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BENDROJI DALIS
2017 m. J. Kunčino viešoji biblioteka dirbo vadovaudamasi 2017–2019 metų strateginiu
bibliotekos planu bei veiklos programa. Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos veiklos
programos tikslas – užtikrinti palankias sąlygas Alytaus miesto bendruomenės bibliotekiniam ir
informaciniam aptarnavimui organizuoti. Siekiant įgyvendinti šį tikslą buvo numatyti trys
pagrindiniai uždaviniai, orientuoti į veiklos tobulinimą, palankios aplinkos darbui kūrimą, personalo
ugdymą:
1. Užtikrinti informacijos ir komunikacijos galimybių plėtrą.
2. Užtikrinti sąlygas bibliotekos personalui kvalifikuotai ir kokybiškai atlikti savo
pareigas.
3. Užtikrinti tinkamas darbo sąlygas bibliotekos lankytojams ir personalui.
Minėtiems uždaviniams įgyvendinti buvo numatyti jų vertinimo kriterijų rodikliai.
Pagrindinius rodiklius pavyko pasiekti:
Eil. Nr.
1
2
3

Rodiklio pavadinimas
Lankytojų skaičius
Viešųjų renginių skaičius
Įvykdytų projektų skaičius

Planas
130 000
100
4

Rezultatas
135687
143
4

Taip pat įvykdytos ir viršytos įstaigos vadovui 2017 m. iškeltos metinės užduotys ir siektini
rezultatai.
1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai

Metinės užduotys
(toliau – užduotys)

1.1.Užtikrinti stabilų

ir racionalų įstaigos
finansinės ir ūkinės
veiklos vykdymą.

Siektini rezultatai

Racionalus ir
tikslingas įstaigos
biudžete planuotų
lėšų panaudojimas.

Nustatyti rezultatų
vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai,
kuriais vadovaudamasis
vadovas vertins, ar
nustatytos užduotys yra
įvykdytos)

Teigiamas metų
balansas, lėšos
naudojamos pagal
paskirtį.

Pasiekti rezultatai ir
jų rodikliai

2018 m. bibliotekai
skirta 379400 Eur
savivaldybės lėšų,
Panaudota –
376206,06 Eur;
Sutaupyta – 3193,94.
Iš jų – 2435,61 Eur –
komunalinėms
paslaugoms (šiluma,
elektra). Racionaliai
naudojant biudžeto
lėšas, įsigytas metų
pradžioje
neplanuotas vaizdo
stebėjimo kamerų
komplektas (3031,23
Eur), gerokai
sustiprinęs tiek turto,
tiek žmonių apsaugą.
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2017 m. Kultūros
programoje įstaigai
nustatytų
pagrindinių veiklos
rodiklių
įgyvendinimas.

100 proc. įgyvendinti
ne mažiau kaip 2 iš 3
nustatytų veiklos
rodiklių.

1.2 Užtikrinti 2017

m. veiklos plano
vykdymą.

1.5. Tobulinti
įstaigos veiklą

1. Planuotas
lankytojų sk. –
13000. Pasiektas –
135687;
Įgyvendinimo proc. –
104,3
2. Planuotas renginių
skaičius – 95;
Pasiektas – 143;
Įgyvendinimo proc. –
150.
Planuotas projektų
sk. – 4; Pasiektas .–
4 Įgyvendinimo proc.
– 100
3. Planuotas IT
apmokytų asmenų
sk. – 50; Pasiektas –
68.
Įgyvendinimo proc. –
136

Savivaldybės lėšos
veiklai –7500 Eur;
Ne mažiau kaip 20
lėšos iš kt. šaltinių
proc. visų veiklai
– 5700 Eur;
numatytų lėšų.
Gautas papildomas
finansavimas – 76
proc.
20 proc. ir daugiau
Iš 36 bibliotekos
Žmogiškųjų
kvalifikaciją kėlusių
darbuotojų
išteklių stiprinimas. darbuotojų.
kvalifikaciją kėlė
14 – 38 proc.
Įgyvendinti 4
projektai:
Įgyvendinti
1. Literatūrinių
skaitymo
renginių ciklas J.
skatinimo,
Kunčino 70 –
edukacinius,
Įgyvendinti ne mažiau
mečiui:
leidybos ir kt.
kaip 3 veiklos projektai a) jubiliejinis
projektus įvairioms
vakaras centrinėje
miesto gyventojų
bibliotekoje;
socialinėms ir
b) atsiminimų
amžiaus grupėms
popietė Vaikų ir
jaunimo literatūros
skyriuje,

Pritraukti
papildomus
1.3. Siekti papildomų finansavimo
finansavimo šaltinių šaltinius veiklos
pritraukimo.
finansavimui .

1.4. Užtikrinti
kokybiškų paslaugų
teikimą.

Visi 3 nustatyti
rodikliai
įgyvendinti
daugiau kaip 100
proc.
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c) naujos rašytojo
poezijos rinktinės
„Malūnų gatvė be
malūnų“
sutiktuvės,
2. Respublikinis
ekslibrisų
konkursas J.
Kunčino 70-mečiui
(+ paroda ir
ekslibrisų rinkinio
leidyba).
3. Edukacinis
projektas vaikams
„Kas pasakė, kad
skaityti nuobodu ir
nemadinga?“
4. Literatūrinių –
muzikinių
susitikimų
projektas ‚Dvi
kartos traukinyje“.
1.6. Darbuotojų

kaitos įstaigoje
rodiklis.

Užtikrinti, kad
2017 m. darbuotojų
kaita nepablogintų
įstaigos veiklos ir
darbo
organizavimo
rezultatų.

Darbuotojų kaitos
rodiklis - ne daugiau
kaip 10 proc.

Darbuotojų kaitos
nebuvo – 0 proc.

Lyginant su 2016 metais, ataskaitinių metų veiklos rodikliai beveik nesikeičia.Vos 0,2
% sumažėjo registruotų vartotojų skaičius, 0,3 % – lankytojų ir išduotų leidinių skaičius. Įvertinus,
kad gyventojų mieste 2017 m. sumažėjo 2,4 %, tai yra gana stabilūs rezultatai. Iki 143, t.y. 50 proc.,
padidėjo kultūrinių renginių skaičius.
Bibliotekos lankytojai, kaip ir ankstesniais metais, aktyviai naudojasi virtualiomis
bibliotekos paslaugomis. Populiarėja ne tik knygų ar prenumeruojamų leidinių paieška
elektroniniame bibliotekos kataloge, bet ir informacijos apie renginius ir naujienas bibliotekos
svetainėje, facebook socialiniame tinkle, aktyvėja išankstinis paklausių knygų rezervavimas
internetu. Tęsiami vartotojų mokymai, konsultacijos įvairiais IT klausimais bei individualūs
kompiuterinio ir internetinio raštingumo mokymai vyresniems miesto gyventojams. Aktyviai
įgyvendinamos edukacinės programos mažiesiems bibliotekos lankytojams.Tęsiamas ir kraštotyros
katalogo senųjų kortelių įrašų skaitmeninimas.
2017 m. biblioteka minėjo rašytojo Jurgio Kunčino 70-ąsias gimimo metines. Visus
metus buvo organizuojami renginiai šiam rašytojui, kurio vardu ir pavadinta biblioteka, atminti.
Vyko literatūriniai vakarai, knygų pristatymai, filmų peržiūros, edukacinės pamokos, skirtos J.
Kunčino kūrybai. Buvo organizuotas respublikinis ekslibrisų konkursas „Ex libris. Jurgiui Kunčinui
– 70“, kuriame sėkmingai sudalyvavo dailininkai iš įvairių Lietuvos miestų.
2017 m. organizuotas tęstinis renginių ciklas „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“.
Trijuose šio literatūrinio – muzikinio ciklo renginiuose dalyvavo žinomi ir profesionalūs literatūros
kūrėjai, atstovaujantys skirtingoms kartoms, literatūros kritikai bei muzikantai.
2017 m. Alytaus savaivaldybės užsakymu UAB „Sprinter tyrimai“ atliko miesto
gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimą. Jo rezultatai parodė, kad geriausiai
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gyventojai įvertino kultūros įstaigų paslaugas – 79 %, o tarp kultūros įstaigų – bibliotekų paslaugas
– 89 %.
I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
1.1. Bibliotekų skaičius
2017 m. J. Kunčino VB sistemos bibliotekų skaičius nepasikeitė. Veikia 4 bibliotekos:
viešoji biblioteka;
3 miesto filialai:
Informacijos ir laisvalaikio centras,
Vidzgirio filialas,
Pirmojo Alytaus filialas.
1. 2. Tinklo pokyčiai
2017 m. miesto bibliotekų tinklas nepasikeitė. Centrinė biblioteka jau dešimtmetį
įsikūrusi miesto centre, dalijasi vienu pastatu su Alytaus kolegija. VB vaikų ir jaunimo literatūros
skyrius įsikūręs gyvenamojo namo priestate, mokyklų apsuptyje Vidzgirio mikrorajone. Miesto
filialai išsidėstę atskiruose miesto mikrorajonuose. Nuotoliai tarp bibliotekų nėra labai dideli.
Tinklo išdėstymas yra gan optimalus, tik Putinų mikrorajone nėra miesto bibliotekos – tačiau šio
mikrorajono gyventojai gali naudotis šalia įsikūrusios Alytaus rajono viešosios bibliotekos
paslaugomis.
1. 3. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai
Bibliotekų sistemoje yra 36 etatai, iš jų:
26 profesionalūs bibliotekininkai;
5 kvalifikuoti specialistai;
6 etatai techninių darbuotojų.
Viešojoje bibliotekoje – 31,25 etato, dirba 22 bibliotekininkai;
Trijuose miesto filialuose yra 4,75 etato, dirba 4 bibliotekininkai.
Ataskaitiniais metais pokyčių struktūroje neįvyko.
II. DOKUMENTŲ FONDAI
2.1. Fondo formavimas
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka komplektuoja dokumentų fondus,
atsižvelgdama į Alytaus miesto istorines tradicijas bei plėtrą, gyventojų informacinius poreikius,
naują leidyklų asortimentą ir į dokumentų įsigijimui skirtas lėšas.
Sutartis su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija dėl bibliotekai skirtų valstybės
biudžeto lėšų dokumentams įsigyti buvo pasirašyta 2017 metų kovo 7 dieną. Nauji leidiniai, pirkti
už valstybės biudžeto lėšas, skaitytojus aptarnaujančius bibliotekos padalinius pasiekė tik 2017
metų kovo 16 dieną. Tad dėl valstybės biudžeto lėšų vėlyvo gavimo daugiau nei du mėnesius
bibliotekos skaitytojai negavo naujų knygų. Didžioji savivaldybės skirtų lėšų dalis skiriama
periodikos prenumeratai.
Sutartys su knygų tiekėjais buvo sudarytos ir nauji leidiniai bibliotekai įsigyti,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, neskelbiamos apklausos
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būdu. Didžioji dalis dokumentų pirkta iš leidėjų ar autorių, vengiant tarpininkų antkainių,
pasinaudojant akcijomis, derantis dėl nuolaidų. Viso sudarytos 29 sutartys su knygų leidėjais,
tiekėjais ir autoriais.
Komplektavimo prasme 2017 metai nesiskyrė nuo ankstesnių metų. LR kultūros
ministerijos skirtas 140,00 Eur arba 0,33 proc. didesnis finansavimas dokumentų įsigijimo
skaičiui teigiamos įtakos nepadarė. Iš valstybės biudžeto lėšų įsigyta 390 fiz. vnt. arba 6,90 proc.
dokumentų mažiau nei ankstesniais metais, nes aptarnaujamos bendruomenės poreikius geriausiai
atitinkantys leidiniai pabrango. Alytaus miesto savivaldybės naujų dokumentų įsigijimui skirtas
1600,00 Eur arba 14,95 proc. didesnis, nei ankstesniais metais, finansavimas leido įsigyti 151 fiz.
vnt. arba 6,00 proc. dokumentų daugiau, nei 2016 m. iš savivaldybės biudžeto lėšų, o visas
dokumentų gavimas padidėjo tik 1,68 proc.
Fondo apimtis sumažėjo 1156 fiz. vnt. arba 0,76 proc., nes filialuose nurašyta žymiai
daugiau neaktualių dokumentų, nei gauta. Dėl to truputį padidėjo naujai gautų dokumentų procentas
visos sistemos fonde ir fondo apyvartos rodiklis filialuose.
2.2. Fondo būklė
2017 metais Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos sistemos dokumentų fondą,
kaip ir ankstesniais metais, sudarė: trijų viešosios bibliotekos skyrių: Skaitytojų aptarnavimo,
Informacijos ir kraštotyros centro, Vaikų ir jaunimo literatūros fondai; trijų miesto filialų: Pirmojo
Alytaus, Informacijos ir laisvalaikio centro, Vidzgirio fondai.
Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos fondo apimties kitimas 2014-2017 metais

Fondo būklė 2017 m. gruodžio 31 d.
Grožinė
literatūra

Fondo dydis
Fiz. vnt.

J. Kunčino
VBS
VB
3 MF
Vid. 1 fil.

151825

%
100

Pav.
52961

%
100

87043
64782
21594

57,33
42,67
14,22

43183
25130
12427

81,54
47,45
23,46

Fiz. vnt.

93991

%
61,91

49370
44621
14874

56,72
68,88
68,88

Šakinė
literatūra
Fiz. vnt.

Periodiniai
leidiniai

%
35,68

Fiz. vnt.

