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BENDROJI DALIS 

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

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

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

pasaulio interneto tinklais skleidţiamais informacijos ištekliais, kitais būdais prisidėti prie 

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

,,Valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslų“ įgyvendinimo regione bei Alytaus miesto 

savivaldybės strateginio 2011–2013 metų veiklos plano  Bendrosios kultūros ugdymo ir 

etnokultūros puoselėjimo programos tikslų ir priemonių įgyvendinimo Alytuje.   

2011 m. J. Kunčino viešosios bibliotekos veikla buvo orientuota į šių pagrindinių 

uţdavinių įgyvendinimą: 

1. Sudaryti sąlygas bendruomenei naudotis universaliais dokumentų fondais.  

2. Plėtoti modernias informacines paslaugas, aktyviai dalyvavaujant  „Bibliotekos 

paţangai“ ir LIBIS projektuose. 

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

bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos“ tikslų įgyvendinimo. 

Minėtų uţdavinių įgyvendinimui iš visų šaltinių buvo gauta 1144,2 tūkst. Lt (176,8 

tūkst. daugiau nei 2010 m.)  

Lyginant 2011 metų veiklos rezultatus su strateginiame bibliotekos veiklos plane 

planuotais rodikliais, visus pavyko pasiekti  ir šiek tiek viršyti.   

 

Eil. nr Rodiklio pavadinimas Planas Rezultatas 

1 Dokumentų fondo dydis (egz.) 142 500 147071 

2 Lankytojų skaičius 139 500 142 007   

3 Dokumentų išduotis 300 000 301395 

4 Viešųjų renginių skaičius 97 121 

 

2011 m. rekataloguotas (suskaitmeninti kartelinio katalogo įrašai)) visas bibliotekos  

knygų fondas, visos LIBIS posistemės dirba pilna apimtimi. 

Ataskaitiniais metais buvo sėkmingai įgyvendinami projekto „Bibliotekos paţangai“ 

kelti uţdaviniai: lankytojai aktyviai naudojosi interneto prieiga, vyresnio amţiaus ţmonės buvo 

mokomi kompiuterinio raštingumo pagrindų, intensyviai kvalifikaciją kėlė darbuotojai.  

Biblioteka įgyvendino 3 viešosios kultūrinės veiklos projektus, išleido 2 leidinius: jau  

antrąjį literatūrinį almanachą „Imbiero vakarai. 2008-2010“ ir 20-ties atvirukų rinkinį apie miestą 

„Atvirlaiškis iš Alytaus“. Surengta bene pirmoji Lietuvoje konferencija literatūrinių renginių 

organizatoriams „Literatūriniai festivaliai Lietuvoje“. 

2011 m. bibliotekos finansinė padėtis buvo šiek tiek lengvesnė nei 2010 m., kuomet 

visiems darbuotojams teko eiti nemokamų atostogų, tačiau ir ataskaitiniais metais finansavimas 

buvo uţtikrintas tik pagrindinėms infrastruktūros išlaikymo reikmėms.  

 

 

BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

Bibliotekų skaičius 
 

2011 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.  
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Tinklo pokyčiai 
 

2011 m. miesto bibliotekų tinklas nekito. Centrinė biblioteka gyvuoja miesto centre, 

dalijasi vienu pastatu su Alytaus kolegija. VB vaikų ir jaunimo literatūros skyrius įsikūręs Vidzgirio 

mikrorajone gyvenamojo namo priestate, mokyklų apsuptyje. Miesto filialai išsidėstę atskiruose 

miesto mikrorajonuose. Nuotoliai tarp bibliotekų nėra labai dideli. Bibliotekų tinklo išdėstymas yra 

gan optimalus, miesto bibliotekos nėra tik Putinų mikrorajone (tačiau šio mikrorajono gyventojai 

gali naudotis šalia įsikūrusios Alytaus rajono viešosios bibliotekos paslaugomis). 

