. 

http://www.alytus.mvb.lt/
http://www.bibliotekos.lt/
http://www.alytiskis.lt/
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DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

 

Fondo formavimas (vaikų) 

 

2010 metais J. Kunčino VB sistemos fonde sukaupta 30 752 fiz. vnt. (21,4 %) 

dokumentų vaikams. Per metus šis fondas dalis padaugėjo 117 fiz. vnt. (0,4 %) dokumentų.          

Miesto savivaldybės fonde yra 14 259 fiz. vnt. (18,6 %) vaikams skirtų dokumentų. Per 

metus šis fondas padidėjo 168 fiz. vnt. (1,2 %).   

Miesto savivaldybės VB sutelkta 46,4 % visų vaikams skirtų dokumentų, 2009 metais 

buvo 46 % vaikams skirtų dokumentų. 

Trijuose miesto savivaldybės VB filialų fonduose yra 16 493 fiz. vnt. (24,5 %) 

dokumentų vaikams. Per metus šis fondas filialuose sumaţėjo 51 fiz. vnt. (0,3 %). 

2010 metais miesto savivaldybės VB filialų fonduose sutelkta 53,6 % visų vaikams 

skirtų dokumentų.  

2010 metais gauta 494 fiz. vnt. (14,1 %) 169 pavadinimų (10,7 %) vaikams skirtų 

dokumentų arba 600 fiz. vnt. (56,4 %) ir 126 pavadinimais (42,7 %) maţiau nei 2009m.   

Miesto savivaldybės VB gavo tik 272 fiz. vnt. (13,1 %) 153 pavadinimų (12,9 %) 

vaikams skirtų dokumentų arba  173 fiz. vnt. (38,9 %) ir 71 pavadinimu (31,7 %) maţiau nei 

2009m. Miesto savivaldybės VB gavo  55,1 % % visų vaikams skirtų dokumentų. 

Trys miesto savivaldybės VB filialai gavo  222 fiz. vnt. (15,5 %) 88 pavadinimų (16,1 

%) vaikams skirtų dokumentų,  net 397 fiz. vnt. (64,1 %) ir 103 pavadinimais (53,9 %) maţiau nei 

2009 m. Trys VB filialai gavo  44,9 % visų 2010 metais gautų vaikams skirtų dokumentų, 2009 

metais – 58,2 %.  vaikams skirtų dokumentų, 2009 metais – 58,2 %.    

Ataskaitiniais metais vienas filialas vidutiniškai gavo po 74 fiz. vnt. 70 pavadinimų 

vaikams skirtų dokumentų arba 132 fiz. vnt. (64,1 %) ir 74 pavadinimais (51,4 %) maţiau nei 2009 

m.     

2010 metais AMVB prenumeravo tik 9 pavadinimų vaikiškus ţurnalus ţurnalus; 2009 

metais prenumeravo 14 pavadinimų vaikiškus periodinius leidinius: 1 pavadinimo laikraštį ir 13 

pavadinimų ţurnalus. 

Miesto savivaldybės VB 2010 metais gavo tik 7 pavadinimų vaikiškus ţurnalus, 

ankstesniais metais gaudavo 14 pavadinimų vaikiškus periodinius leidinius: 1 pavadinimo 

laikraščius ir 13 pavadinimų ţurnalus.        

Vienam miesto filialui 2010 metais vidutiniškai teko tik po 4 pavadinimus vaikiškų 

ţurnalų; 2009 metais teko po 7 pavadinimus. Vienas iš filialų - Informacijos ir laisvalaikio centras – 

vaikiškos periodikos neuţsako, nes šio bibliotekos padalinio skaitytojai yra pagyvenę ir neįgalūs 

ţmonės. Vienam filialui tektų po 6 pavadinimus vaikiškų ţurnalų, jeigu juos padalintume tarp 

vaikišką periodiką prenumeruojančių filialų, 2009 metais buvo po 10.  

Ataskaitiniais metais Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius prenumeravo tik 32 

pavadinimų periodinius leidinius: 7 pavadinimų laikraščius ir 25 pavadinimo ţurnalus uţ 3 688,68 

Lt; 

 2009 metais šis skyrius buvo prenumeravęs 64 pavadinimų periodinius leidinius: 13 

pavadinimų laikraščius ir 51 pavadinimo ţurnalus.    
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Vartotojų (vaikų) aptarnavimas 

 

J. Kunčino VB sistemoje per 2010 m. uţregistruota 1910 vaikų iki 14 metų, 171 

vartotoju maţiau nei 2009 m: 

Miesto VB skaitė 1271 vaikas; 

VB miesto filialuose – 639 vaikų; 

Vidutiniškai 1 filiale – 319,5 vaikų (Informacijos ir laisvalaikio centras vaikų 

neaptarnauja). 

Uţregistruotų skaitytojų vaikų skaičius miesto bibliotekose nuosekliai maţėja. Šis 

skaičius negali nemaţėti, kai jau gerą dešimtmetį pradinukų į mokyklas ateina vidutiniškai 

keturiomis klasėmis maţiau.Vaikai tesudaro tik 20,5% visų bibliotekos vartotojų (2009 m. – 

22,2%).  

Tradiciškai daugiausia vaikų aptarnauja vaikų ir jaunimo literatūros skyrius – 738. 

Šiame padalinyje skaitytojų skaičius išliko panašus – sumaţėjo tik 18 vaikų. Iš trijų miesto filialų 

vaikus aptarnauja 2 filialai. Daugiausiai jų skaito Vidzgirio filiale – 485 vaikai; Pirmojo Alytaus 

filiale – 154 vaikai. 

2010 m. bibliotekoje ir jos filialuose apsilankė 41316 vaikų (29% visų lankytojų), t.y. 

3792 lankytojais daugiau nei 2009 m.:  

Viešojoje bibliotekoje – 28302; 

VB miesto filialuose – 13014. 

Vaikų lankytojų padaugėjo tiek viešojoje bibliotekoje, tiek jos filialuose. Tam įtakos 

turėjo papildomai įrengta interneto skaitykla, kur pagrindiniai lankytojai yra vaikai. Filialuose vaikų 

lankytojų sumaţėjo 5656.  

Vidutinis vaikų lankomumas – 21,6: 

Viešojoje bibliotekoje – 22,2; 

VB miesto filialuose – 20,3. 