54177

3657

%
2,41

35411
18766
6255

40,68
28,97
28,97

2262
1395
465

2,60
2,15
2,15
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2017 m. visos J. Kunčino VB sistemos fondo dydis – 151825 fiz. vnt. 52961 pav.
dokumentų, tame skaičiuje: 93991 fiz. vnt. – grožinės literatūros, 54177 fiz. vnt. – šakinės
literatūros ir 3657 fiz. vnt. – periodinių leidinių.
Fondo apimtis 2017 metais visoje J. Kunčino VB sistemoje sumažėjo 1156 fiz. vnt. (0,76
proc.), bet padidėjo 742 pavadinimais( 1,42 proc.): centrinėje bibliotekoje fondas padidėjo 889 fiz.
vnt. (1,03 proc.) ir 1184 pav.(2,82 proc.); trijų miesto filialų fondas sumažėjo 2045 fiz. vnt. (3,06
proc.), bet padidėjo 533 pav.( 2,17 proc.) Iš trijų filialų Vidzgirio filialo fondas yra gausiausias,
jame sukaupta 26469 fiz. vnt. 14942 pav. dokumentų.
Dokumentų gavimas
Bibliotekos
padaliniai
J. Kunčino VBS
VB
3 MF
Vidutiniškai 1 filialas

Iš viso
Fiz. vnt.
9130
4927
4203
1401

Pav.
1831
1799
1154
970

Grožinė literatūra
Fiz. vnt.
Pav.
4453
920
2248
912
2205
784
735
680

Šakinė literatūra
Fiz. vnt.
Pav.
2028
810
1234
803
794
307
265
252

2017 metais J. Kunčino VB sistemos fondai papildyti 9130 fiz. vnt. 1831 pav.
dokumentų, t. y. 151 fiz. vnt. arba 1,68 proc. ir 10 pav. arba 0,55 proc. dokumentų daugiau nei 2016
m. Centrinė biblioteka gavo 4927 fiz. vnt. 1799 pav. dokumentų, t. y. 168 fiz. vnt. arba 3,53 proc. ir
22 pav. arba 1,24 proc. dokumentų daugiau nei ankstesniais metais. Trys miesto filialai gavo 4203
fiz. vnt. 1154 pav. dokumentų, t. y. 17 fiz. vnt. arba 0,40 proc. ir 48 pav. arba 3,99 proc. dokumentų
mažiau nei ankstesniais metais. Vienam filialui vidutiniškai skirta po 1401 fiz. vnt. 970 pav.
dokumentų, t. y. 6 fiz. vnt. arba 0,43 proc. ir 46 pav. arba 4,53 proc. dokumentų mažiau nei
ankstesniais metais. Centrinė biblioteka gavo 53,96 proc. fiz. vnt. ir 98,25 proc. naujų pavadinimų
dokumentų, filialams skirta 46,04 proc. fiz. vint. ir 63,03 proc. naujų pavadinimų dokumentų.
Per metus gauta periodinių leidinių
Spausdinti periodiniai leidiniai prenumeruojami už Alytaus miesto savivaldybės skirtas
lėšas per: AB „Lietuvos paštas“, UAB „Apskaitos ir audito žinios“, UAB „DELFI“, UAB „Lietuvos
rytas“, UAB „Teisės aktų žinios“, UAB „Teisidas“ ir UAB „Verslo žinios“.

Bibliotekos
padaliniai
J. Kunčino VBS
VB
3 Miesto filialai
Vid. 1 filialas

Viso
2649
1445
1204
401

Periodiniai leidiniai
Fiziniai vienetai
Pavadinimai
Laikraščių
Žurnalų
Viso Laikraščių
Žurnalų
56
2593
101
21
80
33
1412
84
17
67
23
1181
63
13
50
8
393
38
8
30

Išleistos
lėšos
(Eur)
11618,34
7609,80
4008,54
1336,18

2017 metais spausdintos periodikos prenumeratai išleista 11618,34 Eur, t. y. 938,80 Eur
(8,79 proc.) daugiau nei ankstesniais metais ir tai turėjo teigiamos įtakos didesniam fiz. vnt.
įsigijimui, bet ne prenumeruojamų pavadinimų skaičiui. Visoje sistemoje gauta 2649 fiz. vnt. 101
pavadinimo periodinių leidinių, tai yra 133 fiz. vnt. (5,29 proc.) periodinių leidinių daugiau, nei
2016 m., bendras pavadinimų skaičius išliko nepakitęs.
2017 metais J. Kunčino VB vartotojai galėjo nemokamai naudotis 10 Kultūros
ministerijos apmokėtų duomenų bazių: UAB „Lexnet“ priklausančia lietuviška teisine duomenų
baze Infolex (prieigos teisė 6 darbo vietoms); užsienio licencijuotų duomenų bazių anglų kalba
ištekliais: EBSCO Publishing - 8 duomenų bazių paketas; Naxos Music Library – 1 duomenų bazė.
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Bibliotekos vartotojai nemokamai naudojosi ir Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai
priklausančia Lietuvos periodinės spaudos bibliografine straipsnių baze.
Naujai gautų dokumentų proc. fonde
J. Kunčino VBS – 6,01 proc.;
VB – 5,66 proc.;
3 MF – 6,49 proc.
2017 metais padidėjo naujų dokumentų fonde procentas, per metus nuo 5,87 jis išaugo
iki 6,01: centrinėje bibliotekoje – nuo 5,52 išaugo iki 5,66; filialuose – nuo 6,31 išaugo iki 6,49.
Tokiais tempais papildant fondą naujais dokumentais galima tikėtis, jog didžioji fondo dalis bus
atnaujinta per 16,6 metų: centrinėje bibliotekoje – per 17,7 metų; filialuose – per 15,4 metų.
Dokumentų gavimas pagal finansavimo šaltinius
Finansavimo šaltiniai

J. Kunčino VBS

LR kultūros ministerija
Alytaus m. savivaldybė
Kiti šaltiniai
Viso

Fiz. vnt.
5265
2669
1196
9130

%
57,67
29,23
13,10
100,0

Bibliotekos padaliniai
VB
3 MF
Fiz. vnt.
2616
1457
854
4927

%
53,10
29,57
17,33
100,0

Fiz. vnt.
2649
1212
342
4203

%
63,03
28,83
8,14
100,0

Vidutiniškai 1
filialas
Fiz. vnt.
%
883
63,03
404
28,83
114
8,14
1401
100,0

2017 metais iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skirtų lėšų nupirkta 5265 fiz.
vnt. arba 57,67 proc. naujų dokumentų, t. y. 390 fiz. vnt. arba 6,90 proc. dokumentų mažiau nei
ankstesniais metais. Iš savivaldybės skirtų lėšų įsigyta 2669 fiz. vnt. arba 29,23 proc. naujų
dokumentų, t. y. 151 fiz. vnt. arba 6,00 proc. dokumentų daugiau nei 2016 m. Iš kitų šaltinių įsigyta
1196 fiz. vnt. arba 13,10 proc. naujų dokumentų, t. y. 390 fiz. vint. arba 48,39 proc. dokumentų
daugiau nei ankstesniais metais.
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2.3. Dokumentų nurašymas
2017 m. nurašyta

Padaliniai

J. Kunčino
VBS
VB
3 MF
Vid. 1 fil.

Susidėvėję,
sugadinti

Fiz. vnt.
10286

Pav.
1089

Fiz. vnt.
7410

%
72,0

4038
6248
2083

615
621
1284

2472
4938
1646

61,2
79,0
79,0

Nepaklausūs,
neaktualūs,
dubletai
Fiz. vnt.
%
2641
25,7
1439
1202
401

35,6
19,3
19,3

Vartotojų
prarasti

Kitos
priežastys
%

Fiz. vnt.
191

%
1,9

Fiz. vnt.
44

0,4

92
99
33

2,3
1,6
1,6

35
9
3

0,9
0,1
0,1

2017 metais nurašyta 10286 fiz. vnt. 1089 pav. dokumentai, t. y. 1510 fiz. vnt. arba 17,
21 proc. ir 666 pav. dokumentų daugiau nei ankstesniais metais. Centrinėje bibliotekoje nurašyta
4038 fiz. vint. 615 pav. dokumentai, t. y. 350 fiz. vnt. arba 9,49 proc. ir 122 pav. arba 24,75 proc.
dokumentų daugiau nei ankstesniais metais. Trijuose miesto filialuose nurašyta 6248 fiz. vnt. 624
pavadinimų dokumentai, t. y. 1160 fiz. vnt. arba 22,80 proc. dokumentų daugiau ir 19 pavadinimų
dokumentų mažiau nei ankstesniais metais. Viename filiale vidutiniškai nurašyta po 2083 fiz. vnt.
1284 pav. dokumentų, t. y. 387 fiz. vnt. arba 22,82 proc. ir 271 pavadinimu arba 26,75 proc.
dokumentų daugiau nei ankstesniais metais.
Didžiąją dalį nurašomų dokumentų – net 7410 fiz. vint. arba 72,0 proc. sudaro
susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai. Žymiai mažiau – 2641 fiz. vnt. arba 25,7 proc.
nurašyta praradusių aktualumą dokumentų. Vartotojai prarado 191 fiz. vnt. arba 1,9 proc. nurašomų
dokumentų. Visi dėl kitų priežasčių nurašyti dokumentai – 44 fiz. vnt. arba 0,4 proc. – yra dingę iš
atvirų fondų.
2.4. Aprūpinimas dokumentais
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Fiziniai vnt.
2,94
0,18
0,015
0,006
18,45
1,11
0,096
0,036

2017 metais Alytuje gyveno 51561 gyventojas, tai yra 1229 gyventojais mažiau nei
2016 m. Gyventojų skaičiaus sumažėjimas ir truputį padidėjęs finansavimas iš valstybės bei
savivaldybės biudžetų turėjo teigiamos įtakos aprūpinimo dokumentais rodikliams. Per metus
padidėjo vienam gyventojui tenkančių dokumentų skaičius, išaugęs nuo 2,89 iki 2,94 fiz. vnt. arba
1,73 proc. Taip pat nuo 0,17 iki 0,18 arba 5,88 proc. išaugo vienam gyventojui tenkančių naujai
gautų dokumentų skaičius. Vienam gyventojui tenkančių garsinių ir regimųjų dokumentų skaičius
nuo 0,01 išaugo iki 0,015 arba 50,00 proc. Vienam gyventojui tenkančių elektroninių dokumentų
skaičius nuo 0,005 išaugo iki 0,006 arba 20,00 proc.
Vienam vartotojui tenkančių naujai gautų dokumentų skaičius nuo 1,09 išaugo iki 1,11
arba 1,83 proc.; vienam vartotojui tenkančių garsinių ir regimųjų dokumentų skaičius nuo 0,09
išaugo iki 0,096 arba 6,67 proc.; vienam vartotojui tenkančių elektroninių dokumentų skaičius nuo
0,03 išaugo iki 0,036 arba 20 proc. Bendras vienam vartotojui tenkančių dokumentų skaičius
sumažėjo nuo 18,55 iki 18,45 arba 9,46 proc.
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2.5. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui, dokumentams įsigyti
Finansavimo šaltinis
LR kultūros ministerija
Alytaus m. savivaldybė
Kiti šaltiniai
Iš viso

Gauta lėšų (Eur)
41944,00
12300,00
0,00
54244,00

Tenka lėšų vienam gyventojui (Eur)
0,81
0,24
0,00
1,05

2017 m. LR kultūros ministerija skyrė 41944,00 Eur naujų dokumentų įsigijimui, t. y.
140,00 Eur (0,33 proc.) daugiau nei ankstesniais metais. Vienam gyventojui naujų dokumentų
įsigijimui valstybės biudžeto lėšų teko po 0,81 Eur, t. y. 0,02 Eur (2,53 proc.) daugiau nei
ankstesniais metais.
Alytaus miesto savivaldybė skyrė 12300,00 Eur naujų dokumentų įsigijimui, t. y.
1600,00 Eur (14,95 proc.) daugiau nei ankstesniais metais. Vienam gyventojui naujų dokumentų
įsigijimui savivaldybės lėšų teko po 0,24 Eur, t. y. 0,04 Eur (20,00 proc.) daugiau nei 2016 m.
Iš kitų finansavimo šaltinių naujų dokumentų įsigijimui lėšų negauta.
Iš viso 2017 metais lėšų naujų dokumentų įsigijimui skirta 54244,00 Eur, t. y. 1590,00
Eur (3,02 proc.) daugiau nei ankstesniais metais. Vienam gyventojui teko po 1,05 Eur naujų
dokumentų įsigijimui, t. y. 0,06 Eur (6,06 proc.) lėšų daugiau nei ankstesniais metais.
2.6. Fondo naudojimas
Fondo apyvartos rodiklis:
J. Kunčino VBS – 1,80
VB – 2,19
MF – 1,28
2017 metais bendras sistemos fondo apyvartos rodiklis, lyginant su ankstesniais metais,
padidėjo 0,01 arba 0,56 proc.: centrinėje bibliotekoje – sumažėjo 0,02 arba 0,90 proc.; filialuose –
padidėjo 0,03 arba 2,4 proc. Fondas dėl riboto finansavimo nepakankamai atnaujinamas, o senesni
leidiniai skaitomi mažiau. Optimalus viešosios bibliotekos fondo apyvartos rodiklis, anot IFLA
rekomendacijų, turėtų būti 3. Bibliotekos fondo apyvartos rodiklis šiuo metu tik 60,00 proc. atitinka
rekomenduojamą: centrinėje bibliotekoje – 73,00 proc.; filialuose – tik 42,67 proc.
Fondo panaudojimo koeficientas

J. Kunčino VBS
VB
3 MF

61,91
56,72
68,88

35,68
40,68
28,97

2,41
2,60
2,15

40,16
36,69
48,14

0,65
0,65
0,70

9,70
11,26
6,10

0,27
0,28
0,21

Panaudojimo
koeficientas

Periodiniai leidiniai
Fonde Išduotis
%
%

Panaudojimo
koeficientas

Šakinė literatūra
Fonde Išduotis
%
%

Panaudojimo
koeficientas

Bibliotekos
padaliniai

Grоžinė literatūra
Fonde Išduotis
%
%

50,14
52,05
45,76

20,80
20,02
21,28
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III. BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS IR BIBLIOTEKOS REKLAMA
3.1. Vartotojų telkimas
2018 metų pradžioje Alytaus miesto savivaldybėje gyveno 51561 gyventojas (1229
mažiau nei 2016 m.). J. Kunčino VB sistemoje per ataskaitinius metus užregistruota 8230 vartotojų,
t. y. 16 % visų miesto gyventojų. Šis procentas lyginant su 2016 m. padidėjo 0,4 %.
Nepaisant to, kad miesto gyventojų kiekvienais metais sumažėja 1200–1500,
bibliotekos vartototojų sutelkimo procentas išlieka stabilus, netgi nežymiai didėja. Filialai
vidutiniškai sutelkė po 15% mikrorajono gyventojų. Kiekvienai miesto bibliotekai vidutiniškai
tenka po 12 890 gyventojų.
3.2.Vartotojų aptarnavimas
Per praėjusius metus užregistruota 8230 vartotojų, t. y. 0,2 % mažiau nei 2016 m.
J.
Kunčino
sistemoje
VB
3 VB filialai.
Iš jų:
Vidzgirio
Pirmojo Alytaus
Inf.ir laisv. centras

2016 m.
VB 8246

2017 m.
8230

Skirtumas
- 16

5285
2961

5332
2898

47
-63

1702
727
532

1619
733
546

-83
6
14

Registruotų vartotojų skaičius nežymiai padidėjo viešojoje bibliotekoje, tačiau
sumažėjo Vidzgirio filiale (5,1 %). Nors minėtas filialas tradiciškai užregistravo daugiausiai
skaitytojų tarp filialų, tačiau lyginant su 2016 m. jame vieninteliame skaitytojų sumažėjo. Kiti
filialai išlaikė teigiamą registruotų skaitytojų skaičių. Mažiausiai skaitytojų – 546 – tradiciškai
įregistravo Informacijos ir laisvalaikio centras.

Viso VB sistemoje naujai užsiregistravo 1471 (17,9 %) skaitytojų, persiregistravo
6759 (82,1 %) skaitytojai: iš jų:
VB – naujai užsiregistravo 1014 (19,0 %), persiregistravo 4318 (81,0%);
3 miesto filialuose – naujai užsiregistravo 457 (15,8%), persiregistravo 2441 (84,2 %).
Santykis tarp šių dviejų grupių tiek VB, tiek filialuose nežymiai (0,8 %) pasikeitė naujai
užsiregistravusiųjų skaitytojų naudai.