 

Neįgalių ir senyvo amţiaus ţmonių aptarnavimas 

 

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

biblioteka bei Informacijos ir laisvalaikio centras Vilties g.) yra prieinamos neįgaliesiems su 

judėjimo negalia. Viso miesto bibliotekose uţregistruota 365 neįgalieji paslaugų vartotojai (4,1% 

visų vartotojų) ir 537 pensijinio amţiaus ţmonės (6,1% visų vartotojų). Daugiausiai neįgaliųjų ir 

pagyvenusių ţmonių aptarnavimas sutelktas specializuotame bibliotekos padalinyje – Informacijos 

ir laisvalaikio centre. Ši biblioteka daugiau kaip dešimtmetį dalijasi patalpomis ir bendradarbiauja 

su miesto neįgaliųjų ir pagyvenusių ţmonių organizacijomis: Lietuvos neįgaliųjų draugijos, 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių, Lietuvos kurčiųjų draugijos Alytaus skyriais, Bendruomenės 

uţimtumo dienos centru, Pagyvenusių ţmonių asociacija. Bibliotekos darbo laikas suderintas su 

minėtų organizacijų darbo laiku. Šioje bibliotekoje prenumeruojami ir specializuoti leidiniai 

neįgaliesiems: „Bičiulystė“, „Bičiulis“, „Akiratis“ – laikraštis kurtiesiems, „Mūsų ţodis“ – 

ţurnalas akliesiems ir silpnaregiams, „Viltis“ – sutrikusio intelekto ţmonėms, „Diabetas“. Per 

metus šiame padalinyje įregistruota 475 (2010 m. – 457) vartotojai, apsilankė 8 513 (2010 m.–

9322) lankytojai, jiems išduota 25 243 (2010 m. – 23697) dokumentai. Kaimynystėje esančių 

neįgaliųjų organizacijų nariai daţni svečiai bibliotekoje. Prie Lietuvos neįgaliųjų draugijos Alytaus 

skyriaus veikia jaunimo grupė „Bičiuliai“. Jos nariai organizuoja įvairias šventes, išvykas, mini 

spektaklius, pristatyto savo narių kūrybą, tad bibliotekoje daţnai ieško įvairios informacijos. 

Kiekvieną pirmadienį joje tradiciškai lankosi neįgaliųjų savitarpio pagalbos grupės „Gaja“ 

ansamblio dalyviai. Kiekvienos neįgaliųjų ar pagyvenusių ţmonių organizacijos nariai atskirom 

savaitės dienom susirinkę į savo organizacijos būstinę, daţniausiai aplanko ir šalia esančią 

biblioteką. 

Informacijos ir laisvalaikio centre (ILC) ir toliau aptarnaujami Lietuvos aklųjų ir 

silpnaregių sąjungos (LASS) nariai. Bendruomenė vienija 182 narius, iš jų 12–silpnaregiai vaikai. 

Per ataskaitinį laikotarpį jie apsilankė 58 kartus (2010 m.– 34 kartus), lankytojams išduota 473 vnt. 

CD formato garsinių knygų (2010 m.– 300 vnt.). 5 LASS nariams knygos pristatomos į namus. 

Per ataskaitinį laikotarpį namuose pastoviai buvo aptarnaujami 11 ILC skaitytojų 

(2010 m. – 8), kuriems paskolinta 408 knygos; iš jų 124 CD (garsinės knygos) (2010 m. – 207). 

Viso ataskaitiniais metais pas ILC skaitytojus šios bibliotekos darbuotoja lankėsi 67 kartus. Daliai 

neįgaliųjų ir pagyvenusių ţmonių knygas į namus neša šeimos nariai, artimieji, socialiniai 

darbuotojai. 

 

Struktūros tobulinimas ir pokyčiai 

 

Bibliotekų sistemoje yra 36 etatai, iš jų: 

25 profesionalūs bibliotekininkai;  

5 kvalifikuoti specialistai;  

6 etatai techninių darbuotojų.  

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

viešojoje bibliotekoje – 31,25 etato, dirba 21 bibliotekininkas. 
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VB skyriai liko tie patys – skaitytojų aptarnavimo, bibliografijos ir informacijos, 

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

automatizavimo sektorius. Skyrių darbo apimtys nepasikeitė.  