 

Išduotis 

 

Per ataskaitinius metus išduota 39651 fiz.vnt., t.y. 5962 maţiau nei 2009 m: 

Viešojoje bibliotekoje – 24486 fiz. vnt..(2009 m. – 25159); 

VB miesto filialuose – 15165 fiz. vnt..(2009 m. – 20454). 

56 % visos išduoties sudaro groţinė literatūra. Pastarosios išduota 22200 fiz. vnt..: 

Viešojoje bibliotekoje – 13025 fiz. vnt.; 

VB miesto filialuose – 9175 fiz. vnt.; 

Per 2010 m įvairių mokslo šakų literatūros vaikams išduota 17451 fiz. vnt. (44%): 

Viešojoje bibliotekoje – 11461 fiz. vnt.; 

VB miesto filialuose – 5990 fiz. vnt 

Praėjusiais metais, palyginus su 2009m, 1 % padidėjo groţinės literatūros išduotis ir 

atitinkamai sumaţėjo įvairių mokslo šakų literatūros išduotis. 

Įvairių mokslo šakų išduoties pagrindą (76,9%) sudaro periodiniai leidiniai. Viso per 

metus vaikai perskaitė 13418 fiz. vnt. periodinių leidinių. Populiariausi vaikų tarpe yra ţurnalai: 

„Barbė“, „Flintas“, „Donaldas ir kiti“, „Naminukas“, „Justė“. 

Patys maţiausieji skaitytojai, kaip ir ankstesniais metais, daugiausiai skaito knygeles: 

Knister „Ragana Lilė“, F. Simon „Bliogiukas Henris“, „Klanų karai“ ir pan. Mokytojų paskatinti 

ieško V. Rašicko, H. Morkūno, V.V. Landsberio knygų. Paaugliai be programinių knygų ar tų, 

kurias liepė perskaityti mokytojai, vis pasigenda knygų vampyrų tema. Šia tema bibliotekoje yra 

kelių autorių knygos, jos nuolat rezervuojamos, kai kurioms sudarinėjamos eilės. 

Vidutiniškas vaikų skaitomumas – 20,7: 

Viešojoje bibliotekoje – 19,3; 

VB miesto filialuose – 23,7. 
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Renginiai vaikams 

 

Ataskaitiniais metais maţiesiems skaitytojams organizuota 47 renginiai. Iš jų :  

Viešojoje bibliotekoje – 17; 

VB miesto filialuose – 30; 

Vidutiniškai kiekviename filiale – 15. 

Centrinės bibliotekos foje erdvės skirtos vaikų ir miesto moksleivių parodoms. Čia 

eksponuotos 4 parodos: Šaltinių pagrindinės mokyklos moksleivių fotografijos  „Matau – kuriu“, 

Alytaus tautinių maţumų centro organizuota vaikų piešinių paroda „Vaikai prieš karą“, Alytaus ir 

Druskininkų moksleivių konkursas – paroda „Erdvės transformacija“ (skirta vaikų gynimo dienai), 

Atlanto Sutarties Lietuvos Bendrijos surengta piešinių konkurso „Tobulas pasaulis“ paroda ir 

dalyvių apdovanojimai. 

Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius laimėjo finansavimą projektui „Kas pasakė, kad 

skaityti nuobodu …ir nemadinga?!“. Pagal šį projektą, pasitelkus Alytaus lėlių teatrą „Aitvaras“, 

buvo parengti 3 edukaciniai spektakliai, supaţindinantys vaikus su lietuvių rašytojų  pasakomis. 

Projekto renginius uţbaigė didelio susidomėjimo sulaukęs susitikimas su rašytoju Vytautu V. 

Landsbergiu. Skyriuje buvo surengtos 6 įdomios parodos. Lankytojus dţiugino lopšelio – darţelio 

„Pelėdţiukų“ grupės vaikučių paroda „Tupi maţas pelėdţiukas po egle“, antrokėlių darbelių paroda 

„Mozaika“. Visus maloniai  nustebino VŠĮ „Pastogė“ ugdytinių paroda „Minčių lietus“ bei šios 

parodos pristatymas, kur „niekada neuţaugantys vaikai“ dţiaugėsi sunkiai išmoktu eilėraščiu ar 

dainele. Surengta UAB „Gudragalvis“ kilnojamoji paroda „Kuriu literatūrinį personaţą“, 

„Sakalėlio“ pradinės mokyklos „Vilnos vėlimo“ būrelio, „Drevinuko“ darţelio- mokyklos mokinių 

kalėdinių atvirukų parodos. Vaikų ir jaunimo skyriuje kiekvieną šeštadienį vyksta „Yo-Gi-Oh“ 

klubo narių susibūrimai, rengiami turnyrai.  

2010 m. daugiausia renginių vaikams (21) suorganizavo Vidzgirio filialas. Su 

kaimynystėje įsikūrusio lopšelio – darţelio „Volungėlė“ auklėtojomis ir ugdytiniais surengtos 

parodos „Lėlių paroda“, „Moliūgo gimtadienis“, „Tų margučių graţumėlis , ried ried margučiai – 

vaikų vėlykėlės“. 2010m. Vidzgirio filialas pradėjo rengti bendrus renginius bei parodas minėto 

lopšelio darţelio auklėtinių  kartu su VŠĮ „Mūsų atgaiva“ neįgaliaisiais su psichine negalia.  Vienas 

įdomesnių buvo renginys, skirtas Vaikų gynimo dienai. Lopšelio – darţelio vaikai deklamavo 

eilėraščius, dainavo dainas, nuo jų neatsiliko ir vyresnieji neįgalieji vaikai. Visi bendrai atsakinėjo į 

klausimus. Prieš renginį darbuotojos nerimavo, ar nebijos maţieji lankytojai vyresnių vaikų su 

psichine negalia, tačiau viskas vyko sklandţiai. Tiek vieni tiek kiti dţiaugėsi draugija ir visiems 

kartu buvo smagu. Pavykus šiam renginiui Kalėdų švenčių metu vėl visi susitiko bibliotekoje 

renginyje „Rytmetis su pasaka“. Čia lopšelio – darţelio „Volungėlė“ vaikučiai su auklėtoja sekė 

pasakas, o VŠĮ „Atgaiva“ neįgalieji atsidėkojo melodingomis dainomis. 

Pirmojo Alytaus filialas glaudţiai bendradarbiauja su Piliakalnio pagrindinės mokyklos, 

Vaikų globos namų, lopšelio – darţelio „Nykštukas“ bendruomenėmis. Čia surengtos vaikų 

rankdarbių parodos „Kuriam groţį buičiai“, „Geriau kurti, negu teršti“, popietė „Saugiai naršome ir 

bendraujame internete“. 