13
3.3.Vartotojų sudėties pokyčiai

VB

Filialuose

VB sistemoje

Metai

Viso

Moks
leiviai



Dirba
ntieji



2017

5332

1738

32,6

2045

38,4

2016

5285

1861

35,2

1819

2017

2898

926

32,0

2016

2961

1100

2017

8230

2016

8246

Aukšt.
ir kt.
mokykl
stud.



Kiti



385

7,2

1164

21,8

34,4

425

8,0

1180

22,3

957

33,0

172

5,9

843

29,1

37,1

892

30,1

166

5,6

803

27,1

2664

32,4

3002

36,5

557

6,8

2007

24,4

2961

35,9

2711

32,9

591

7,2

1983

24,0

Didžiausią skaitytojų dalį sudaro dirbantieji – 36,5 . Ši vartotojų grupė auga jau
kelerius metus. Tad 2017 m. dirbantieji aplenkė ilgą laiką pirmavusią moksleivių grupę.
Dirbančiųjų padaugėjo 3,6 , atitinkamai sumažėjo moksleivių – 3,5 . Tad dirbantieji dabar
sudaro gausiausią vartotojų grupę tiek centrinėje bibliotekoje, tiek jos filialuose. Miesto mokyklose
nuolat mažėja mokinių, tad mažėja ir mokyklinio amžiaus skaitytojų skaičius miesto bibliotekose.
Be to, dėl mokymosi programų pokyčių moksleiviams vis mažiau bereikia skaityti privalomų
kūrinių, o ir tuos dažnai susiranda internete. Tuo tarpu dirbantieji vis dažniau atranda biblioteką.
Aukštųjų ir kt. mokyklų studentų procentas stabilizavosi, ataskaitiniais metais jų sumažėjo vos 0,4
. Tam įtakos turėjo ir nuo 2016 m. rugsėjo Alytaus kolegijoje atsiradusi nauja slaugytojų rengimo
studijų kryptis, mat būsimi slaugytojai pradėjo aktyviai lankytis bibliotekoje. Atitinkamai ir
padidėjo medicininės literatūros poreikis. Neįgaliųjų, pensininkų, bedarbių procentas beveik
nesikeičia.
Kaip ir ankstesniais metais, kiekvienas iš miesto filialų, nors ir aptarnauja visus
apsilankančius, tradiciškai turi savo išskirtinę tikslinę miesto gyventojų grupę: Informacijos ir
laisvalaikio centras daugiausiai aptarnauja pagyvenusius ir neįgaliuosius žmones, Vidzgirio filialas
populiariausias tarp vaikų, Pirmojo Alytaus filialas aktyviai dirba su vietos bendruomene.
3.4. Lankytojų skaičius
Per ataskaitinius metus miesto bibliotekas aplankė 135687 lankytojai (404 arba 0,3 
mažiau nei pernai):
VB – 95119 (182 mažiau);
3 miesto filialuose – 40568 (222 mažiau).
Lankytojų skaičius tarp padalinių pasiskirstė taip:

2016 m.

2017 m.

Skirtumas

J.Kunčino VB sist.

136091

135687

- 404

VB

95301

95119

-182

14
3 VB filialai.
Iš jų:
Vidzgirio

40790

40568

-222

24884

24902

18

Pirmojo Alytaus

9233

9092

-141

Informacijos
ir 6673
laisvalaikio centras

6574

-99

Bendras lankytojų skaičius lyginant su 2016 m. sumažėjo tik simboliškai – 0,3 :
Viešojoje bibliotekoje – 0,2 ; VB filialuose – 0,5 . Tarp filialų ženkliau lankytojų sumažėjo
Pirmojo Alytaus filiale – 1,5 . Tuo tarpu Vidzgirio filiale lankytojų nežymiai padidėjo.
Daugiausiai lankytojų per dieną apsilanko VB skaitytojų aptarnavimo skyriuje –
vidutiniškai 146 lankytojai. Lankytojų srautas didžiausias išlieka abonemente – 58 % visų
lankytojų, periodikos skaitykloje – 26,5 %, jaunimo erdvėje – 8,5 % , bendrojoje knygų skaitykloje
– 7 %.
VB vaikų ir jaunimo skyrių per dieną vidutiniškai aplanko 139 lankytojai, iš jų: 78 %
naudojasi skyriaus fondais, 22 % įvairių būrelių, interneto, renginių bei ekskursijų lankytojai.

Vidutinis lankomumas – 16,5 (buvo 16,5);
J. Kunčino VB – 17,8 (buvo 18);
VB filialuose – 14,0 (buvo 13,8).
Per dieną kiekvieną miesto biblioteką vidutiniškai aplanko 112 lankytojų:
VB – 168;
Miesto filialuose – 55.
3.5. Dokumentų išduotis
Ataskaitiniais metais dokumentų išduotis sumažėjo 0,2 .
Per 2017 m. išduota 273 129 dokumentai – (579 mažiau nei 2016 m.).
J. Kunčino VB – 190 411 fiz. vnt. (302 daugiau nei 2016 m. );
VB miesto filialuose – 82 718 fiz. vnt. (881 mažiau nei 2016 m.).
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Išduotis į namus ir vietoje pasiskirsčiusi taip:
Išduota dokumentų į namus – 137797 fiz. vnt. (50,5  visų išduotų dokumentų):
Viešojoje bibliotekoje – 92931 fiz. vnt.;
VB miesto filialuose – 44866 fiz. vnt.
Išduota dokumentų vietoje – 135332 fiz. vnt.(49,5  visų išduotų dokumentų):
Viešojoje bibliotekoje – 97480 fiz. vnt.
VB miesto filialuose – 37852 fiz. vnt.
Lyginant išduoties pasiskirstymą su 2016 m., 2,4  padidėjo išduotis vietoje ir
atitinkamai sumažėjo išduotis į namus.
Šakinės ir grožinės literatūros santykis, lyginant su 2016 m. išliko panašus. Nežymiai
(1) padidėjo periodinių leidinių išduotis, mat 2017 m. padidinus finansavimą, pavyko užsakyti
daugiau periodinių leidinių.

Bibliotekos
pavadinimas

Bendra
išduotis

Grožinės
literatūros
išduotis



Mokslo
šakų
išduotis



Periodinių
leidinių
išduotis

%

Viešoji biblioteka

190411

69874

36,7

21647

11,4

98890

51,9

3 miesto filialai

82718

39821

48,1

5045

6,1

37852

45,8

Viso sistemoje

273129

109695

40,2

26692

9,8

136742

50,0

Kiekvienais metais didelio susidomėjimo sulaukia Geriausios lietuviškos knygos
penketuko rinkimai. Bibliotekoje parengta speciali lentynėlė šioms knygoms padeda skatinti
skaitytojus rinktis lietuvių autorių kūrinius ir yra gana populiari. 2017 m. paklausiausios šios
lentynėlės knygos buvo Čepauskaitės Daivos „Aš tave užmiršau“, Kmitos Rimanto „Pietinia
kronikas“, Kvietkausko Mindaugo „Uosto fuga“, Radzevičiūtės Undinės „Kraujas mėlynas“,
Vaisetos Tomo „Orfėjas, kelionė pirmyn ir atgal“.
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Skaitomiausi lietuvių autorių kūriniai per 2017 metus:
Dokumento pavadinimas
Tikros ir netikros seserys. – Buivydaitė, I.
Nebaigta kalnų sakmė. – Buivydaitė, I.
Silva Rerum IV. – Sabaliauskaitė, K.
Tarp pilkų debesų. – Šepetys, R.
Imperatoriaus meilužė. – Viliūnė, G.
Atsargiai, moteris!.– Herlyn, Jolita.
Druska jūrai. – Šepetys, R.
Užsienio šalių grožinės literatūros lyderiai: Riley, Lucinda, Montefiore, Santa,
Jefferies, Dinah, Roberts, Nora, Brown, Sandra, Moyes, Jojo, Clark, Mary Higgins, Jio, Sarah,
Archer, Jeffrey, Chamberlain, Diane ir t.t. Tai vis populiarieji meilės istorijų ir detektyvų žanrai.
Tikros istorijos: Paskutinės apeigos/ Kent, Hannah, Parduotos/ Muhsen, Z. su Crofts
A., Mergaitė/ Torey L .Hayden, Be ribų, Meilė be ribų/ Vujicic, N.
Gyvenimiškos istorijos: Gegužės pūga, Paskutinė kamelija/ Jio, S, Po tavęs, Aš prieš
tave/ Moyes, J., Našlaičių traukinys/ Kline, Ch. B., Kregždė ir kolibris, Bitininko duktė/
Montefiore, S., Septynios seserys/ Riley, L., Arbatos plantatoriaus žmona/ Jefferies, D., Kvepalų
kolekcininkė/ Tesaro, K., Prieš audrą, Apsimesk, kad šoki, Paskutinis pabėgimas, Tylioji sesuo/
Chamberlain, D. ir kt.
Motyvacinės/psichologinės istorijos: Dievas visada keliauja incognito/ Gounelle, L.,
Laimingi žmonės skaito ir geria kavą/ Martin-Lugand, A., Žvelk tolyn/ Iriondo, J.ž
Detektyvai: Šarkos/ Edwards, M., Girdėta melodija/ Clark, M., H., Apgauk mane kartą,
Namai/ Coben, H., Troškulys, Sūnus/ Nesbo, J., Atsargiai norai pildosi, Štai koks žmogus / Archer,
J., Blogio žaidimai, Nebylus riksmas, Dingusios mergaitės/ Marsons, A.ir kt.
2017 m. gautos ir jau topais tapusios knygos:
Šešėlio sesuo: Star istorija/ Riley, L., Gerieji žmonės/ Kent, H., Jonvabalių takas, Namų
frontas/ Hannah, K, Nakties muzika/ Moyes, J.
2017 m. naujai atrasti detektyvų autorių vardai:
Mergina lede: detektyvė Erika Foster/ Bryndza, R., Blogio žaidimai; Nebylus riksmas/
A. Marsons, Sugrįžimas/ Nesser, H., Iš meilės/ Edwards, M., Dingusioji/ Marklund, L.
Absoliuti 2017 m. knyga lyderė – Sapiens/ Harari. Y. N. 14–16 amžiaus grupės
skaitytojai tebeskaito prieš 10–15 m. knygų paaugliams top viršūnėse karaliavusį Rowling J. „Harį
Poterį“. Ši knyga yra pati skaitomiausia ir 2017 m. Šalia fantastinių istorijų dar labai paauglių
mėgstamos knygos apie pirmąją meilę, jausmus, išgyvenimus, patyčias, vienatvę, skausmą.
Iš mokslo šakų literatūros daugiausiai skaitoma visuomenės mokslų literatūra,
psichologija, verslas ir vadyba, knygos apie sveiką gyvenseną. Tuo tarpu enciklopedijos,
įvairiakalbiai žodynai pastaraisiais metais sulaukia mažesnio susidomėjimo, mat vis labiau
pasitelkiamos itin didelės interneto galimybės. Lankytojai pasigenda naujų leidinių skirtų finansų,
teisės, ekonomikos ir vadybos temomis ir ne senesnių, kaip 2012 metų.
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2017 m. dažniausiai išduotos knygos bendrojoje knygų skaitykloje:

Dokumento pavadinimas
Spalvotyra: [metodinė mokomoji knyga]. – 2013. – Jonaitis, A.
Lietuvos konstitucinė teisė : vadovėlis . - 2012.
Vaikų ligos ir slauga: mokomoji knyga medicinos, slaugos, visuomenės
sveikatos studijų programų studentams, gydytojams rezidentams. – 2014.
Finansinė apskaita: vadovėlis. – [2015]. – Žaptorius, J.
Sveikatos psichologija: [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams]. – 2011.
Trumpas matematikos kursas: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. –
2005. – Pekarskas, V.
Finansinė analizė: [Vilniaus universiteto] vadovėlis. – 2014. – Mackevičius, J.
Žmogaus anatomija: [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams]. – 2003. –
Tamašauskas, K. A.
Tarptautinis verslas. Kn. 1, Kn. 2. – 2010.
Kaip užauginti žmogų: mintys iš vaikų psichologo smėlio dėžės. – 2016. –
Kurienė, A.
Vokiečių-lietuvių kalbų medicinos terminų žodynas. – 2000.
Europos kostiumo tūkstantmetis (X-XX a.). – 2000. – Guzevičiūtė, R
Motyvuojanti atlygio sistema: vadovėlis. – 2-oji patais. ir papild. laida. –
2012. – Lipinskienė, D.
Ataskaitiniais metais, padidinus finansavimą, buvo užsakyta daugiau periodinių
leidinių, tad padidėjo ir jų išduotis. Periodiką skaito išskirtinai vyresnio amžiaus žmonės arba
mažiausieji bibliotekos skaitytojai, kuriuos vilioja spalvingi žurnaliukai su daug įdomių užduočių.
Tarp periodinių leidinių lyderiai išlieka tie patys: „Alio!Alytus”, „Alytaus naujienos”, „Dainavos
žodis“, didieji šalies dienraščiai, žurnalai „Ar žinai, kad”, „Iliustruota istorija“, „Legendos“ ir pan.
Kaip ir ankstesniais metais - paklausūs skelbimų laikraščiai, rankdarbių, sodui ir daržui, žvejybai
skirti žurnalai.
2017 m. skaitytojai gana aktyviai naudojosi virtualiomis knygų rezervavimo, užsakymo
internetu bei knygų grąžinimo termino pratęsimo paslaugomis. 2017 m. internetu buvo užsakyta
2585 fiz. vnt. dokumentų. Nuolat auga ir knygų rezervavimo internetu paslauga. Vartotojai įprato
leidinius rezervuoti internetu, žinodami, kad biblioteka paprastai komplektuoja tik po vieną ar du
knygos egzempliorius, tad džiaugiasi turėdami galimybę rezervuoti leidinį bibliotekos
elektroniniame kataloge. Be to, darbuotojos visada pataria skaitytojams pasinaudoti šia paslauga,
dažnai ir apmoko, kaip tai daroma realiai. Dalis vartotojų šia paslauga naudojasi pastoviai – jau
ateina iš anksto rezervavę dokumentą internetu. Per metus iš viso rezervuota 9299 fiz. vnt. knygų
(10,6  arba 983 fiz.vnt. daugiau):
VB – 5684;
Miesto filialuose – 3615.
Paslauga ,,Klausk bibliotekininko“ nėra labai populiari, nes reikia prisijungti prie
sistemos, rašyti slaptažodžius ir t. t., tad skaitytojams paprasčiau paskambinti telefonu ir paklausti
arba, radus bibliotekos tinklapyje kontaktus, parašyti el. laišką tiesiai konkretaus padalinio
darbuotojui. Per praėjusius 2017 m. per portalą „Klausk bibliotekininko“ buvo gauta 20 užklausų.
Tačiau atsakant į el. laiškus, gaunamus per kitus tinklapius (bibliotekos, interaktyvi biblioteka,
darbuotojų e. paštai ir pan.) atsakyta į 581 e. užklausą.
Bibliotekos kieme esanti knygų grąžinimo dėžė vartotojams yra labai patogi, o
darbuotojams – naudinga, į dėžę grąžinta 676 leidiniai (2016 m. – 782). Daugiausia šiuo įrenginiu
naudojasi dirbantys žmonės ir moksleiviai, studentai. Vis dar turime nepatiklių skaitytojų, kuriems
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saugiau atrodo patiems atnešti ir grąžinti knygą darbuotojoms tiesiogiai arba atsiranda gudriau
galvojančių – įmeta iš kitų bibliotekų arba filialų pasiskolintas knygas. Knygų grąžinimo dėžė –
patogus būdas ir skolininkams grąžinti knygas, neužėjus į biblioteką, tokiu būdu nesumokant
delspinigių. Tačiau, elektroniniame skaitytojo formuliare darbuotojos pasižymi tokius skolininkus ir
jiems nepavyksta išsisukti.
Bendras skaitomumo rodiklis – 33,2 (2016 m. – 33,2):
VB – 35,7 (2016 m. – 36,0);
Miesto filialuose – 28,3 (2016 m. – 28,2).
J. Kunčino VB sistemos vartotojams skirta 136 darbo vietos:
VB – 89;
Miesto filialuose – 47.
Biblioteka turi 43 kompiuterizuotas darbo vietas vartotojams.
VB – 30;
Miesto filialuose – 13.
Bibliotekos darbuotojams yra skirta 30 kompiuterizuotų darbo vietų:
VB – 26;
Miesto filialuose – 4.
Visos bibliotekoje esančios kompiuterizuotos darbo vietos yra prijungtos prie interneto.
3.6. Vartotojų orientavimas ir apmokymas
2017 m. bibliotekoje ir jos padaliniuose vartotojų mokymams buvo skirta 551 valanda.
Buvo tęsiami kompiuterinio ir internetinio raštingumo pradmenų mokymai gyventojų grupėms.
Nedidelėse grupelėse buvo apmokyta 68 vyresnio amžiaus miesto gyventojai, jų mokymams buvo
skirta 162 val. Kursų turinys ir mokymų grupės, kaip ir ankstesniais metais, sudaromos pagal
lankytojų turimų žinių lygį ir poreikius. Pagal poreikį mokymai buvo vykdomi ankstesnėmis
temomis: „Kompiuterinio raštingumo pagrindai“, „Internetas ir elektroninis paštas“, „Elektroninė
bankininkystė“.
Ekskursijos
(naudojimosi fondu,
paslaugomis, įranga,
informaciniais
ištekliais mokymai)
Trukmė
Dalyvių
(val.)
skaičius