 

 
DOKUMENTŲ FONDAI 

 

Fondo formavimas 

 

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka komplektuoja spaudinių ir kitų dokumentų  

fondus, atsiţvelgdama į Alytaus miesto istorines tradicijas, kultūrinę ir ekonominę plėtrą, gyventojų  

informacines reikmes, leidyklų pateikiamas naujienas ir į dokumentų įsigijimui skirtas lėšas. 

Komplektavimo prasme 2011 metai buvo truputį geresni, nei dveji ankstesni metai, nes naujų 

dokumentų įsigijimui daugiau lėšų skyrė Alytaus miesto savivaldybė, Kultūros ministerija, į 

bibliotekų fondų skurdumą atkreipė dėmesį Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

Vis dar nepakankamas finansavimas naujų dokumentų įsigijimui trukdo formuoti šiuolaikinius 

vartotojų poreikius atitinkančius fondus. Fondo komplektavimo spragos, susidariusios per itin 

menko finansavimo 2009–2010 metus, neigiamai įtakoja bibliotekos veiklą.  

Valstybės biudţeto centralizuotos lėšos, skirtos naujiems dokumentams įsigyti, 

tradiciškai vėlavo. Nauji leidiniai, pirkti uţ valstybės biudţeto lėšas, skaitytojus aptarnaujančius 

bibliotekos padalinius pasiekė tik 2011 metų balandţio 28 dieną.  

Sutartys su knygų tiekėjais buvo sudarytos ir nauji leidiniai bibliotekai įsigyti 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis apklausos būdu. Beveik 

visi nauji dokumentai įsigyti tiesiai iš leidėjų, apeinant tarpininkus su jų antkainiais uţ paslaugas, 

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

konkuruojantiems knygų prekeiviams.Susidarė galimybė bent dalinai uţpildyti Bibliografijos 

skyriaus fondo spragas, atsiradusias dėl 2010 metais sausio 29 dienos naktį įvykusios šildymo 

sistemos avarijos, sunaikinusios nemaţą dalį vertingo kraštotyros fondo.                      

VšĮ „Lietuvos bibliotekų kolektorius“ ir UAB „Greitasis kurjeris“ pristatė įvairių leidėjų 

dovanotas  knygas, UAB „Klaipėdos banga“ pristatė projekto „Bibliotekos paţangai“ leidinius, 

nemaţai dovanų dokumentais gauta iš leidėjų ir privačių asmenų. Dovanų siuntose, dėja, pasitaiko  

nemaţai nereikalingų knygų, kurių bibliotekos fonduose yra pakankamas ar perteklinis 

dubletiškumas arba jos neatitinka vietos bendruomenės poreikių. Kaip ir ankstesniais metais, tik 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija visada informuoja apie iš Valstybinės kalbos norminimo, 

vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006-2015 metų programos lėšų perkamus leidinius ir surenka 

informaciją, apie konkrečių dokumentų poreikį.  

Aukštosiose mokyklose studijuojantys skaitytojai, ypač ištęstinę studijų formą pasirinkę 

studentai, daţnai pageidauja respublikos aukštųjų mokyklų išleistų dokumentų. Dalį tų leidinių 

bibliotekai pavyko įsigyti per UAB „Patogu pirkti“, nedidelę dalį gavome dovanų iš autorių, 

skaitytojų, kai kuriuos – per VšĮ „Lietuvos bibliotekų kolektorių“, UAB „Greitasis kurjeris“ 

padovanojo leidėjai.  

 Padidėjo naujų dokumentų fonde procentas, per metus nuo 2,4 jis išaugo iki 3,5, tačiau 

ir šis pagerėjimas didelio optimizmo neįkvepia. Tokiais menkais kiekiais papildant fondą naujais 

dokumentais galėtume tikėtis, kad didţioji fondo dalis atsinaujins per 29 metus. 

 

Fondo būklė 

 

2011 metais Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos sistemos dokumentų fondo 

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

Pradedant 2009 metais fondo apimtis fiziniais vienetais neţymiai didėjo visuose bibliotekos 

padaliniuose.     
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 2011 metų pabaigoje J. Kunčino VB sistemos fonde yra sukaupta 147 073 fiz. vnt. 43 

719 pav. dokumentų. Per metus gauta 5 196 fiz. vnt. 1 672 naujų pavadinimų dokumentų. 