 

 

INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 

LIBIS PĮ diegimas 

 

LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemės diegimas beveik baigtas visuose bibliotekos 

padaliniuose.  

Rekataloguotas visas miesto VB fondas, Vidzgirio ir Pirmojo Alytaus filialų fondai, į 

pabaigą eina Informacijos ir laisvalaikio centro fondo rekatalogavimas. 2010 metų pabaigoje 

J.Kunčino VB elektroniniame kataloge sukaupta 45 876 pavadinimų (99,9 %) dokumentų 

bibliografiniai aprašai. Per metus kompiuterinis katalogas papildytas 1 386 bibliografiniais įrašais 
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(2009m. - 2 204). Dalis įrašų – 1 292 (93,2 %) sudaryta tvarkant naujai gautus dokumentus.Kiti 

įrašai sudaryti rekataloguojant iki kompiuterinio katalogo kūrimo pradţios gautų dokumentų 

bibliografinius aprašus. Naujų bibliografinių įrašų skaičiaus augimas sumaţėjo, nes gauta maţiau 

pavadinimų naujų dokumentų. Rekataluoguojant sudaryta maţiau įrašų, nes didţioji bibliotekos 

fondų pavadinimų dalis jau suvesta į elektroninį katalogą ir naujų pavadinimų rekataloguoti tenka 

vis rečiau. 

Tvarkant elektroninį katalogą daug laiko atima dokumentų nurašymas ir jų įrašų bei 

egzempliorių šalinimas iš jo. Ankstesniais metais tekdavo tikrinti tik rekataloguotų fondų senus 

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

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

elektroninio bibliotekos katalogo. Ataskaitiniais metais patikrinti ir iš elektroninio katalogo 

pašalinti 2 020 egzempliorių.  

Įvedant natų ar muzikos garso įrašų dokumentų aprašus į elektroninį katalogą tenka 

sudaryti ir analizinius aprašus, nes šių dokumentų bibliografiniai elektroniniai aprašai laikomi 

išbaigtais tik atskleidus šių dokumentų turinį analiziniais aprašais. Ataskaitiniais metais Dokumentų 

komplektavimo ir katalogavimo skyrius prisidėjo prie analizinių įrašų bazės papildymo 73 įrašais 

(56 natų kūrinių ir 15 muzikos garso įrašų aprašai). 

                                                             

Informacinis fondas 

 

J. Kunčino VB informacinį fondą sudaro 6135 (4,3% viso fondo) informaciniai 

leidiniai.  

Viešojoje bibliotekoje – 4449 egz. 

Vidutiniškai kiekviename filiale – 562 egz. 

 

Katalogų ir kartotekų sistema 

 

Bibliotekoje šiuo metu yra suvestinis, elektroninis, abėcėliniai ir sisteminiai skyrių bei 

filialų katalogai. Visuose padaliniuose naudojamas tik elektroninis katalogas. 

Bibliotekoje tebėra šios kartotekos: bendroji straipsnių, kraštotyros, citatų, iliustracijų, 

bibliografijos bibliografijos, teminė eilėraščių, ikimokyklinukų ir pirmų bei II – IV klasių 

moksleivių teminės knygų. Šios kartotekos jau nebepildomos, tik redaguojamos. 

 2010 m. metais pradėtas retrospektyvinės bibliografijos, t. y. kortelinės kraštotyrinės 

kartotekos įtraukimas į bibliotekos elektroninį katalogą. Darbai dar tik pradėti, suvesti tik skyreliai 

„Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai“, „Kultūros valdymas“, pradėtas skyrelis „Miesto kultūros 

problemos“. Pradėjus darbus, iš karto teko spręsti iškilusias problemas dėl analizinių įrašų 

išsamumo, pilnumo. Tad skyriaus viduje pasitarus, nuspręsta, geriau pakelti iš archyvų pačius 

straipsnius ir tikslinti duomenis, nei siekti kiekybinio efekto. Tuo pačiu buvo  redaguojami ir patys 

pirmieji analiziniai įrašai, kurie pradėti dar 2000 metais. Tuo metu dar nebuvo reikšminių ţodţių 

sąrašo, reikšminius ţodţius kūrė pačios darbuotojos. Todėl dabar šie įrašai redaguojami, 

vadovaujantis įrašų kūrimo taisyklėmis. Be to, tuo metu daryti įrašai taip pat nėra visiškai išsamūs. 

Šie papildomi darbai reikalauja didelių  laiko sąnaudų.  Jie atliekami pagal galimybes. 

 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

 

Per ataskaitinius metus bibliotekos darbuotojai atsakė į 9290 uţklausas (95 uţklausom 

daugiau nei 2009 m): 

VB – 8409; 

VB filialuose – 881; 

Kiekvienas filialas vidutiniškai – 239,6. 

Neįvykdytų uţklausų – 699. 

Elektroniniu būdu atsakyta į 97 uţklausas. 
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Gautų uţklausų kiekis ir tematika maţai keičiasi. Pagal pobūdį uţklausų gauta: teminių 

-5262, adresinių – 3953, tikslinamųjų – 57, faktografinių – 18.  

Tradiciškai daugiausiai pateikiama teminių uţklausų, tačiau nuo jų neatsilieka ir 

adresinės. Tai rodo, jog daţnai lankytojai ateina jau tiksliai ţinodami, kokių leidinių jiems reikia. 

Vis daugiau lankytojų naudojasi bibliotekos elektroninio katalogo paslaugomis, tad jie jau 

konkrečiai ţino kokios knygos yra bibliotekoje. Adresinių uţklausų skaičius iš tikrųjų yra didesnis, 

nes ne visuomet darbuotojai spėja įrašyti šias uţklausas. Populiariausiomis bibliografinėmis 

uţklausomis išlieka visuomenės mokslų (1762 uţklausos) bei taikomųjų mokslų (1452 uţklausos) 

temos. Likusios pasiskirstę taip:  filosofija, psichologija - 521, menas – 356, bendrasis skyrius – 

294, kalbotyra – 247, geografija, istorija – 215, matematika – 185, groţinė literatūra – 93, religija- 

35. Aktualiausiomis temomis kaip visada yra vadyba, ekonomika, psichologija, pedagogika, menas, 

sociologija. Kaip ir anksčiau nemaţai naudotasi enciklopedijomis, įvairiakalbiais ţodynais. 