142

1320

Elektroninėms
paslaugoms skirti
mokymai
Trukmė
Dalyvių
(val.)
skaičius

247

198

Kompiuterinio
raštingumo mokymai
Trukmė
Dalyvių
(val.)
skaičius

162

68

Bibliotekoje ir toliau buvo teikiamos konsultacijos įvairiais elektroninių paslaugų
klausimais. Dažniausiai lankytojai buvo mokomi, kaip naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu,
konsultuojama nacionalinės bibliografijos duomenų banko, EBSCO duomenų bazės naudojimosi
klausimais, suteikiama informacija apie TBA paslaugas, leidinių užsakymo ar/ir rezervavimo
klausimais. Vyresniems lankytojams vis dar tenka padėti atsispausdinti ar elektroniniame pašte
prikabinti dokumentą, nuskenuoti dokumentus ir t. t. Nemažai daliai lankytojų bibliotekininko
pagalba labai reikalinga registruojantis pas gydytojus, mokant mokesčius, deklaruojant pajamas,
ieškant įvairios informacijos, išsispausdinant lėktuvo bilietus ir pan. Vyresni lankytojai taip pat
mokomi naudotis įvairiais mobiliais įrenginiais: išmaniaisiais telefonais, planšetėmis ir pan.
Ekskursijos. Edukaciniai užsiėmimai. Per ataskaitinius metus viešojoje bibliotekoje ir
jos filialuose pravesta 60 ekskursijų ir/ar edukaciniai užsiėmimų (2016 m. – 59):
VB – 48;
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VB filialuose – 12.
Pagrindiniai ekskursijų bei edukacinių pamokų dalyviai yra miesto mokyklų
moksleiviai. Tačiau biblioteką aplankė svečiai iš kitų miestų bei rajonų, pvz.: Putinų gimnazijos
pedagogai ir šioje gimnazijoje vykusioje konferencijoje dalyvavę LEU Lituanistikos fakulteto
dėstytojai; Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojai, lydimi Alytaus pedagogų
lituanistų; vasaros stovyklos „Kalba.lt“ dalyviai; Marijampolės kultūros įstaigų vadovai ir kt.
3.7. Prieiga ir sąlygos
Darbo dienos. Viešoji biblioteka ir Vidzgirio filialas dirba: pirmadienis – šeštadienis.
Šios bibliotekos per 2017 m. lankytojus aptarnavo 286 dienas, 7 dienas neaptarnavo
(švaros dienos). Nuo spalio mėnesio atsisakėme švaros dienų, palikdami tik 3 švaros valandas.
Tokiu būdu pirmają mėnesio darbo dieną nuo 9 iki 12 val. skiriame laiko fondų tvarkymuisi, o nuo
12 val. vėl aptarnaujame skaitytojus.
Informacijos ir laisvalaikio centras bei Pirmojo Alytaus filialas dirba: pirmadienis –
penktadienis. Pirmojo Alytaus filialas aptarnavo lankytojus 252 dienas. Informacijos ir laisvalaikio
centras – 232 dienų, mat vasarą, atostogaujant darbuotojai, filialas 5 savaites nedirbo.
Darbo valandos. Viešosios bibliotekos darbo laikas: 9–19 val. darbo dienomis, 9–15
val. šeštadieniais.
VB vaikų ir jaunimo literatūros skyrius: 10–18 val., 9–15 val. šeštadieniais.
VB Vidzgirio filialas: 10–18 val.; 9–15 val. šeštadieniais.
VB Pirmojo Alytaus filialas: 10–18 val.; šeštadieniais nedirba.
VB Informacijos ir laisvalaikio centras: 9–16.30 val.; šeštadieniais nedirba.
3.8. TBA
Ataskaitiniais metais šia paslauga pasinaudojo 19 vartotojų (4 vartotojais daugiau nei
2016 m.). Tokiu būdu buvo atsakyta į 61 užklausą (7 buvo neigiamos) - tiek kartų kreiptasi į Kauno
apskrities ir Nacionalinę M. Mažvydo bibliotekas. Iš jų sulaukta 73 parsiųstų dokumentų: 35
originalų ir 38 kopijų. Dvi TBA užklausas iš kitų Lietuvos bibliotekų gavo ir mūsų biblioteka. Buvo
išsiųsti 2 dokumentai į Panevėžio apskrities ir Kauno apskrities viešąsias bibliotekas. Yra keletas
vartotojų, kurie TBA paslaugomis naudojasi pastoviai ir tik dėl šios paslaugos lankosi bibliotekoje.
3.9. Renginiai
Praėjusiais metais miesto bibliotekose suorganizuota 143 viešieji renginiai.
VB –87;
VB filialuose – 56.
Per ataskaitinius metus miesto bibliotekų organizuojamus renginius aplankė 13 232
lankytojų (1072 lankytojais daugiau, nei 2016 m.). Renginių lankytojai sudaro 9,8 % visų
bibliotekos lankytojų:
VB – 10 023;
VB filialuose – 3209.
2017 m. biblioteka minėjo rašytojo Jurgio Kunčino 70-ąsias gimimo metines. Šiai
sukakčiai visus metus buvo organizuojami rašytojo atminimo renginiai. Pirmasis vyko sausio
mėnesį. Jaukiame literatūriniame – muzikiniame renginyje susibūrė kūrėjo šeima, kūrybos gerbėjai,
bendraklasiai ir amžininkai. Faktų ir įvykių apžvalgą, skirtą Jurgio Kunčino sąsajoms su Alytumi
parengė bibliotekos direktorė Giedrė Bulgakovienė, foto prisiminimų ir eilėraščių kompoziciją
pristatė vyresn. bibliografė Ilona Krupavičienė, VU docentė dr. Audinga Peluritytė-Tikuišienė
perskaitė pranešimą „Lankytojai su pižamomis neaptarnaujami“, rašytojo autobiografijos
fragmentus pristatė teatro studija „Apartė“, vadovaujama režisieriaus Arvydo Kinderio. Alytiškiai ir
profesionalūs vertėjai skaitė ištraukas iš jo kūrinių ne tik lietuvių, bet anglų, lenkų, švedų, rusų,
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vokiečių kalbomis. Į renginį gražiai įsiliejo žinomų bardų ir atlikėjų Alvydo Jegelevičiaus, Alberto
Antanavičiaus bei Romo Naidzinevičiaus atliekamos dainos J. Kunčino tekstais.
Pavasarį surengtas antrasis atminimo renginys, kuriame pristatyta Jurgio Kunčino
eilėraščių rinktinė „Malūnų gatvė be malūnų“. Renginyje dalyvavo knygos sudarytojas, poetas
Antanas A. Jonynas, knygos redaktorė Palmyra Mikėnaitė ir žinoma literatūros kritikė Elžbieta
Banytė. Renginio metu skambėjo dainų autoriaus ir atlikėjo Alvydo Jegelevičiaus atliekamos
dainos, skaitoma Jurgio Kunčino poezija.
Jubiliejinius Jurgio Kunčino metus vainikavo ekslibrių konkursas „Ex libris. Jurgiui
Kunčinui – 70“. Į šį konkursą atsiliepė 22 profesionalūs menininkai iš visos Lietuvos – Vilniaus,
Kauno, Druskininkų, Šiaulių, Skuodo, Panevėžio, Klaipėdos. Konkurso laimėtojais pripažinti:
Valentinas Ajauskas (pirmoji vieta), Sigutė Bronickienė (antroji vieta), Mikalojus Vilutis (trečioji
vieta), Kristina Daniūnaitė (trečioji vieta). Specialioji Alytaus miesto savivaldybės mero Vytauto
Grigaravičiaus premija įteikta Bernardui Burbai. Atskirame konkurse taip pat dalyvavo 22
moksleiviai iš Alytaus miesto ir rajono. Šia proga buvo surengta autorių darbų paroda, išleistas
knygų skirtukų rinkinys.
Kas antri metai bibliotekoje organizuojamas tęstinis renginių ciklas „Dėmesio! Dvi
kartos traukinyje“. Pirmasis simboliniame traukinyje viešėjo iš Alytaus kilęs jaunas rašytojas
Povilas Šklėrius. Autorius dalyvauja poetinės improvizacijos meno (slemo) renginiuose, 2016 m.
išleido debiutinį romaną „Ko negalima sakyti merginai bare“. Svečią kalbino literatūros kritikė
Neringa Butnoriūtė, literatūrinius pašnekėsius papildė alytiškės Dovilės Dimšaitės vokalas ir
muzika. Spalio mėnesį improvizuoto lieratūrinio traukinio kupe susitiko du kūrėjai: Rimantas
Kmita ir Donaldas Kajokas. Šiuos skirtingų kartų rašytojus kalbino literatūrologas Virgilijus
Gasiliūnas, vakarą paįvairino Domanto Razausko dainuojamoji poezija. Renginių ciklas baigėsi
simboliniu literatūros ir muzikos traukiniu, kuriuo atvyko „Poezijos pavasario“ laureatas, poetasir
eseistas Gytis Norvilas, literatūrologė Virginija Cibarauskė, legendinis perkusininkas, avangardinio
džiazo atlikėjas Arkadijus Gotesmanas.
Be minėtų pagrindinių renginių ciklų, vyko nemažai pavienių leidyklų, knygų
pristatymų, literatūrinių vakarų, kino peržiūrų, paskaitų, meninių parodų. Bibliotekoje įvyko 7
knygų pristatymai: kulinarės, fotografės, rašytojos ir keliautojos Nidos Degutienės knygos „Izraelio
trauka. Potyriai, įspūdžiai, atradimai“(org.anizuotas kartu su klubu „Zonta“); alytiškės Irenos
Buivydaitės – Kupčinskienės meilės romano „Tikros ir netikros seserys“; LR Seimo nario, istoriko,
publicisto dr. Arvydo Anušausko knygos „Išdavystė. Markulio dienoraščiai“; aktoriaus, žurnalisto,
rašytojo Arkadijaus Vinokuro knygos „Mes nežudėme“; knygos „Nemunu per Lietuvą“, parengtos
pagal LRT televizijos projektą „Nacionalinė ekspedicija “Nemunu per Lietuvą“ (dalyvavo
sudarytojas gamtininkas Selemonas Paltanavičius, ekspedicijos dalyvis, jaunasis istorikas Simonas
Teškevičius); poeto, eseisto Gintaro Bleizgio naujausias kūrinys „Karmelio kalno papėdėje“; poetės
Irenos Vyšniauskaitės eilėraščių knygos „Ežiuolių ekėtės“.
Bibliotekos lankytojų susidomėjimo sulaukė dar 4 literatūriniai susitikimai: poetės,
lieratūros kritikės Erikos Drungytės kūrybos vakaras „Nemunas neteka per Vilnių“, kurio metu
autorė pristatė ne tik savo kūrybą, bet pačios redaguojamą atnaujinto formato kultūros ir meno
žurnalą „Nemunas“; literatūrinė- muzikinė kompozicija „Lėmė dievai poetu man tapti“, skirta vieno
žymiausių 17 a. poeto, kunigo, retorikos teorijos pradininkų Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus
kūrybai (projektas „Jie su Vilnija suaugę“, vadovas – J. Žitkauskas); Europos kalbų dienai surengti
poezijos skaitymai "Poezija bylo visomis kalbomis“, kur savo eilėraščius ir jų vertimus į skirtingas
kalbas skaitė poetai Dainius Gintalas ir Laurynas Katkus bei Adolfo Ramanausko-Vanago
gimnazijos skaitovai; literatūros vakaras „Trys moterys ir jų herojai: vakar, šiandien, rytoj“,
kuriame savo kūryba dalijosi populiarių romanų autorės Jolita Herlyn, Gina Viliūtė ir Irena
Buivydaitė-Kupčinskienė.
Neliko nepastebėti ir 2 pažintinio pobūdžio renginiai, paįvairinti muzikiniais intarpais:
adventinis vakaras „Gyvenimas pabrango dar vieneriais metais“ su žurnalo „Kelionė“ kūrybine
grupe: LR Seimo nariu, filosofijos daktaru Andriumi Navicku, publicistu bardu Gediminu Kajėnu
bei Laurynu Preikša (gitara, dūdelė); pažintinis renginys „Žydiškoji kultūra Lietuvoje: praeities
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atspindžiai ir dabartis“, kurio metu buvo galima išgirsti daug įdomių faktų apie žydų kultūrą ir
litvakų kasdienybę (VU Istorijos fak. doktorantė Akvilė Naudžiūnienė), pasiklausyti specifinės
žydų muzikos jidiš kalba (Michailas Jablonskis (gitara), Borsas Kirzneris (smuikas)).
Be literatūrinių renginių vyko susitikimai su gyventojais teisės, pensijų klausimais,
buvo skaitomos įvairios paskaitos: VDU magistras Remigijus Jakulevičius Kovo 11-osios proga
skaitė paskaitą „Lietuvos nepriklausomybė yra Tavyje“; Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjai
vedė seminarą „Teisės ABC senjorams“; Sodros Alytaus skyriaus darbuotojai supažindino
bibliotekos lankytojus pensijų, kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei elektroninių „Sodros“
paslaugų klausimais. Didelio pasisekimo sulaukė susitikimas su kunigu Algirdu Toliatu. Norinčiųjų
pasiklausyti kunigo susirinko tiek daug, kad renginį teko perkelti į didesnes patalpas, mat visi
norintieji netilpo bibliotekos salėje.
Kaip ir kiekvienais metais bibliotekoje rengiamos spaudinių, dailės, fotografijos, miesto
bendruomenės kūrybos parodos. Didžiausio lankytojų susidomėjimo sulaukė Alvydo Petkevičiaus
tapybos paroda „Post scriptum“; Vilkaviškio rajono kūrybinės grupės „Sėjinis“ paroda „Tautinis
kostiumas popieriaus karpiniuose“; keturių dailininkų Siolvanos Graviškytės Hacking, Ievos
Augaitytės, Lino Podiriakos ir Vytauto Vanago tapybos ir tekstilės darbų paroda „Kurčiųjų meno
pasaulis – pamatykite ir susipažinkite“, akvarelės kursų lankytojų ir kt. parodos.
Jau antrus metus veikiančioje „Išmanioje jaunimo erdvėje“ vyko jaunimo saviraiškos
bei edukaciniai renginiai jaunimui. Metų eigoje šioje erdvėje įvyko: 3 kino popietės (animacinio
filmo „Žuviukas Nemo“, vaidybinio filmo „Lesė“, dokumentinio filmo „Knygnešiai“ peržiūros bei
aptarimai); 4 stalo žaidimų popietės; intelektinio keturių turų žaidimo „Smegenų mankšta“
renginiai; 2 akustinės muzikos popietės, kuriose savo kūryba pasidalijo Alytaus moksleiviai;
seminaras „Vienatvė ir buvimas su kitais“ („Literatūrinės vaistinės“ renginys). „Išmanioje erdvėje“
taip pat vyko protmūšiai, programavimo valandėlės, veikė esparanto bei anglų kalbų būreliai.
„Išmaniosios jaunimo erdvės“ bei vaikų ir jaunimo skyriaus bibliotekininkės dalyvavo 4
bendrose Alytaus šventėse, kurios vyko įvairiose miesto erdvėse:
1. „Šeimų šventė – 2017“ vyko Jaunimo parke, kur bibliotekos palapinėje ir šalia jos
buvo galima naudotis planšetėmis, nemokamu internetu, virtualios realybės akiniais, stalo
žaidimais, paskaityti knygas bei žurnalus;
2. Europos dienos šventė vyko Alytaus teatre. Renginio metu buvo įrengtas
bibliotekos stalas. Ten taip pat buvo galima pasinaudoti stalo žaidimais, planšetėmis, virtualios
realybės akiniais ir pan.