J.Kunčino VB sistemos fonde yra 3,5 % naujų dokumentų, 2010m. buvo 2,4 %. 

2011 metais VB fonde sukaupta 78 958 fiz. vnt. 34 511 pav. dokumentų. Per metus 

gauta 2 948 fiz. vnt. 1 598 naujų pavadinimų dokumentų. Miesto savivaldybės VB fonde yra 3,7 % 

naujų dokumentų, 2010m. buvo tik 2,7 %.  

2011 metais trijų VB filialų fonduose sukaupta 68 115 fiz. vnt.  

20 478 pav. dokumentų. Per metus filialai gavo 2 248 fiz. vnt. 863 naujų pavadinimų 

dokumentų. Filialų fonduose yra 3,3 % naujų dokumentų, 2010m.  buvo 2,1 %. 

2011 metais J. Kunčino VB sistemos fonde yra 939 fiz. vnt. (0,6 %) periodinių leidinių, 

ankstesniais metais buvo 912 fizinių vienetų (0,6 %). 

Miesto savivaldybės VB fonde yra 723 fiz. vnt. (0,9 %) periodinių leidinių, ankstesniais 

metais buvo 668 fiziniai vienetai (1 %). 

Trijuose miesto VB filialuose yra 216 fiz.vnt. (0,3 %) periodinių leidinių, ankstesniais 

metais buvo 244 fiz. vnt. (0,4 %). 

 

Fondo kaita 2011 m. 

 

 Fiz.  vnt. Suma (Lt) 
      

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

  2011 m. gauta 5 196 89 473,68 

  2011 m. nurašyta 1 843 5 703,10 

  2011 m. fondo prieauglis +3 353 (2,3 %) +83 770,58 (7,4 %) 

  2012-01-01 147 073 1 210 962,83 
   

J. Kunčino VB fondas 2011-01-01 
   

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius 42 120 447 210,88 

  Bibliografijos skyrius 1 536 10 125,03 

  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 32 829 221 046,45 

  Pirmojo Alytaus filialas 16 864 145 786,51 

  Informacijos ir laisvalaikio centras 22 454 118 412,98 

  Vidzgirio filialas 27 917 184 610,40 

  VISO: 143 720 1 127 192,25 
   

J. Kunčino skyriai ir filialai gavo 2011 m.  
   

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius 1 890 33 158,16 

  Bibliografijos skyrius 201 1 991,93 

  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 857 15 208,41 
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  Pirmojo Alytaus filialas 679 13 084,11 

  Informacijos ir laisvalaikio centras 634 11018,27 

  Vidzgirio filialas 935 15012,80 

  VISO: 5 196 89 473,68 
   

J. Kunčino skyriai ir filialai nurašė 2011 m.  
   

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius 380 3 328,56 

  Bibliografijos skyrius - - 

  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 95 935,20 

  Pirmojo Alytaus filialas 507 572,47 

  Informacijos ir laisvalaikio centras 431 14,59 

  Vidzgirio filialas 430 852,28 

  VISO: 1 843 5 703,10 
   

J. Kunčino fondas 2012-01-01 
   

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius 43 630 477 040,48 

  Bibliografijos skyrius 1 737 12 116,96 

  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 33 591 235 319,66 

  Pirmojo Alytaus filialas 17 036 158 298,15 

  Informacijos ir laisvalaikio centras 22 657 129 416,66 

  Vidzgirio filialas 28 422 198 770,92 

  VISO: 147 073 1 210 962,83 

 
Dokumentų gautis   

 

2011 metais Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka viso įsigijo 5 196 fiz. vnt. 1 672 

naujų pavadinimų dokumentų. Didţioji dalis, net 5 079 fiz. vnt. (97,7 %), yra inventorinti 

dokumentai: 4881 fiz. vnt. (93,9 %) knygų, 62 fiz. vnt. (1,2 %) testinių leidinių, 83 fiz. vnt. (1,6 %) 

garsinių dokumentų, 2 fiz. vnt. (0,04 %) mišrių garsinių regimųjų dokumentų, 1 fiz. vnt. (0,02 %) 

vaizdinių dokumentų, 12 fiz. vnt. (0,2 %) kartografinių dokumentų, 8 fiz. vnt. (0,2 %) spausdintinių 

natų dokumentų, 2 fiz. vnt. (0,04 %) rankraščių, 26 fiz. vnt. (0,5 %) elektroninių dokumentų. Taip 

pat buvo gauta 117 fiz. vnt.(2,3 %) neinventorintų ţurnalų. 