Praėjusiais metais lankytojai aktyviai domėjosi olandų kalbos, daniškų-lietuviškų pasikalbėjimų, 

asociacijų, anglų-lietuvių kalbų interneto ţodynais. Nemaţai uţfiksuota neigiamų uţklausų (699),  

tačiau darbuotojai stengiasi pageidaujamas knygas pakeisti analoginėmis. Tarp neigiamų uţklausų 

uţfiksuotos tokios, kaip aukcionų teorija, smulkus Danijos ţemėlapis, vikingų menas, 

komandiruočių apskaita, pirograviravimas, neuro fiziologija, „PageMaker“ programa, nano 

technologijos arba biomedicina, švietimo statisfikacija, jūriniai ţalvariai. 

Daugeliui uţklausų atsakyti vienu metu naudojami keli atsakymų šaltiniai – informacinis 

dokumentų fondas, bibliografinis informacinis fondas, bibliografinės straipsnių duomenų bazės, 

bibliotekos elektroninis katalogas bei internetas. Jau keleri metai ypač trūksta pačios naujausios 

informacinės bei mokomosios literatūros, dėl to lieka dalis neatsakytų uţklausų.   

Populiarumo nepraranda bibliotekos paslauga – skaityklų fondų leidinių išdavimas į 

namus su piniginiu uţstatu bibliotekos ne darbo valandomis. Ataskaitiniais metais Bendrojoje 

knygų skaitykloje, Bibliografijos kraštotyros skyriuje bei Teisingumo ministerijos Informacijos 

biure į namus su piniginiu uţstatu išduota 5373 leidiniai (pernai 5360),    

Bibliotekoje tebeveikia Teisingumo ministerijos informacinis biuras. Čia per metus 

apsilankė 1840 vartotojų (2009 m. – 1801), kuriems išduota 6685 egz. (2009 m. – 7935egz.) 

teisinės literatūros. Nors šis fondas pasipildė tik 8 fiz.vnt. leidinių, lankytojų čia padaugėjo. Šiame 

biure daţniausiai lankosi teise studijuojantys jaunuoliai arba su teisinėmis problemomis 

susiduriantys ţmonės.. Šio centro darbuotojai nuolat tenka padėti skaitytojams ieškoti informacijos 

LITLEX bazėje, susiorientuoti „Valstybės ţinių, „Informacinių pranešimų“ labirintuose. Per 2010 

m. INFOLEX bazėmis pasinaudota 953 kartus.Iki 2010 m. rugpjūčio mėnesio šiame centre glaudėsi 

keliaujanti Prancūzų kultūros centro prancūziškų knygų bibliotekėlė. Minėta bibliotekėle per metus 

pasinaudojo 68 lankytojai, kuriems į namus buvo išduota 244 knygos. 

 

Internetas 

 

Visose 5 miesto bibliotekose lankytojų paslaugoms yra nemokama prieiga prie interneto 

per LITNET tinklą. Interneto ryšys yra kokybiškas ir greitas, nes tiekiamas  per optinį kabelį.  

 Viešojoje bibliotekoje veika 2 interneto skaityklos: 8 darbo vietų interneto skaitykla ir 

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

filialuose yra kompiuterizuotos darbo vietos su prieiga prie interneto. Projekto “Biliotekos 

paţangai”  dėka, be jau turimos technikos, atnaujintos 2 VIP vietos Informacijos ir laisvalaikio 

centre.  

Viso J. Kunčino VB sistemoje vartotojams yra 42 kompiuterizuotos darbo vietos su 

interneto prieiga: 

Miesto VB – 27; 

Miesto VB filialuose – 15. 

Per ataskaitinius metus viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose apsilankė 33 900 interneto 

vartotojų, t.y. 6051 lankytoju daugiau nei 2009 m. 

Miesto VB – 21606 (buvo 17167) lankytojai; 
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Miesto VB filialuose – 12294 (buvo 10682) lankytojai. 

Lankytojų padaugėjo visuose bibliotekos padaliniuose. Prieţastis – įsibėgėjęs projektas 

„Bibliotekos paţangai“, kurio dėka lankytojai visus metus naudojosi 42 kompiuterizuotom darbo 

vietom, dalyvavo organizuotose akcijose, lankė kompiuterinio raštingumo kursus. Projekto 

„Bibliotekos paţangai“ aktyvios reklamos dėka  į miesto bibliotekų interneto skaityklas pradėjo 

lankytis  vis daugiau vyresnių ţmonių, daugiau garbingo amţiaus ţmonių nori išmokti naudotis 

kompiuteriu. Lankytojai susirašinėja su draugais ir artimaisiais, esančiais uţsienyje, ieško darbo,  

paţinčių, siunčia dokumentų kopijas, uţsisakinėja ir spausdinasi bilietus į renginius bei lėktuvo 

bilietus, kiti ieško internete įvairios informacijos, skaito naujienas, deklaruoja pajamas, moka 

mokesčius. Moksleiviai ir studentai ne tik ieško naudingos informacijos, bet ir spausdina, kopijuoja, 

skenuoja reikalingus straipsnius ar kitus dokumentus.Vaikai daţniausiai ateina paţaisti 

kompiuterinių ţaidimų, retas kuris ieško medţiagos, reikalingos pamokoms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas 

 

Kaip ir ankstesniais metais bibliotekoje buvo galima pasinaudoti šiomis lietuviškomis  

duomenų bazėmis – Nacionalinės bibliografijos duomenų banku (NBDB), Lietuvos periodinės 

spaudos bibliografinės straipsnių bazės 1994-2002 m. archyvu (kompaktinis diskas), teisinės 

informacijos portalu INFOLEX. PRAKTIKA. Taip pat galima pasinaudoti duomenų bazėmis anglų 

kalba – Oxford Referente Online-Premium collection, Oxford Art Online, Oxford Music Online, 

EBSCO Publishing eIFL.net (10-ies duomenų bazių paketas). Populiariausios bazės lieka 

lietuviškos – NBDB (naudotasi 136 kartus), Infolex. Praktika (naudotasi 111, atlikta paieškų – 953). 

EBSCO duomenų baze naudotasi 11 kartų, atliktos 168 paieškos. Kaip ir ankstesniais 

metais NBDB informacijos ieškojo išskirtinė lankytojų grupė – studentai. Bibliografinės straipsnių 

bazės 1994-2002 m. archyvas tampa nepopuliarus, nes joje sukaupta retrospektyvi bibliografija. O 

studijoms reikalingiausia naujausia informacija. Kaip ir ankstesniais metais studentai teiraujasi 

informacijos uţsienio kalba, tačiau retas ryţtasi jos ieškoti duomenų bazių anglų kalba pagalba.  