3. „Spalvų miestas“ vyko Rotušės aikštėje, kur bibliotekos įkurtame kampelyje buvo
siūlomos panašios paslaugos.
4. Vaikų šventė, skirta vaikų gynimo dienai, vyko miesto Bendruomenės centro kieme,
kur taip pat partnerystės pagrindais dalyvavo biblioteka.
Minėtuose renginiuose bibliotekos palapinę ir kitus bibliotekos įrengtus kampelius
aplankė 265 švenčių dalyviai.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius tradiciškai daugiausiai renginių organizuoja
vaikams. Skyrius, kaip ir visa biblioteka, įsijungė į rašytojo Jurgio Kunčino 70-ųjų metinių
renginius. Čia rašytojo kūrybą skaitė Alytaus mokyklų direktoriai K. Miliauskas ir F. Džiautas,
radijo stoties FM99 direktorius L. Ramanauskas, dailininkas K. Poškus, „Dainavos“ ir „Vidzgirio“
pagrindinių mokyklų moksleiviai; 10 rašytojo gyvenimo faktų žaismingai pristatė bibliotekininkės.
Įdomiais renginiais skyriuje buvo paminėtos įvairios progos: Tarptautinei kalbos dienai
skirta popietė „Parašyk laišką Lietuvos rašytojui ar knygų herojui“; Žemės dienai skirtas didelis
renginys „Aš mažasis Žemės žmogus“; šuniukų diena pažymėta popiete „Šuniukų diena – mes irgi
švenčiame“, kur susirinko mažieji skaitytojai su savo augintiniais, dalinosi perskaitytomis
knygelėmis apie šuniukus, bendravo tarpusavyje, rodė, ką moka jų augintiniai. Miesto gimtadienis
buvo pasitiktas popiete „Gražiausios eilės tau, Alytau“. Minint neįgaliųjų dieną bibliotekininkės
skaitė pasakas ir eiles Alytaus S. Kudirkos ligoninėje mažiesiems ligoniukams bei Medicininės
reabilitacijos ir sporto centre neįgaliems seneliams.
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Skyrius jau penkti metai įgyvendina edukacinį projektą, „Kas pasakė, kad skaityti
nuobodu ir nemadinga?!“. LR Kultūros ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės finansuotas
projektas leido parengti susitikimus su žinomais rašytojais: Z. Gaižauskaite, A. Ruseckaite, S.
Paltanavičiumi, R. Šerelyte, D. Čepauskaite; bendrauti popietėje „Skaityti reikia mylinčios širdies ir
rankų“ bei išvysti Jaunimo centro dramos studijos „Skrajokliai“ spektaklį „Daktaras Aiskauda“.
Piliakalnių metai buvo paminėti, pasikvietus poetą P. Dabrišių, fotografą A. Švenčionį, dailininkus
K. Poškų, A. Pavlovą. Buvo surengta piliakalnių fotografijų paroda su poeto tekstais „Būtsargiai –
Lietuvos piliakalniai“; pilių maketų paroda „Lietuvos pilys“, mokinių darbelių paroda „Lietuva –
piliakalnių šalis“, komiksų dirbtuvės. Didžiausio pasisekimo sulaukė projektinis renginys – popietė
„Bendravimo ratas“, kurioje buvo pradėtas Saulės pynimas, po to jis buvo tęsiamas ir rudenį. Tai
linksmas rankdarbio kūrimo procesas, kuris privertė paimti į rankas vašelį ne tik mergaites, bet ir
paauglius berniukus, kartu visiems smagiai bendraujant.
2017 m. vyresn. bibliotekininkė Daina Krukonienė vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
įkūrė vaikų teatriuką, kuriame subūrė įvairių miesto mokyklų pradinukus. Keturis mėnesius
repetavę mažieji balandžio mėnesį parodė premjerą „Šaltinėlis“, J. Degutytės kūrybos motyvais.
Spektaklis buvo suvaidintas dar 3 kartus dalyvaujant įvairių mokyklų pradinukams bei gausiame
dalyvių skaičiumibei itin išradingai organizuotame renginyje „Kaimynų šventė“, į kurią
bibliotekininkės subūrė gausų partnerių būrį iš įvairių organizacijų ir įstaigų.
Skyriuje linksmai šurmuliavo ir lėlių šventė „Pasek lėlytei pasaką“, kuri sugalvota ir
kasmet švenčiama Japonijoje. Taip pat pristatyta alytiškės A. Zinkevičiūtės-Jankauskienės pasakų
knyga „Kontis ir Tvarkius“, nagrinėjanti aktualius aplinkos apsaugos klausimus. Visą gruodį
bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvės „Lipdau prakartėlę“. Surengti net 5 užsiėmimai su įvairių
miesto mokyklų mokiniais ir svečiais iš Daugų.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyrių nuolat puošia įvairių miesto mokyklų pradinukų,
lopšelių – darželių auklėtinių darbelių parodos. 2017 m. surengta beveik dvigubai daugiau tokių
parodų nei ankstesniais metais, paminėtinos iš jų: „Pasaką piešiu, pasaką skaitau“, „Didinga
Lietuvos praeitis žiemą“, „Papuoškime gimtąjį kraštą spalvomis“, „“Verbos – gyvosios istorijos
atspindžiai“, „Alytus vaikų piešiniuose“ ir kt.
VB filialų renginiai
Vidzgirio filialas organizuoja renginius tiek vaikams tiek suaugusiems. Filiale vyko
bendri renginiai su Vidzgirio bendruomenės bei kitomis miesto mokymo bei ugdymo įstaigomis,
tęsiamas bendradarbiavimas su proto negalia turinčių žmonių VŠĮ „Mūsų atgaiva“. Filialas
tradiciškai organizavo ir vedė renginius ne tik savo bibliotekoje, bet ir kitose įstaigose bei
viešosiose miesto erdvėse. Įdomus renginys suaugusiems vyko pasikvietus miesto socialinių
paslaugų centro tėvų savipagalbos grupės moteris į rytmetį „Sveikata ir grožis“. Čia visuomenės
specialistes pasakojo apie sveiką gyvenseną, veikė knygų paroda, buvo pristatomos bibliotekoje
teikiamos paslaugos. Nemaža dalis susitikimo dalyvių iškart nusprendė tapti skaitytojomis.
2017 m. filialas organizavo edukacines pamokėles mažiausiems skaitytojams „Pasaka“,
„Atverkime pasakai duris‘‘, mokėsi pasigaminti Velykų medelio puošmeną – paukštelį, popierinius
burbulus su „pom poms“ technika, pinti adventinius vainikus, kurti kalėdinius atvirukus.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu aplinkinių lopšelių-darželių „Boružėlė“, „Du
gaideliai“ auklėtiniai surengė savo darbelių parodą „Mano knygelė“, kur deklamavo eiles apie
knygeles, šoko bei dainavo daineles apie meilę knygai. Šios savaitės metu su mažaisiais skaitytojais
paminėtos ir Jurgio Kunčino 70-ąsias metinės. Rašytojo tekstus skaitė „Volungės“ pagrindinės
mokyklos mokiniai, susipažinti su jo kūryba bei paklausyti bendraamžių skaitomų tekstų atėjo ir
Vidzgirio pagrindinės mokyklos mokiniai. Renginio metu buvo demonstruojama Jurgio Kunčino
foto biografijos medžiaga, mokiniai patys skaitė ištraukas iš jo knygų, klausė garsinių įrašų „Be
adreso. Be pavadinimo“.
Miesto dienos išvakarėse Vidzgirio filialas prisijungė prie projekto „Dovana Lietuvai“.
Renginio „Legenda apie Alytaus miestą“ metu lopšelio-darželio „Volungėlė“ ugdytiniai, išklausę
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vaizdžiai skaitomos legendos apie Migrausėlę ir Alytį, noriai piešė kunigaikščius ir vaidilutes,
piliakalnius bei bloguosius riterius kryžiuočius.
Jau 7 kartą Alytaus miesto socialinių paslaugų centre Vidzgirio filialo bibliotekininkės
(sumanytoja – Rasa Armanavičienė) organizavo renginį, skirtą Tarptautinei neįgaliųjų dienai
paminėti „Iš širdies į širdį“. Renginys jau seniai išaugo bibliotekos sienas. Kiekvienais metais
organizuojant šį renginį įsitraukia vis daugiau švietimo įstaigų, miesto administracijos, LR
Socialinės apsaugos darbo ministerijos atstovai, neįgaliųjų šeimos nariai. Koncertinę programą
paprastai dovanoja kuri nors miesto mokymo bei ugdymo įstaiga. Pagrindinė renginio idėja – pabūti
kartu su neįgaliu žmogumi, mokytis jį priimti, suprasti. Ruošdamiesi šventei, mokiniai su savo
mokytojais kalbasi apie žmones turinčius proto negalią, o ir šventės metu tiesiogiai susiduria bei
pamato “kitokius“ žmones. 2017 m. programą parengė Dzūkijos pagrindinės mokyklos moksleiviai,
vadovaujami mokytojos Birutės Babarskienės.
2017 m. Vidzgirio filiale susibūrė knygos mylėtojų klubas „Skaitau ir diskutuoju“.
Kiekvieno mėnesio paskutinįjį trečiadienį bibliotekoje renkasi šio klubo narės aptarti tą mėnesį
perskaitytos knygos. Kokią knygą perskaityti, siūlo visos „klubietės“. Moterys susibičiuliavo ir už
bibliotekos sienų. Socialiniame tinkle Facebook jos sukūrė savo grupę ir tarpusavyje keičiasi
informacija apie perskaitytas knygas, diskutuoja, dalijasi mintimis.
Kaip ir kiekvienais metais, filiale buvo rengiamos vaikų kūrybinių darbų ir piešinių
parodos:
Socialinių paslaugų centro Neįgaliųjų dienos centro darbų paroda „Amatų asorti“;
Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ darbų paroda „Mano svajonių laivelis“;
Likiškėlių pagrindinės mokyklos floristikos būrelio darbų paroda „Pavasario spalvos“;
Lopšelio-darželio „Boružėlė“ vaikų darbų paroda „Po vaikystės skėčiu“;
Lopšelio-darželio „Volungėlė“ ugdytinių darbų paroda „Paslaptingas vandenų pasaulis“
ir kt.
Pirmojo Alytaus filialas. Didžioji dalis renginių jame skirta suaugusiems lankytojams.
Daugiausiai lankytojų sulaukė parodos: „Raganų šėlsmas‘ iš Reginos Lietuvininkienės asmeninės
kolekcijos; Lauros Zdanavičienės karpinių paroda „Pavasarinė simfonija“; Valentino Satkūno
tapybos paroda „Tėviškės vaizdai“. Malonių atsiliepimų sulaukta iš Aušrelės Marijos Janonienės
kūrybos vakaro „Pasikalbėkime...“. Pirmojo Alytaus bendruomenės asociacija 2017 metais skyrė
finansavimą rankdarbių užsiėmimams. Tad, kaip ir ankstesniais metais, biblioteka organizavo
rankdarbių užsiėmimus mikrorajono bendruomenės nariams. Sulaukus didelio susidomėjimo, buvo
sudarytos dvi lankytojų grupės, kiekvienai grupei surengta po 4 užsiėmimus. Moterys labai noriai
mokėsi gaminti aksesuarus iš odos, įvairius dirbinius iš vilnos. Metų pabaigoje šia proga surengta
jau ketvirtoji bendruomenės narių rankdarbių paroda „Pasipuoškime Kalėdoms“.
Visi Pirmojo Alytaus filialo renginiai nukreipti į vietos bendruomenę, tęsiasi
bendradarbiavimas su Pirmojo Alytaus bendruomenės asociacija, užmegzti ryšiai su Panemunės
seniūnaitija. Kartu buvo surengta senjorų rankdarbių paroda „Kūryba metų neskaičiuoja“.
Mažiesiems skaitytojams filiale surengtos knygų ir dokumentų parodos, popietės,
rankdarbių parodos. Didžiausio lankytojų susidomėjimo sulaukė garsinio skaitymo popietės iš ciklo
„Metų laikai“ – „Ruduo“, „Žiema“ bei popietė „Skaitykime visi“, skirta tarptautinei vaikų knygos
dienai. Vaikai mielai lankė rankdarbių parodėles: lopšelio-darželio „Boružėlė“ pedagogių bei jų
ugdytinių „Rėdos ratas. Žiema“ , Piliakalnio progimnazijos buvusių bei esamų mokinių dailės ir
floristikos būrelių darbų „Vaikystės spalvos“ ir kt.
3.10. Mokamos paslaugos
2017 metais mokamų paslaugų kainų sąrašas buvo nepasikeitė:
1.Vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas:
1.1. Elektroninio skaitytojo bilieto išdavimas – 1,80 Eur;
1.2. Vienkartinio skaitytojo bilieto išdavimas – 0,30 Eur;
2. Kopijavimas (kopijavimo aparatu) – 0,06 Eur.
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3. Papildomos kompiuterinės paslaugos:
3.1. Dokumentų skenavimas – 0,20 Eur;
3.2. Nespalvoto dokumento spausdinimas, kopijavimas – 0,06 Eur. (Fotografijų ir kitos
iliustracinės medžiagos kainai taikomas koeficientas 4);
3.3. Spalvoto dokumento spausdinimas – 0,40 Eur (Fotografijų ir kitos iliustracinės
medžiagos kainai taikomas koeficientas 4);
4. Dokumentų įrišimas (brošiūravimas):
4.1. 1–10 psl. – 0,30 Eur + įrišimo medžiagų kaina;
4.2. 11–20 psl. – 0,60 Eur + įrišimo medžiagų kaina;
4.3. 21–40 psl. – 0,90 Eur + įrišimo medžiagų kaina;
4.4. 41–80 psl. –1,20 Eur + įrišimo medžiagų kaina.
5. Salės nuoma 1 val:
5.1 Su multimedia įranga – 17,00 Eur;
5.2 Be multimedia įrangos – 9,00 Eur;
5.3 Po bibliotekos darbo valandų – 18,34 Eur.
6. Fizinių ir juridinių asmenų komercinė reklama bibliotekos patalpose (skelbimai ir
kt.): 1 skelbimas, 1 lankstinukų/skrajučių komplektas, 1 reklaminė akcija – 8,70 Eur;
7. Bibliotekos išleistų leidinių platinimas – 1egz. savikaina + 0,50 Eur;
8. Kitų Alytaus leidėjų arba leidinių apie Alytų ir alytiškius platinimas pagal sutartis –
leidinio kaina + 1,00 Eur.
2017 m. už skaitytojų bilietų išdavimą surinkta 1034,30 Eur (2016 m – 785,93 Eur).
Už papildomas kompiuterines paslaugas – 1581,59 Eur (2016 m. – 1901,84 Eur).
Už kopijavimo paslaugas – 515,51 Eur (2016 m. – 476,06 Eur). Per 2017 metus atlikta
7557 kopijos.
Delspinigių už laiku negrąžintas knygas surinkta 241,78 Eur (2016 m – 284,18 Eur).
Už patalpų nuomą surinkta 747,18 Eur (2016 m – 726,04 Eur).
Už bibliotekos išleistų ir kitų Alytaus leidėjų arba leidinių platinimą – 58,00 Eur.
Viso už mokamas paslaugas per ataskaitinius metus biblioteka gavo 4230,00 Eur.
3.11. Bibliotekos įvaizdžio formavimas
2017 m. įvairiuose žiniasklaidos šaltiniuose paskelbta 376 straipsniai, susiję su
bibliotekos veikla, t. y. 132 straipsniais daugiau nei 2016 m.