 

Per ataskaitinius metus elektroninėmis paslaugomis buvo pasinaudota: 

interneto seansų – 4948 ( 2009 m. - 3643); 

atsiųstų įrašų – 9545( 2009 m. - 29941); 

virtualių apsilankymų – 4759 (2009 m. – 31772). 

Interneto paslaugų vartotojai
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Kraštotyros darbas 

 

Bibliotekos kraštotyrinis darbas buvo tęsiamas ankstesnėmis kryptimis: kraštotyrinio 

fondo kaupimas, informacijos apie Alytaus regioną (miestą, rajoną, apskritį) bei visą Dzūkijos 

kraštą rinkimas, sisteminimas bei analizinių įrašų kūrimas. 

Viso bibliotekų sistemoje kraštotyros fondas sudaro 1 594 fiz. vnt.: 

Miesto VB – 1292; 

Miesto VB filialuose – 302. 

Didţiausias kraštotyros fondas yra bibliografijos skyriuje – 1042 leidiniai. 

2010 metais minėto skyriaus kraštotyros fondas patyrė didelę avariją. Pačioje metų 

pradţioje, sausio 29 dieną, Alytaus kolegijos, įsikūrusios viršutiniuose pastato aukštuose, patalpose 

trūkus vandentiekio vamzdţiui, karštu vandeniu uţlietas visas bibliografijos skyrius. Nukentėjo 

viskas, kas buvo šiose patalpose – ir inventorius, ir kompiuterinė technika, ir informacinis fondas – 

didelės išliekamosios istorinės bei kultūrinės vertės spaudiniai, rankraštiniai dokumentai, 

nuotraukos. Daugiau ar maţiau sudrėko visi kraštotyrinio informacinio fondo leidiniai. Pastebėjus 

avariją, teko labai skubiai iškraustyti visą kraštotyrinių leidinių fondą. Per kelias valandas, dirbant 

visam bibliotekos personalui, absoliučiai viskas buvo išneštas iš garų bei vandens pilnos skyriaus 

patalpos. Likviduojant padarinius biblioteka net kelias dienas neatvėrė durų skaitytojams, mat 

skyriaus inventorius bei patys leidiniais, periodikos segtuvai buvo sukrauti koridoriuose. Sekančias 

dienas visas leidinių fondas buvo labai atidţiai perţiūrimas, išvartomas kiekvienas leidinys atskirai. 

Joje buvo pastatyti garų ištraukėjai bei šildytuvai. Knygos buvo dţiovinamos su garų ištraukėjais ir 

šldytuvais apie mėnesį. Pagalbos kreipėmės į LNB Dokumentų konservavimo ir restauravimo 

centrą. Mums padėti atvyko keturi LNB specialistai. Jie suteikė labai vertingos informacijos, mokė, 

kaip esamomis sąlygomis dţiovinti leidinius. 

Pagalbininkai restauratoriai padėjo įvertinti nuostolius. Viso nukentėjo 591 leidinys. 

Leidiniai pagal paţeidimo laipsnį suskirstyti į grupes. 288 knygos, kuriose paţeidimų neaptikta, turi 

būti stebimos, nes dėl buvimo padidinto drėgnumo patalpose padidėjo popieriaus drėgnumas, todėl 

knygos gali pradėti pelyti. 134 leidiniai sudrėkę ir dėl drėgmės deformuoti. Šiuos leidinius, 

išdţiovinus ir pašalinus deformacijas dar kurį laiką stebėti, ar neatsiranda pelėsių. 82 leidiniai, buvę 

sudrėkę ar sušlapę. Knygų blokai deformuoti. Dėl drėgmės knygų antspaudai išsilieję, persigėrę per 

popierių ir sugadinę gretimus lapus. Didţioji dauguma šios grupės knygų turi autografus, įrašus, 

parašus, kurie nuo drėgmės išsilieję ir todėl negrįţtamai sugadinti. 47 leidiniai nuo drėgmės 

smarkiai nukentėję, labai deformuoti, kai kurių knygų lapai sulipę. Jų restauravimo kaštai smarkiai 

viršytų jų pačių vertę, o restauruoti galėtų tik specialistai. 16 knygų, spausdintų ant kreidinio 

popieriaus sugadintos negrįţtamai. Bei nuo drėgmės šiek tiek nukentėję 7 įrišti laikraščių 

komplektai ir 24 pavieniai dokumentai – lakštai, bylos, nuotraukos.  

LNB Dokumentų konservavimo ir restauravimo centrui restauravimui perduotos trys 

V. Krėvės knygos - „Raštai II tomas“ (Kaunas, Vilnius, 1921 m.), „Dainavos šalies senų ţmonių 

padavimai“ (Schweinfurt, 1948 m.), „Dangaus ir ţemės sūnūs“ (Ausburgas, 1949 m.).   

Atsiţvelgiant į LNB restauratorių rekomendacijas, metų eigoje kraštotyros fondas 

reguliariai buvo stebimas ir metų eigoje aptikome keletą segtuvų su kopijuota kraštotyrine 

medţiaga, kurie jau buvo apimti pelėsio. Be to, daugelyje knygų liko vandens dėmių ţymės, dalis jų 

daugiau ar maţiau deformuotais lapais. Deja, nors Alytaus kolegija ir atlygino ţalą, tačiau 

sugadintus ar tik apgadintus leidinius, turinčius didelės išliekamosios istorinės bei kultūrinės 

reikšmės, pakeisti tais pačiais leidiniais labai sunku. Kraštotyrinio pobūdţio leidiniai daţniausiai 

išleidţiami tik vieną kartą, ir nedideliais tiraţais, todėl po kurio laiko jų įsigyti jau nebeįmanoma. 

Patys autoriai jų taip pat jau daţniausiai nebeturi.  

Bibliografijos skyrius po avarijos vėl normaliomis sąlygomis dirbti pradėjo tik kovo 

antroje pusėje. Nors skaitytojus pagal išgales stengėmės aptarnauti ir avarijos likvidavimo metu.  

Skyriaus patalpas teko atlaisvinti dar kartą. Liepos-rugpjūčio mėnesiais avarijos 

kaltininkai, Alytaus kolegija,  remontavo patalpas. Vėl normaliai dirbti bei aptarnauti lankytojus 

pradėta tik rugsėjo mėnesį. 
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Bibliografijos skyrius nuo 2003 metų dalyvauja Nacionalinės bibliografijos duomenų 

banko (NBDB) kūrime. Į šį banką eksportuojami vietinės spaudos straipsnių analiziniai įrašai. Jie 

kuriami iš šių periodinių leidinių „Dainavos ţodis“, „Alytaus dienraštis“ (lapkričio mėnesio 

viduryje nustojo eiti), Dzūkų kultūros draugės leidţiamo ţurnalo „Dainava“, nemokamų laikraščių 

„Miesto laikraštis“, „Mano Dzūkija“. Per metus į NBDB nusiųstas 1801 įrašas.  

Viena iš pagrindinių kraštotyros darbo sričių – informacijos apie kraštą rinkimas, 

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

rengiami ne tik iš vietinės spaudos, bet ir iš respublikinės bei bibliotekoje gaunamų spaudinių. Iš 

viso bibliotekos elektroninis katalogas papildytas 5185 analiziniu įrašu (2009 m. – 6159).  

Taip pat metų eigoje nuolat redaguojamas bibliotekos elektroninio katalogo straipsnių 

paieškos posistemyje esantis reikšminių ţodţių sąrašas. Jis redaguojamas atsiţvelgiant į reikšminių 

ţodţių pakeitimus bei metodinius nurodymus, padarytus nacionalinės M. Maţvydo bibliotekos 

specialistų, atsakingų uţ reikšminių ţodţių sąrašą. 

Ataskaitiniais metais, reguliariai, kartą savaitėje, parengti analiziniai įrašai 

konvertuojami į tekstinį dokumentą ir siunčiami į Alytaus miesto savivaldybės Viešųjų ir uţsienio 

ryšių skyrių. Jie talpinami savivaldybės tinklalapyje, skyriuje „Spauda apie mus“. Taip pat miesto 

savivaldybės Investicijų skyriaus pageidavimu metų eigoje buvo renkama bei kopijuojama visa 

spaudoje pasirodţiusi informacinė medţiaga apie Alytaus miesto tarptautinį bendradarbiavimą, 

visus Alytuje vykusius europinius renginius 2010 metais. Viso savivaldybei parengtos ir perduotos 

180 kopijos. Labai dţiugu, kad 2009 metų darbas nebuvo veltui, nes remiantis mūsų surinkta 

informacija buvo parengta ataskaita apie miesto tarptautinę veiklą Europos tarybai, kuri miesto 

veiklą įvertino aukštu apdovanojimu – Europos garbės ţenklą. Dabar savivaldybė sieks 

aukščiausiojo – Europos prizo. 

Kraštotyrine medţiaga toliau pildomi turimi teminiai  bei personalijų aplankai. 

Parengti 2010 metų Alytaus kultūros premijos laureatams skirti aplankai: „Muzikos mokytoja, 

chorvedė Birutė Eišmontienė“, „Kompozitorius, atlikėjas Arvydas Mikalauskas“, „Spaudos 

fotografas, fotomenininkas Zenonas Šilinskas“, Dzūkų šnektos puoselėtoja Antanina 

Urmanavičienė“. 

2010 metais, bendradarbiaujant su mūsų bibliotekoje praktiką atlikusiomis Alytaus 

profesinio rengimo centro informacinių technologijų  specialybės studentėmis, pradėta skaitmeninti 

surinkta informacija apie 1991-2008 metų Alytaus miesto kultūros premijos laureatus. Nuskenuota 

informacija apie 52 laureatus, 1080 dokumentų. 

Per ataskaitinius metus bibliotekos darbuotojai atsakė į 411 kraštotyrinio pobūdţio 

uţklausų (2009 m – 394). Praėjusiais metais daugiausia gauta adresinių uţklausų (192). Daţniausiai 

lankytojai pageidavo senesnių metų „Alytaus naujienų“, „Miesto laikraščio“. Didţiąją teminių 

uţklausų dalį tradiciškai pateikė studentai, jiems buvo reikalinga informacija apie Alytaus istoriją, 

išsiskirianti tema buvo apie sovietinį Alytų, nes šis laikotarpis dar nėra taip plačiai išnagrinėtas, 

kaip tarpukario Alytus. Domėtasi ir lankytinomis vietomis, turizmu Alytuje, apgyvendinimo 

galimybėmis, Alytaus rajono piliakalniais ir pilkapynais, saugomomis teritorijomis, baţnyčių 

istorija, Alytaus miesto ekonomine plėtra, dzūkų tarme parašytais eilėraščiais, dzūkų kaimais. 

Moksleivius domino informacija apie kulinarinį Dzūkijos paveldą, dzūkų tautines prijuostes, gamtą, 

Alytaus miesto legendą, miesto rašytojus, dzūkų tarmę. Vyriškoji skaitytojų dalis, ypač vyresnio 

amţiaus, domėjosi G. Lučinsko nauja knyga „Pogrindinė „Geleţinio valko“ organizacija Alytaus 

apskrityje“, Alytaus šaulių istorija, šauliu P. Aravičiumi, sovietinių karių kapinių, vokiečių karo 

belaisvių kapinių istorija. El. paštu buvo gauta įdomi kraštotyrinė uţklausa - „Kaip dzūkiškai 

vadinasi tvoros tarpas tarp šulų“. 

Kaip ir ankstesniais metais kraštotyros skyriuje buvo teikiama leidinių išdavimo į 

namus su piniginiu uţstatu paslauga. Šia paslauga pasinaudojo 36 lankytojai, jiems buvo išduotas 

51 kraštotyrinis leidinys. 

Kiekvienais metais bent keliais eksponatais papildoma rašytojo Jurgio Kunčino 

atminimo kambario ekspozicija. Daţniausiai tai pavyksta padaryti tik rašytojo artimųjų bei draugų 
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pagalba. IV-ųjų respublikinių trumposios prozos skaitymų „Imbiero vakarai“ metu buvo parengta ir 

pristatyta rašytojo  kūrybos vertimų į uţsienio kalbas paroda. Šiai parodai iš LNB pasiskolinome 14 

knygų. 