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Didžiausia dalis straipsnių patalpinta internetiniuose puslapiuose www.alytus.lt,
www.alytusplius.lt, www.alytausgidas.lt, kiek mažiau spausdinta Alytaus miesto laikraščiuose
„Alytaus naujienos“, „Dainavos žodis“.
Beveik visi bibliotekos padaliniai, darbuotojų sukurta virtuali tekstų biblioteka
„Gyvenimo stebėtojo užrašai pagal Jurgį Kunčiną“, turi profilius Facebook`e. „Išmanioji jaunimo
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erdvė“ – ir socialinio tinklo „Instagram“ paskyrą, kurioje talpinamos įvairios kasdienio gyvenimo
Išmaniojoje erdvėje fotografijos.
Bibliotekos darbuotojos nuolat atnaujina ir tvarko bibliotekos svetainę –
www.alytus.mvb.lt. Bibliotekoje vykstantys viešieji renginiai ne tik įrašinėjami, bet ir transliuojami
internetu gyvai, bibliotekos paslaugos ar kt. naujienos bei bibliotekoje vyksiantys renginiai
reklamuojami išoriniame LD ekrane.
Kaip ir ankstesniais metais, bibliotekoje vykstantys renginiai, naujoves buvo nuolat
skelbiami miesto savivaldybės svetainėje www.alytus.lt, www.eb.lt, www.alytausgidas.lt
www.alytiskis.lt; www.alytusplius.lt , miesto mokyklų socialinių tinklų puslapiuose, kt. portaluose,
pristatomi ir rodomi per Alytaus regioninę televiziją, aprašomi bei anonsuojami laikraščiuose
„Alytaus naujienos“, „Miesto laikraštis“, įtraukiami į suvestinius miesto kultūros renginių
mėnesinius planus. Suinteresuotiems lankytojams pakvietimai į renginius siunčiami elektroniniu
paštu, (sukaupta kelių šimtų adresų bazė, dalis nuolatinių lankytojų informuojami telefonu). Jau
daug metų aktyviai bendradarbiaujama su regionine radijo stotimi FM – 99. Čia ne tik operatyviai ir
intensyviai buvo anonsuojami bibliotekoje vykstantys renginiai, bet ir kalbinami bibliotekos
renginiuose viešintys įžymūs svečiai, bibliotekos darbuotojai.“
Bibliotekos žinomumui pasitarnauja pažintines ekskursijas po biblioteką miesto
mokyklų moksleiviams, jų metu stengiamasi linksmai ir įdomiai apie papasakoti apie bibliotekoje
teikiamas paslaugas, apie knygas, patį skaitymo malonumą. Neretai ekskursijų dalyviai grįžta į
biblioteką, atsiveda ir savo draugus. Bibliotekos reklamai pasitarnauja ir dalyvavimas bendrose
miesto šventėse pvz.: „Šeimų šventėje“ Jaunimo parke ir kt., kur bibliotekos nelankantys tėvai ir
vaikai supranta, kad knygeles galima perskaityti neperkant jų, po tokių renginių jie drąsiau ateina
įsirašyti į biblioteką.
Bibliotekos darbuotojos dalyvauja vietos bendruomenių tarybų veikloje – viena
aktyviausių yra Pirmojo Alytaus filialo vyresn. bibliotekininkė A. Jakimonienė. Jos iniciatyva
organizuojama daug bendrų bibliotekos ir Pirmojo Alytaus bendruomenės renginių.
Bibliotekos įvaizdžiui įtakos turi ir patalpos, ir knygų fondas, ir bibliotekoje dirbantis
kolektyvas. Tačiau geriausias įvaizdis sukuriamas tada, kai lankytojas, atėjęs į biblioteką, išeina su
teigiamu atsakymu ir perduoda savo draugams ir pažįstamiems, kad į biblioteką verta užeiti, kad ten
jie laukiami ir visada suras reikalingą informaciją.
3.12. Neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių aptarnavimas
2017 m. visuose bibliotekos padaliniuose užregistruota 402 neįgalūs miesto gyventojai,
t. y. 4,9 % visų skaitytojų. Iš 5 miesto sistemai priklausančių bibliotekų 3 yra prieinamos
lankytojams su judėjimo negalia.
Neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių aptarnavimas, kaip ir ankstesniais metais, sutelktas
specializuotame bibliotekos padalinyje – Informacijos ir laisvalaikio centre. Ši biblioteka dalijasi
patalpomis ir bendradarbiauja su miesto neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių organizacijomis:
Lietuvos neįgaliųjų draugijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių, Lietuvos kurčiųjų draugijos Alytaus
skyriais, Bendruomenės užimtumo dienos centru, Pagyvenusių žmonių asociacija. Bibliotekos
darbo laikas suderintas su minėtų organizacijų darbo laiku. Joje prenumeruojami ir atitinkami
leidiniai: „Akiratis“ – laikraštis kurtiesiems, „Bičiulystė“, „Bičiulis“ – neįgaliesiems, „Diabetas“,
„Mūsų žodis“ – žurnalas akliesiems ir silpnaregiams, „Viltis“ – sutrikusio intelekto žmonėms ir
pan.
Per metus šiame padalinyje registruota 546 (2016 m. – 532) vartotojai, apsilankė 6574
(2016 m. – 6673) lankytojai, jiems išduota 20482 (2016 m. – 20996) dokumentai.
Informacijos ir laisvalaikio centras tradiciškai aptarnauja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjungos (LASS) narius garsinėmis knygomis. Bibliotekos paslaugomis naudojasi 30 skaitytojų su
regėjimo negalia. Per metus šiems vartotojams išduotos 944 garsinės knygos (2016 m. – 967) bei
10 knygų Brailio raštu. Atsižvelgdama į skaitytojų poreikius, Lietuvos aklųjų biblioteka pagal
panaudos sutartį išnuomojo bibliotekai įrenginį, kurio pagalba galima įrašyti į diską garsinį leidinį
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pagal skaitytojo pasirinktą kūrinį, taip pat 5 grotuvus. Tai labai paįvairino skaitytojų su regėjimo
negalia aptarnavimą, mat pagal garsinių leidinių programą „Elvis“ galima susirasti pageidaujamą
kūrinį ir vietoje įrašyti į diską arba į atmintuką. Tuo pačiu galima pasirinkti ir diktorių, kuris
skaitytų norimą kūrinį.
Biblioteka prisideda prie neįgaliųjų organizacijų renginių. Buvo kartu surengtas
Tarptautinės „Baltosios lazdelės“ dienos minėjimas, LASS Alytaus miesto ir rajono filialo 65 mečio minėjo minėjimas.
Su neįgaliaisiais dirba ir kiti bibliotekos padaliniai. Vidzgirio filialas jau kelerius metus
aktyviai bendradarbiauja su Alytaus socialinių paslaugų centro Neįgaliųjų dienos centro, teikiančio
paslaugas žmonėms su protine negalia lankytojais. Kartu jie rengia parodas, skaitymus,
organizuoja kitus renginius, vykdomi trišaliai projektai suvienijantys neįgaliuosius, mokymo ar
ugdymo įstaigas ir bibliotekas bendrai veiklai.
Kaip ir ankstesniais metais neįgalieji ir pagyvenusieji žmonės aptarnaujami jų
namuose. 2017 m. tokiu būdu aptarnauta 20 neįgalių ir pagyvenusių žmonių. Pas juos lankytasi 93
kartus, nunešta 870 leidinių, tarp jų 447 garsinės knygos (CD) .
IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
4.1. LIBIS PĮ diegimas
2017 metais elektroniniame kataloge sukaupta 57 552 bibliografiniai įrašai. Per metus
katalogas papildytas 1824 bibliografiniais įrašais, t. y. 94 įrašais mažiau nei 2016 m. Nurašant
dokumentus iš elektroninio katalogo pašalinta 1012 įrašų, t.y. 589 įrašais daugiau nei ankstesniais
metais.
4.2. Informacinis fondas
J. Kunčino VB informacinį fondą sudaro 7554 (4,8 % viso fondo) informaciniai
leidiniai.
Viešojoje bibliotekoje – 5477 egz.
Vidutiniškai kiekviename filiale – 692 egz.
4.3. Katalogų ir kartotekų sistema
Bibliotekoje šiuo metu yra suvestinis, elektroninis, abėcėliniai ir sisteminiai skyrių bei
filialų katalogai. Visuose padaliniuose jau seniai naudojamas tik elektroninis katalogas.
Bibliotekoje tebėra užkonservuotos šios kartotekos: bendroji straipsnių, kraštotyros,
citatų, iliustracijų, bibliografijos bibliografijos, teminė eilėraščių, ikimokyklinukų ir pirmų bei II –
IV klasių moksleivių teminės knygų.
4.4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
Per ataskaitinius metus bibliotekos darbuotojams pateikta 9770 užklausų, į 8 649
užklausas buvo atsakyta teigiamai:
VB – 8048;
VB filialuose – 601;
Kiekvienas filialas vidutiniškai – 200.
Neįvykdytų užklausų – 1121.
Elektroniniu būdu atsakyta į 581 užklausą.
2017 m. gautų užklausų kiekis lyginant su 2016 m. sumažėjo 580 užklausų, tačiau
realiai jų pateikiama daugiau, mat ne visada bibliotekininkės spėja užrašyti.
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Sudėtingesnių ir įvairesnių užklausų sulaukia informacijos ir kraštotyros centro
darbuotojai. 2017 metais čia gauta ir 3331 užklausa (2016 m. – 3235 užklausos). Pagal pobūdį
informacinių užklausų gauta: teminių – 1147, adresinių – 2146, faktografinių – 28, tikslinamųjų –
10, iš jų elektroninėmis priemonėmis – 8.
Pagal mokslo šakas užklausų gauta: bendrasis skyrius – 261, filosofija, psichologija –
227, religija – 33, visuomenės mokslai – 611, gamtos mokslai – 158, taikomieji mokslai – 1002,
menas – 346, kalbotyra – 238, grožinė literatūra – 141, geografija, istorija – 208. Aktualiausios
temos jau daugelį metų nesikeičia – tai vadyba, lyderystė, medicina, teisė, viešasis administravimas,
socialinis darbas, pedagogika. Alytaus kolegijoje įsteigus naują Bendrosios praktikos slaugos
studijų programą, nuo rugsėjo mėnesio labai padaugėjo užklausų medicinos tema. Kad biblioteka
galėtų atitikti šios kategorijos studentų poreikius, planuojama plėsti medicinos literatūros fondą.
Per metus visuose bibliotekos padaliniuose neatsakyta į 1121 užklausą. Neigiamai
dažniausiai atsakoma į adresines užklausas, kada vartotojui reikalinga tik konkreti knyga,
dažniausiai leista universitetų, kt. aukštųjų mokyklų, arba populiarus bestseleris, kurio biblioteka
paprastai turi 1 egz. Be to, daug moksleivių ateina su vienodais užklasinio skaitymo sąrašais, tad,
pritrūkus reikiamo kiekio knygų, tenka atsakyti neigiamai. Tačiau darbuotojai visada stengiasi
lankytojams nurodyti, kuriose bibliotekose yra pageidaujama knyga, arba nurodomas panašaus
turinio ar temos leidinys. Ne visuomet pavyksta atsakyti ir į temines užklausas, nes biblioteka neturi
knygų norimomis temomis, neatsakyta į tokias užklausas: slaugos etika, valstybės tarnybos testai,
specifinės programavimo kalbos, knygos apie Maljorką, dyzeliniai varikliai, medikų profesinis
identitetas, biomechanikos knygų, sodų meno raida, lenkų kalbos gramatikos, knygų apie egoizmą
ir pan.
Informacinėms užklausoms atsakyti Bendrojoje knygų bei Kraštotyros skaityklose
panaudoti 4279 leidiniai. Į namus su piniginiu užstatu išduoti 2107 leidiniai. Šiais metais
Bendrosios knygų skaityklos leidiniai į namus su piniginiu užstatu vartotojų pageidavimu pradėti
išduoti ilgesniam laikotarpiui – 10 dienų, o ne 5 dienoms kaip anksčiau. Daugiausiai kartų išduota
„Jonaitis A. Spalvotyra“ (2013) – išduota 24 kartus, „Vaikų ligos ir slauga: mokomoji knyga
medicinos, slaugos, visuomenės sveikatos studijų programų studentams, gydytojams rezidentams“
(2014) – 22 kartai, po 17 kartų išduotos – „Žaptorius J. Finansinė apskaita“ ([2015), „Sveikatos
psichologija“ (2011), „Pekarskas V. Trumpas matematikos kursas“ (2005), „Mackevičius J.
Finansinė analizė“ (2014).
4.5. Internetas
Visose 5 miesto bibliotekose lankytojų paslaugoms yra nemokama prieiga prie interneto
per LITNET tinklą. Interneto ryšys yra tiekiamas per optinį kabelį. Bibliotekoje veikia bevielis
internetas (Wi-fi ).
Viešojoje bibliotekoje veika 3 interneto skaityklos: Išmanioji jaunimo erdvė su 6
stacionariais bei 8 planšetiniais kompiuteriais (projektas „Bibliotekos pažangai – 2”); 10 vietų VIP
centras (projektas „Bibliotekos pažangai”); 1 skaitykla su 4 kompiuterizuotomis darbo vietomis.
Lankytojų srautai atitinkamai pasiskirstę šiose erdvėse atsižvelgiant į amžių, poreikius ir kitus
veiksnius. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje bei filialuose yra kompiuterizuotos darbo vietos su
prieiga prie interneto.
Viso J. Kunčino VB sistemoje vartotojams yra 43 kompiuterizuotos darbo vietos su
interneto prieiga:
VB – 30;
VB filialuose – 13.
Per ataskaitinius metus viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose apsilankė 17 337 interneto
vartotojai, t. y. 1971 lankytoju mažiau nei 2016 m.:
Miesto VB – 12566 (buvo 14047) lankytojai;
Miesto VB filialuose – 4771 (buvo 5261) lankytojas.
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Interneto vartotojų mažėja tiek viešojoje bibliotekoje, tiek jos filialuose. Bibliotekoje
veikia bevielis interneto ryšys, tad vis daugiau lankytojų dirba su savo nešiojamais kompiuteriais,
jungiasi mobiliaisiais telefonais, planšetėmis. Be to, fizinius apsilankymus vis dažniau keičia
virtualūs. Vis šie pokyčiai lemia, kad realių lankytojų prie bibliotekoje esančių stacionarių
kompiuterių mažėja. O ir turima kompiuterinė technika gana sparčiai sensta. Lankytojus dažniausiai
pritraukia bibliotekoje teikiamos spausdinimo bei skenavimo paslaugos, dažnas spausdinasi banko
išrašus, kelionių ar renginių bilietus.