 

 

METODINĖ VEIKLA 

 

Pagrindinės metodinės veiklos kryptys: 

bibliotekų veiklą reglamentuojančių dokumentų , standartų diegimas; 

naujų technologijų bibliotekoje diegimas; 

paţangios šalies bibliotekų patirties skleidimas ir įgyvendinimas; 

praktinės pagalbos teikimas; 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimas  

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

uţ bibliotekos viešuosius ryšius ir projektų rengimą. Esant nedidelei bibliotekų sistemai, padaliniai 

aplankomi vidutiniškai po kartą į mėnesį, reikalui esant teikiama papildoma praktinė pagalba, 

sprendţiamos iškilusios problemos, ginčai ir pan. Kartą į mėnesį rengiami ir padalinių vedėjų 

gamybiniai pasitarimai, aptariami veiklos rezultatai, aiškinamasi trūkumai, problemos. Surengti 5 

visuotiniai susirinkimai. Rengiami planai, ataskaitos M. Maţvydo bibliotekai ir Alytaus miesto 

savivaldybės Kultūros skyriui. Parengtas 2011 -2013 m. strateginis veiklos planas bei veiklos 

programa. 

Ataskaitiniais metais daug dėmesio buvo skirta projekto „Bibliotekos paţangai“ 

įgyvendinimui, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimui.  

Kaip ir ankstesniais metais bendradarbiauta su Alytaus mokyklų bibliotekomis bei 

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

bibliotekininkus įvairiais profesiniais klausimais. Mokyklų bibliotekininkams surengtas vienas 

seminaras, kuriame buvo pristatyta nauji dokumentų projektai bibliotekininkystės srityje.  

 

 

DALYVAVIMAS PROGRAMOSE. PROJEKTŲ RENGIMAS 

 

2010 m. biblioteka ir toliau aktyviai dalyvavo projekte „Bibliotekos pažangai“, kurio 

tikslas stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai 

ţymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis informacijos gavimui ir 

bendravimui.  

Projekto dėka, be jau turimos technikos, buvo atnaujintos 2 VIP vietos Informacijos ir 

laisvalaikio centre.  

Projekto rėmuose buvo organizuojamos akcijos konkursai lankytojams: „Sodo 

pagalbininkas – internetas Jūsų bibliotekoje“(akcija nesulaukė pasisekimo), „Atgimimo Lietuva 

internete“, „Atvirukai iš gimtinės“, „Interneto mozaika. Sėkmės istorijos iš pirmų lūpų“. Pastaroji  

kvietė lankytojus aprašyti, kaip jų kasdienybė, laisvalaikis, buitis pasikeitė  atradus internetą. Čia 

puikiai sekėsi bibliotekos skaitytojui Z. Bulgakovui. Jo papasakota istorija buvo išspausdinta 

portale „Delfi.lt“ ir sulaukė nemaţai dėmesio.  

Bibliotekos parengtiems projektams gauta 9 670 Lt. Visas finansavimas gautas iš LR 

Kultūros rėmimo fondo.  

Projektas „Ketvirtieji Jurgio Kunčino atminimui skirti respublikiniai trumposios prozos 

skaitymai “IMBIERO VAKARAI“ iš Kultūros rėmimo fondo gavo 6670Lt. Dar 3000 Lt šis 

projektas gavo iš Alytaus miesto savivaldybės per asociaciją „Balta varna“, veikiančią prie 

bibliotekos (mat pagal nuostatus 2010m. miesto biudţetinės kultūros organizacijos neturėjo teisės 

teikti projektų miesto savivaldybei) 

Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus projektas „Kas pasakė, kad skaityti – nuobodu ir... 

nemadinga?!!” iš Kultūros rėmimo fondo gavo 3000Lt.  
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2011 metams biblioteka parengė 3 projektus:  

1.„Imbiero vakarai. Post scriptum“. Projektas pateiktas LR kultūros rėmimo fondui, 

Alytaus miesto savivaldybei. 

2. „Atvirlaiškis iš Alytaus“. Projektas pateiktas Alytaus miesto savivaldybei. 

3. „Paţink lietuvišką pasaką“. Projektas pateiktas LR kultūros rėmimo fondui, Alytaus 

miesto savivaldybei. 

 

 

PERSONALAS 

 

J. Kunčino VB sistemoje yra 36 etatai. Dirba 34 darbuotojai: iš jų 24 – profesionalūs 

bibliotekininkai. Iš jų: 

VB – 20 bibliotekininkų; 

VB miesto filialuose – 4 bibliotekininkai 

Nors metai bibliotekos personalui buvo sudėtingi, teko eiti 5 dienas nemokamų 

atostogų, tačiau pavyko išsaugoti visą etatų skaičių. Ataskaitiniais metais darbuotojų kaitos nebuvo. 

Darbuotojų amţiaus vidurkis – 46 metai. Dirba viena pensijinio amţiaus bibliotekininkė.  

  

Darbuotojų išsilavinimas 

 

Su aukštuoju išsilavinimu dirba: 

AMVB – 17 darbuotojų (70,8%). Iš jų: 

VB – 16 darbuotojų (80%); 

VB miesto filialuose – 1 darbuotojas (25%). 

Su aukštesniuoju išsilavinimu dirba: 

AMVB – 7 darbuotojai (29,2%). Iš jų: 

VB – 4 darbuotojai (20%); 

VB miesto filialuose – 3 darbuotojai (75%). 

Kitokio išsilavinimo darbuotojų tarp profesionalių bibliotekininkų nėra. 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

 

2010 m. darbuotojai kėlė kvalifikaciją projekto  „Bibliotekos paţangai“ mokymų dėka.  

Mokymuose  „Bendravimo įgūdţių tobulinimas“, „Darbo su MS Exel 2007 pagrindai“, 

„Darbas su papildoma technine ir programine įranga“, kurią bibliotekos gavo įgyvendinant projektą 

„Bibliotekos paţangai“ dalyvavo ir gavo paţymėjimus 8 darbuotojai. 

Mokymuose „Suaugusiųjų mokymo pagrindai bibliotekų darbuotojams“ ţinias tobulino 

3 darbuotojos. 

Nuotolinių mokymų „Viešieji ryšiai bibliotekininkams“, „Ţiniatinklis 2.0 

bibliotekininkams“ pirmąjį  ir antrąjį mokymo kursus baigė po 6 darbuotojus. 

IT specialistas lankė 2 kursus: „Windows Server 2008 bibliotekų IT specialistams“ ir 

„OS Windows 7 naujovės. Windows serverių saugumas“. 

Anglų kalbos kursus lankė 10 bibliotekos darbuotojų (baigė ir paţymėjimus gavo jau 

2011m).  

Viso per praėjusius metus gauti 42 paţymėjimai. Kvalifikaciją kėlė 14 bibliotekos 

specialistų, daugelis po keletą kartų. 