4.6. Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas
2017 metais bibliotekoje buvo galima pasinaudoti šiomis duomenų bazėmis:

Nacionalinės bibliografijos duomenų banku (NBDB).

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

Infolex.

Naxos Music Library.

EBSCO Publishing (8 duomenų bazių paketas).
Ataskaitiniais metais Nacionalinės bibliografijos duomenų banku bibliotekoje
pasinaudota 50 kartų (2016 m. – 39). Daugelis informacijos vartotojų yra apmokyti ar supažindinti
kaip naudotis šia duomenų baze savarankiškai, todėl tiksliai nėra galimybės nustatyti, kiek kartų ja
pasinaudojo bibliotekos lankytojai ne bibliotekoje. Teisinėje INFOLEX duomenų bazėje atliktos
168 operacijos. 2017 m. suteikti 6 EBSCO slaptažodžiai nuotolinei prieigai. Šios duomenų bazės
seansų per metus – 1097, atlikta paieškų – 3074. Naxos Music Library baze, deja, lankytojai
nesinaudojo.
Naudojimasis kitomis elektroninėmis paslaugomis lyginant su ankstesniais metais
nežymiai sumažėjo. Per ataskaitinius metus šiomis paslaugomis buvo pasinaudota:
interneto seansų – 13976 (2016 m. – 16648);
atsiųstų įrašų – 15936 (2016 m. – 17058);
virtualių apsilankymų – 10210 (2016 m. – 10679);
paieškų skaičius – 60874 (2016 m. – 69898).
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4.7. Kraštotyros darbas
2017 metais kraštotyros fondas pasipildė 270 naujų leidinių (2016 m. – 204 egz.). Šiuo
metu kraštotyros fondą sudaro 2636 dokumentai.

VB

Kraštotyros įrašų skaičius
Kraštotyros
fondas
(fiz.
Parengta
Iš viso
vnt.)
2017 m.
2636
83 337
4651

Kraštotyros darbų skaičius
Parengta
Iš viso
2017 m.
147
7

2017 metais į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB) nusiųsti 736 įrašai
iš savaitraščio „Dainavos žodis“ bei žurnalo „Dainava“ t. y. 91 įrašu daugiau nei 2016 m.
Kaip ir ankstesniais metais buvo renkama, analizuojama, sisteminama informacija
apie kraštą, kuriami analiziniai įrašai bei įtraukiami į elektroninį bibliotekos katalogą. Taip pat
rengiami įrašai iš vietinės regioninės spaudos, bibliotekos prenumeruojamų periodinių leidinių bei
bibliotekoje gaunamų knygų. 2017 metais viso sukurta 4651 įrašas, papildantis elektroninį
bibliotekos katalogą. Taip pat tęsiamas retrospektyvios kraštotyrinės bibliografijos kortelinės
kartotekos įtraukimas į elektroninį katalogą.
Kaip ir kasmet, atsižvelgiant į Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos specialistų
padarytus LIBIS Analizikos posistemyje esančių reikšminių žodžių sąrašo pakeitimus bei
metodinius nurodymus, buvo redaguojamas bibliotekos elektroniniame kataloge esantis reikšminių
žodžių sąrašas. Nuolatinis, atidus ir kruopštus darbas leidžia užtikrinti savalaikį korektišką
reikšminių žodžių sąrašo redagavimą, dėl ko informacijos vartotojui tampa lengviau atlikti paiešką
bibliotekos elektroniniame kataloge.
Svarbi kraštotyros veiklos sritis – vartotojų informacinių, kultūrinių, laisvalaikio ir
skaitymo poreikių tenkinimas, prieigos prie kraštotyrinės informacijos užtikrinimas kuo platesnei
vartotojų grupei. Viso per 2017 m. metus bibliotekos skyrių ir filialų darbuotojai atsakė į 438
kraštotyrinio pobūdžio užklausas (2016 m. – 372). Iš jų, į 402 užklausas atsakė Informacijos ir
kraštotyros centro darbuotojai (2016 m. – 340 užklausų). Iš jų: teminės – 112, adresinės – 268,
faktografinės – 18, tikslinamosios – 4. Pagal mokslo šakas gauta užklausų gauta: bendrasis skyrius
– 87, filosofija, psichologija – 2, religija – 2, visuomenės mokslai – 26, gamtos mokslai – 7,
technikos mokslai – 17, menas – 40 , kalbotyra ir grožinė literatūra – 138 , geografija, istorija – 83.
Daugiausiai lankytojų dėmesio sulaukė kraštiečių grožinė literatūra, miesto geografijos
bei istorijos klausimai, o taip pat ankstesnių metų miesto periodinė spauda. Pagal išduotų kartų
skaičių pirmauja „Kunčinas J. Tūla“ (įskaitant visus leidimus, iš viso 10 egzempliorių) – išduota 36
kartus, Buivydaitė, I. „Tikros ir netikros seserys“ (2017) – išduota 20 kartų, po 16 kartų – „Kas yra
kas Lietuvoje. Kraštiečiai: Alytus“ (2010), „Kūrėjų pėdsakais. Kn. 9: Alytaus krašte“ (2013).
Kraštotyros skaitykloje ir toliau buvo teikiama dokumentų su piniginiu užstatu
paslauga, ja pasinaudojo 77 asmenys, į namus išduota 95 leidiniai.
Kaip ir ankstesniais metais, tęsiamas jau esamų teminių ir personalijų aplankų,
„Kraštiečių ir Alytaus datų“ sąrašo pildymas. Parengti nauji aplankai, skirti 2017 metų Alytaus
miesto kultūros premijos laureatams – rašytojai, vertėjai Irenai Buivydaitei-Kupčinskienei bei
Japonijos kultūros festivalių bei tarptautinių bonsai ir suiseki parodų, kongresų ir kitų su Japonijos
kultūra susijusių renginių organizatoriui, japoniškos kultūros propaguotojui Kęstučiui Ptakauskui.
2017 metais minint rašytojo Jurgio Kunčino 70-metį, Informacijos ir kraštotyros
centro darbuotojai aktyviausiai prisidėjo prie šiai datai skirtų renginių organizavimo. Parengti foto
prisiminimai apie rašytoją, kurie buvo virtualiai demonstruojami literatūriniame-muzikiniame
vakare „JURGIUI KUNČINUI – 70“. 2017 m. sausio 9–13 dienomis organizuota nemokama A.
Marcinkevičiūtės dokumentinio filmo „Beveik laimingas“ demonstracija, kurioje apsilankė 30
žmonių. Vilniaus knygų mugėje pristatyta išleista nauja rašytojo Jurgio Kunčino poezijos rinktinė
„Malūnų gatvė be malūnų“, kurią rengiant jos sudarytojai Antanas A. Jonynas ir P. Mikėnaitė
naudojosi bibliotekos 2014 metais parengta virtualia J. Kunčino tekstų biblioteka „Gyvenimo
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stebėtojo užrašai“. Rinktinės pristatymas atskiru renginiu vyko ir mūsų bibliotekoje. Būsimam
XXVII knygos mėgėjų metraščio tomui nusiųsta G. Bulgakovienės, D. Ivoškienės publikacija
„Gyvenimo stebėtojo užrašai“, prie publikacijos pridėtos fotografijos, iliustracijos. Alytaus rajono
Kančėnų bibliotekoje vykusiame renginyje, skirtame rašytojui Jurgiui Kunčinui, buvo virtualiai
demonstruojami bibliografių parengti foto prisiminimai apie rašytoją, vyko dokumentinio filmo
„Beveik laimingas“ peržiūra, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Leokadija
Sušinskaitė skaitė rašytojo poeziją bei prozos ištraukas. 2017 m. bibliotekoje vyko iniciatyvinė
diskusija dėl Lietuvių kalbos draugijos Alytaus miesto skyriaus steigimo. Diskusijos metu
dalyviams taip pat buvo pristatytas trumpas pranešimas apie rašytoją Jurgį Kunčiną, foto
prisiminimų virtualios parodos peržiūra, skaitomos jo kūrybos ištraukos.
Kaip ir kasmet surengta nemažai kraštotyrinio pobūdžio spaudinių ir dokumetų parodų:
„Prisimenant XX amžiaus pabaigos tragediją: 1991 metų sausio 13-ąją“(Laisvės gynėjų dienai
paminėti, 24 dokumentai); „Fotografo Vytauto Stanionio (vyresniojo) gyvenimą ir kūrybą
prisimenant...“ (alytiškio fotografo 100-mečiui paminėti, 38 eksponatai); „Miesto gimtadienį
pasitinkant“ (Miesto gimtadienio proga, 70 eksponatų); „Redas Diržys: Tai, ką darau, svarbu
daugeliui žmonių visame pasaulyje, ir mano darbai pasiekia adresatą“ (menininko 50-mečiui
paminėti, 29 eksponatai).
Projektui „100 žymių Lietuvos moterų“ Informacijos ir kraštotyros centro darbuotojai
parengė 4 Alytaus krašto nusipelniusių moterų biografijas: socialinių mokslų daktarės, profesorės,
vienos iš meninio neįgaliųjų ugdymo Lietuvoje pradininkių Aldonos Vilkelienės; tautodailininkės,
poetės Audronės Lampickienės; istorikės, pedagogės, vadovėlių autorės, habilituotos mokslo
daktarės, profesorės Reginos Žepkaitės bei vienos iš moterų krepšinio pradininkių pasaulyje, 1893
metais JAV surengusios pirmąsias moterų krepšinio rungtynes, pirmojo krepšinio taisyklių vadovo,
skirto moterims, autorės Sendos Berenson Abbot. Jos buvo nusiųstos projekto vykdytojams – Lygių
galimybių plėtros centrui.
Iš Radviliškio viešosios bibliotekos gavus prašymą prisidėti prie parodos-stendo
„Lietuvos miestai ir miesteliai“ rengimo, biblioteka nusintė dvi knygos apie Alytų: „Zenono
Bulgakovo Alytus“ bei K. Poškaus „(Ne)šventųjų gyvenimai“.
Artėjant bibliotekos gyvavimo 25-čiui buvo parengta išsami bibliotekos istorijos
reikšmingiausių įvykių ir datų chronologija, kurią galima pavadinti bibliotekos istorijos metraščiu.
Taip pat parengtas „Kraštiečių datų kalendorius: 2018–2022 “.
2017 m. biblioteka minėjo rašytojo Jurgio Kunčino 70-ąsias metines, visus metus vyko
jubiliejiniai renginiai (žr. skyrelyje „renginiai“). Šia proga pasipildė ir Jurgio Kunčino atminimo
kambarys. Poeto D. Gintalo kūrybos vakaro metu iš renginio moderatoriaus Juozo Žitkausko
biblioteka gavo vertingą dovaną – rankraštinių koliažų segtuvą, kuriame 13 koliažų, atvirlaiškių,
vokų; piešinių segtuvą su 43 piešiniais; 9 pavienius koliažus; knygą „Poetinis Druskininkų ruduo
1990–1999“ su Jurgio Kunčino piešiniais, autografais ir marginalijomis; laikraščio iškarpą su
kūriniu „Šturmo kopėčios“.
Ataskaitiniais metais toliau sėkmingai tęsiamas rašytojo Jurgio Kunčino kūrybos
populiarinimas socialiniame tinkle „Facebook“. Vidutiniškai kartą savaitėje rašytojo virtualios
bibliotekos feisbuko profilyje
(https://www.facebook.com/kuncinotekstai/timeline?ref=page_internal)
viešinamos
prozos ar poezijos ištraukos, kurios susiejamos su tam tikromis datomis, istoriniais įvykiais,
asmenimis ar gamtos pokyčiais ir pan. Šis feisbuko profilis internautų, rašytojo gerbėjų yra gana
aktyviai lankomas, sekamas ir skaitomas.
Informacijos ir kraštotyros centre ir toliau kaupiamas bibliotekos, jos renginių
fotografijų skaitmeninis archyvas, kuris naudojamas rengiant kraštotyrines parodas, įvairių
vizualinių priemonių apie biblioteką kūrimui, informacinei sklaidai apie biblioteką ir jos
apipavidalinimui bei įvairiapusiškam publikacijų iliustravimui.
2017 m. surengta 20 (2016 m. – 16) kraštotyrinio pobūdžio renginių, jie atsispindi
ataskaitos skyriuje apie renginius.
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V. METODINĖ VEIKLA
Pagrindinės metodinės veiklos kryptys nesikeičia:
bibliotekų veiklą reglamentuojančių dokumentų, standartų diegimas;
naujų technologijų bibliotekoje diegimas;
statistikos kaupimas;
pažangios šalies bibliotekų patirties skleidimas ir įgyvendinimas;
praktinės pagalbos teikimas;
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
Bibliotekoje metodinį darbą, kaip ir ankstesniais metais, dirba direktorės pavaduotoja ir
vyr. metodininkė, atsakinga už bibliotekos viešuosius ryšius ir projektų rengimą. Kiekvienais
metais bibliotekoje daugėja renginių, jų organizavimas ir koordinavimas taip pat imlus darbo
sąnaudoms. Kiekvieną mėnesį taip pat rengiami mėnesio renginių planai, jie pateikiami miesto
savivaldybės kultūros skyriui ir galiausiai patenka į bendrus miesto kultūrinių renginių planus.
2017 m. atnaujinti ryšiai su Suvalkų Marijos Konopnickos biblioteka, pasikeista darbo
vizitais. Buvo nutarta rengti bendrą projektą „Lieratūriniai pasisveikinimai abipus sienos“ Interreg
V-A Lietuvos – Lenkijos programai. Projekto rengimui teko skirti daug jėgų ir laiko, daug
bendrauta su kolegomis iš Lenkijos, deja, finansavimo šiam projektui gauti nepavyko.
Bibliotekų sistema kompaktiška, tad vyksta nuolatinis tiesioginis bendravimas su
padalinių darbuotojais. Planine tvarka ir reikalui esant jie aplankomi, apmokomi naujai priimti
darbuotojai, teikiama papildoma praktinė pagalba, operatyviai sprendžiamos iškilusios profesinės,
ūkinės
problemos. Kiekvieną mėnesį renkami skyrių ir filialų statistiniai duomenys, jie
apibendrinami, analizuojami. Mėnesio veiklos rodikliai pateikiami miesto savivaldybės Kultūros
skyriui. Kas mėnesį rengiami ir padalinių vedėjų gamybiniai pasitarimai, aptariami veiklos
rezultatai, aiškinamasi trūkumai, problemos. Surengti 5 visuotiniai susirinkimai. Rengiami planai,
ataskaitos M. Mažvydo bibliotekai ir Alytaus miesto savivaldybės Tarybai bei administracijai,
rengiama informacija kitiems jos padaliniams.
Tęsiamas bendradarbiavimas su miesto mokyklų bibliotekomis. Lapkričio mėn.
bibliotekoje viešėjo LR Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson. Bendrame viešosios bibliotekos
ir miesto mokyklų bibliotekininkų pasitarime aptarti aktualūs viešųjų ir mokyklų bibliotekų
klausimai.
VI. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE. PROJEKTŲ RENGIMAS
2017 metais biblioteka vykdė 4 projektus. Viso projektams gauta 13 200 Eur. Iš jų:
5 700 Eur iš Lietuvos kultūros tarybos, 7 500 Eur iš Alytaus miesto savivaldybės.
2017 metais finansuoti šie projektai:
„Jurgio Kunčino gimimo 70-mečio jubiliejus“
Surengtas literatūrinis-muzikinis-pažintinis vakaras „Jurgiui Kunčinui – 70“. Foto
prisiminimai, teatralizuoti rašytojo autobiografijos fragmentai, pažintinė jo kūrybos studija, faktų ir
įvykių apžvalga, „Įvairiakalbis „Tūlos“ skambesys“ ir kiti įdomūs mažmožiai buvo skirti mylimo
kraštiečio rašytojo Jurgio Kunčino gimimo 70-mečiui.
Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.
„Ekslibrisų konkursas, skirtas Jurgio Kunčino gimimo 70-mečiui“
Projekto tikslas – įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų
po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo Jurgio Kunčino asmenybę, jo gyvenimo ir literatūrinės
veiklos vietas, sukurti su jo asmenybe ir kūriniais susietus knygos ženklus. Buvo suorganizuotas
ekslibrisų kūrybos konkursas profesionaliems dailininkams iš visų Lietuvos regionų bei Alytaus
moksleiviams, surengta darbų paroda, išleistas knygų skirtukų rinkinys.
Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.
„Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“
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Lietuvos kultūros tarybos ir Alytaus miesto savivaldybės finansuotas šiuolaikinės
lietuvių literatūros populiarinimo ir skaitymo skatinimo projektas. Improvizuotoje traukinio kupė
susitiko ir diskutavo žinomos literatūrinio ir muzikinio pasaulio asmenybės bei vyko kartų dialogas.
Buvo orientuojamasi į šiuolaikiškumą ir literatūros kokybę. Neįprasto formato literatūriniaimuzikiniai renginiai sulaukė bendruomenės susidomėjimo.
Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
„Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?!!–V“
Projekto metu Alytaus vaikai ir jaunimas turėjo galimybę susitikti su žinomais lietuvių
literatūros rašytojais, sudalyvauti jų rengiamose edukacinėse veiklose: komiksų dirbtuvėse,
„Bendravimo rate“, pažintyje su neregių pasauliu ir kitose. Buvo surengtos 6 darbų parodos.
Projekto veiklos prisidėjo prie vaikų ir jaunuolių skaitymo skatinimo, kūrybiškumo ir saviraiškos
ugdymo bei socialinę atskirtį patiriančių grupių integracijos.
Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
VII. PERSONALAS
7.1. Darbuotojų skaičius ir kaitos problemos
J. Kunčino VB sistemoje yra 36 etatai. Dirba 36 darbuotojai: iš jų 26 – profesionalūs
bibliotekininkai. Iš jų:
VB – 22 bibliotekininkai;
VB miesto filialuose – 4 bibliotekininkai.
Darbuotojų kaita minimali. Jų amžiaus vidurkis – 48 metai.
7.2. Darbuotojų išsilavinimas
Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu dirba:
J. KunčinoVB – 19 darbuotojų (73,1 %). Iš jų:
VB – 18 darbuotojų;
VB miesto filialuose – 1 darbuotojas.
Su aukštesniuoju išsilavinimu dirba:
J. KunčinoVB – 7 darbuotojai (26,9%). Iš jų:
VB – 4 darbuotojai;
VB miesto filialuose – 3 darbuotojai
7.3. Kvalifikacijos kėlimas
2017 m. kvalifikaciją kėlė 14 darbuotojų: 11 bibliotekininkų ir 3 specialistai.
2 darbuotojos dalyvavo M. Mažvydo bibliotekos surengtame seminare „Skaitmeninio
dokumentinio paveldo viešinimas portale www. Epaveldas.lt. Ar tik autorių teisės svarbu?“
5 darbuotojai kėlė kvalifikaciją Vilniaus A. Mickevičiaus VB organizuotame seminare –
diskusijoje „ Skirtingos socialinės padėties neįgaliųjų asmenų aptarnavimo metodika, specializuotų
paslaugų kūrimas“ Druskininkuose.
2 darbuotojai dalyvavo projekto „Bibliotekų specialistų mokymai“ mokymo
programose „Pokyčių valdymas“ ir „Vadovų bei darbuotojų ugdymas“. Bibliotekos direktorė
dalyvavo Druskininkuose to paties projekto mokymo programoje „Vadovų bei darbuotojų
ugdymas“.
4 darbuotojai kėlė kvalikaciją kūrybinėse dirbtuvėse „Šiuolaikinių viešųjų bibliotekų
strategija: suteikti atradimams prasmę“.
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4 darbuotojai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Biblioterapija. Knyga gali
prakalbinti ir gydyti “ Birštone.
2 darbuotojai dalyvavo nuotolinių video mokymų Verslokursai.lt mokymuose: vyresn.
metodininkė Jūratė Čėsnaitė – „Viešo kalbėjimo baimės įveikimas“; vyresn. bibliotekininkė Rasa
Armanavičienė -.„Kaip sukurti sėkmingas viešųjų ryšių kampanijas?“. Abi sėkmingai atliko žinių
patikrinimo testus.
7.4. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
1 J. Kunčino VB darbuotojui vidutiniškai tenka – 316 skaitytojų. Iš jų:
VB – 242;
VB filialuose –725.
1 J. KunčinoVB darbuotojui vidutiniškai tenka 5219 lankytojų. Iš jų:
VB – 4324;
VB filialuose – 10142.
1 J. KunčinoVB darbuotojas vidutiniškai išduoda 10504 dokumentus. Iš jų:
VB – 8655;
VB filialuose – 20679.
VIII. MATERIALINĖ BAZĖ
8.1. Patalpų būklė
Bibliotekos materialinė bazė išlieka panaši kaip ir ankstesniais metais. 2017 m. pavyko
įsigyti apsaugos kameras centrinės bibliotekos patalpose. Tai išsprendė vieną įsisenėjusių problemų
– pagerino ne tik leidinių fondo, kito bibliotekos turto, bet ir personalo saugumą. Tačiau
pagrindinės patalpų problemos ir toliau išlieka aktualios. Bibliotekos salėje kartais nesutelpa visi
renginių lankytojai: pvz. dėl vietos stokos susitikimą su kunigu A. Toliatu net teko perkelti į kitas
miesto patalpas. Patalpų išplėtimo klausimai kiekvienais metais vis akivaizdesni. Vis labiau trūksta
patalpų abonemento bei skaityklos knygų lentynoms, klaidus patalpų išplanavimas taip pat
nepasitarnauja lankytojų ir darbuotojų patogumui.
2017 m. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje buvo pakeisti radiatoriai. Tai padėjo
išspręsti nuolatinę šalčio problemą patalpose (mat kartais temperatūra ten siekdavo tik 12–14
laipsnių), be to, pataisė ir estetinį bibliotekos vaizdą.
8.2. Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius.
Visi VB padaliniai yra kompiuterizuoti ir turi prieigą prie interneto (optinis kabelis).
Viso J. Kunčino VB sistemoje yra 73 kompiuterizuotos darbo vietos:
J. Kunčino VB
sistemoje
Miesto VB
3 miesto filialuose

73 Iš jų:

43 vartotojams

30 darbuotojams

56
17

30 vartotojams
13 vartotojams

26 darbuotojams
4 darbuotojams

Biblioteka turi 2 kopijavimo aparatus. Abu yra viešojoje bibliotekoje ir skirti
vartotojams. VB filialuose dauginimo aparatų nėra. Bibliotekoje taip pat yra 2 komplektai
multimedia įrangos, skaneris, 5 multifunkciniai įrenginiai, kompiuterinių žaidimų konsolė su
judesių aptikimo įranga, 1 filmavimo kamera, 3 fotoaparatai, 11 planšetinių kompiuterių, 3D
akiniai, LD ekranas išorinei bibliotekos paslaugų bei renginių reklamai.
Biblioteka turi lengvąjį automobilį VW Touran.
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8.3. Patalpų plotas
Bendras bibliotekų patalpų plotas – 2179 m2
Naudingas patalpų plotas – 1490 m2
8.4. Lentynų apskaita
Viso fondo lentynų – 3033 metrai;
Atviro fondo lentynų – 3001 metrai.
IX. FINANSAVIMAS
2017 m. J. Kunčino VB išlaidos sudarė 435419,0 Eur.
Iš jų:
darbuotojų darbo užmokesčiui – 249272,0 Eur.;
dokumentų įsigijimui – 54244,0 Eur: iš jų 42334,0 Eur – knygoms; 11618,0 Eur –
periodikai; 292,0 elektroniniams dokumentams įsigyti;
automatizacijai: kompiuterinei, programinei įrangai, jos palaikymui – 9932,0 Eur ;
kitos išlaidos – 121971,0 Eur.
Viso per ataskaitinius metus biblioteka gavo 393229,0 Eur.
Iš jų:
Miesto savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos – 376206,0 Eur.
Iš jų:
steigėjo lėšos dokumentams įsigyti – 682,0 Eur;
steigėjo lėšos prenumeratai – 11618,0 Eur.
Lėšos už mokamas paslaugas – 3775,0 Eur.
Lėšos iš kitų viešų šaltinių (parama) – 48,0 Eur.
Programų, projektų (grantų) lėšos – 13200,0 Eur.
IŠVADOS
Sėkmės
 Remiantis kultūros poreikių tyrimo rezultatais, bibliotekos veikla įvertinta
geriausiai tarp miesto kultūros įstaigų. Miesto gyventojų pasitenkinimo bibliotekos paslaugomis
indeksas - 89 proc.
 Nepaisant nuolatinio gyventojų skaičiaus mieste mažėjimo, bibliotekos paslaugų
vartotojų ir lankytojų skaičiai išlieka stabilūs, miesto gyventojų sutelkimo procentas, nors ir
nežymiai, bet auga.
 Miesto bibliotekose be tradicinių bibliotekinių paslaugų, skaitytojai vis aktyviau
naudojasi nuotolinėmis elektroninėmis paslaugomis: elektroniniu katalogu, knygų grąžinimo
termino prątesimo, knygų užsakymo bei rezervavimo paslaugomis.
 Plečiasi Išmaniosios erdvės jaunimui viešoji veikla. Čia vykstantys įvairūs renginiai
šios amžiaus grupės lankytojams, kiti kūrybiniai ar saviraiškos užsiėmimai padeda juos pritrauktiį
biblioteką.
 Aktyvus dalyvavimas bendrose miesto šventėse (Šeimų šventėje, Vaikų gynimo
dienos renginiuose ir kt.) ženkliai pasitarnavo bibliotekos ir jos paslaugų viešinimui.
 Visuomenėje matoma ir pripažįstama bibliotekos kultūrinė veikla, ypač
populiarinanti rašytojo Jurgio Kunčino kūrybinį palikimą. 2017 m. pažymėtos rašytojo 75-osios
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