Vyr. bibliotekininkė automatizacijai dalyvavo Lietuvos nacionalinės M. Maţvydo 

bibliotekos organizuotuose LIBIS PĮ mokymuose. 

Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro organizuotame seminare „Informacinių 

technologijų vadybiniai sprendimai“ dalyvavo bibliotekos direktorė.  

Bibliografijos skyriaus vedėja dalyvavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

seminare „Elektroninių knygų sklaida Lietuvoje – bibliotekininkų rankose“ 



34 

 

 

 

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

 

1 AMVB darbuotojui tenka – 388 skaitytojai. Iš jų:  

VB – 323; 

VB filialuose – 709. 

1 AMVB darbuotojui tenka 5921 lankytojas. Iš jų: 

VB – 4866; 

VB filialuose – 11198. 

1 AMVB darbuotojas išduoda 12415. Iš jų: 

VB – 10383; 

VB filialuose – 22575. 

 

 

MATERIALINĖ BAZĖ 

 

Miesto bibliotekų materialinė bazė yra pakankamai gera - nėra skubiai remontuotinų  

padalinių. 

Visi VB padaliniai yra kompiuterizuoti ir turi prieigą prie interneto (optinis kabelis). 

2010 m. projekto „Bibliotekos paţangai“  lėšomis  buvo visiškai atnaujinta kompiuterinė ir 

programinė įranga vartotojams  Informacijos ir laisvalaikio centre, gautas  naujas serveris visos 

sistemos IT reikmėms. Viso J. Kunčino VB sistema turėjo 71 kompiuterizuotą darbo vietą: 

 

J. Kunčino VB 71 Iš jų: 42 vartotojams 29darbuotojams 

Miesto VB 51 27 vartotojams 24 darbuotojams 

3 miesto filialuose 20 15 vartotojams 5 darbuotojams 

 

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

vartotojams. VB filialuose dauginimo aparatų nėra. Bibliotekoje taip pat yra 2 komplektai 

multimedia įrangos, galingas skaneris, 5 multifunkciniai įrenginiai, filmavimo kamera, fotoaparatas. 

Biblioteka yra įsigijusi lengvąjį automobilį VW Touran. 

 

Patalpų plotas 

 

Bendras bibliotekų patalpų plotas – 2179 m
2 

Naudingas patalpų plotas – 1490 m
2  

 

Lentynų apskaita 

 

Viso fondo lentynų – 2860 metrai; 

Atviro fondo lentynų – 2828 metrai. 

 

 

FINANSAVIMAS 

 

20010 m. J. Kunčino VB išlaidos sudarė 967,4 tūkst. Lt. Iš jų: darbuotojų apmokėjimui 

skirta 551,3 tūkst. Lt.; dokumentų komplektavimui – 92,2 tūkst. Lt.(12,9 tūkst. maţiau nei 2009m; 

iš jų tik 60,4 tūkst. Lt. – knygoms, 29,9 tūkst. Lt. – periodikai ir 1,9 tūkst. Lt. – kitiems 

dokumentams įsigyti). Kitos išlaidos sudarė 317,5 tūkst. Lt. 

Viso per ataskaitinius metus biblioteka gavo 967,4 tūkst. Lt.(32,2 tūkst. Lt maţiau nei 

2009 m.). Iš jų:  
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Miesto savivaldybės ir valstybės biudţeto lėšos – 925,4 tūkst. Lt.  

Lėšos iš kitų viešų šaltinių (parama) – 14,3 tūkst. Lt. 

Programų, projektų (grantų) lėšos – 9,7 tūkst. Lt. 

Bibliotekinių operacijų metu gautos lėšos – 18 tūkst.Lt. 

 

 

IŠVADOS 

 

Sėkmės. 

 Didţioji dalis  pagrindinių bibliotekinės veiklos statistinių rodiklių yra teigiami.  

 Sėkmingai įgyvendinamas projektas „Bibliotekos paţangai“. 

 Visuose bibliotekos filialuose funkcionuoja LIBIS PĮ skaitytojų aptarnavimo 

posistemė.  

 Visos miesto bibliotekos dirba gerose moderniose patalpose su interneto ryšiu. 

 Mieste ţinoma ir vertinama bibliotekos viešoji kultūrinė veikla.  

 Biblioteka glaudţiai bendradarbiauja su miesto mokyklomis, kitomis švietimo ir 

kultūros įstaigomis. 

 

Trūkumai ir problemos. 

 2010 m. nesėkmė – vandentiekio avarija, kurios metu buvo apgadinta didţioji 

dalis kraštotyros fondo. Reikės ilgai ir kruopščiai dirbti, kad atstatyti kuo 

daugiau jo leidinių, tačiau aišku, kad  viso sugadinto fondo atstatyti nepavyks. 

 Pastaraisiais metais maţinamas finansavimas dokumentų įsigijimui neigiamai 

atsiliepia tiek fondų formavimui, tiek dokumentų išduočiai. Sumaţintos 

prenumeratos apimtys. 

 Maţėjant gyventojų skaičiui mieste sunku išlaikyti teigiamus registruotų 

skaitytojų rodiklius, nuolat maţėja bibliotekose registruotų vaikų skaičius. 

 Ir toliau aktuali išlieka fondų saugumo problema. 

 Tik 2 iš 5 miesto bibliotekų prieinamos neįgaliesiems. 

 Dėl lėšų stokos darbuotojai buvo priversti eiti 5 dienas nemokamų atostogų. 

 Bibliotekininkų darbo krūvis ir kompetencijos nuolat didėja, tuo tarpu 

atlyginimai (įskaitant nemokamas dienas) tik maţėja. 

 

Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą. 

 Išgyventi esant minimaliam finansavimui visoms bibliotekos reikmėms. 

 Ieškoti būdų ir galimybių, kaip neprarasti registruotų skaitytojų ir išsaugoti 

esamų lankytojų skaičių 

 Ieškoti galimybių ir būdų, kaip papildyti dokumentų fondą naujais leidiniais.  

 Toliau aktyviai dalyvauti projekte „Bibliotekos paţangai“ ir vykdyti su juo 

susijusius įsipareigojimus.  

 Skatinti lankytojus naudotis elektroninėmis paslaugomis, prenumeruojamomis 

duomenų bazėmis. 

 Vykdyti 2011metams parengtus projektus ir toliau plėtoti bibliotekos kultūrinę 

veiklą. 