 2011m. gauta 1 685 fiz. vnt. (48 %) ir 90 naujų pavadinimų (5,7 %) dokumentų, tame 

skaičiuje 1480 fiz. vnt. (43,5 %) knygų, daugiau nei 2010m. 

Įsigytų naujų dokumentų ir jų pavadinimų skaičius išaugo, nes 2011 m. Kultūros 

ministerija skyrė 19 640,00 Lt (43,4 %) didesnį finansavimą naujų dokumentų įsigijimui nei 2010 

m.  

2011 metais uţ Kultūros ministerijos skirtas lėšas sutvarkyta ir perduota skaitytojus 

aptarnaujantiems bibliotekos padaliniams 2 994 fiz. vnt. (57,6 %) dokumentų uţ 69 583,72 Lt, iš jų 

knygų - 2 780 fiz. vnt. arba 1 091 fiz. vnt. (64,2 %) dokumentų daugiau nei ankstesniais metais. 

 

2011 metais uţ Alytaus miesto savivaldybės skirtas lėšas sutvarkyta ir perduota 

skaitytojus aptarnaujantiems bibliotekos padaliniams 143 fiz. vnt. (2,8 %) dokumentų uţ 3 193,45 

Lt, iš jų knygų – 143 fiz. vnt., t.y. 43 fiz. vnt. (4,3 %) dokumentų daugiau nei praėjusiais metais. 

2011 metais uţ projektų lėšas nupirkta 30 fiz. vnt. (0,6 %) dokumentų uţ 540,00 Lt iš 

UAB „Eugrimas“. 

Iš skaitytojų vietoj prarastų ar sugadintų dokumentų gauta 281 fiz. vnt. (5,4 %) 

dokumentų uţ 2 603,01 Lt, t.y. 146 fiz. vnt. (34,2 %) dokumentų maţiau nei praėjusiais metais.   

2011 metais J.Kunčino VB sistemos fondus papildė dokumentai, įsigyti uţ lėšas, gautas 

iš Alytaus kolegijos uţ ţalą bibliotekai, padarytą šildymo sistemos avarijos metu. Tai 2010 metais 
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nupirkti ir nespėti sutvarkyti ir perduoti skaitytojus aptarnaujantiems bibliotekos padaliniams 63 fiz. 

vnt. (1,2 %) dokumentų uţ 1 738,02 Lt.     

2011 metais gausiai J. Kunčino VB sistemos fondus papildė ir dovanoti ar paramos būdu 

gauti dokumentai. Nemokamai gauta 1 685 fiz. vnt. dokumentų (32,4 %) uţ 11 815,48 Lt, arba 437 

dokumentais (35 %) daugiau nei praėjusiais metais. 

2011 metais Kultūros ministerija apmokėjo Teisinės informacijos centro rengiamos 

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

integruota teisės aktų paieška prenumeratą (2 slaptaţodţiai). Kultūros ministerija ir Lietuvos 

mokslinių bibliotekų asociacija apmokėjo uţsienyje rengiamų licencijuojamų duomenų bazių 

prenumeratą:      

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

Oxford Reference Online: Premium Collection;  
2. Oxford University Press leidyklos rengiami vaizduojamojo meno ţinynas 

Grove Art Online; 

3. Oxford University Press leidyklos rengiamas muzikos ţinynas Grove Music 

Online. 

Licencijuojamų elektroninių duomenų bazių prenumeratai 2011 metais, kaip ir 

ankstesniais metais, savivaldybės lėšų neteko leisti, nes bibliotekos vartotojų poreikius pilnai 

patenkino tos, kurių prenumeratą apmokėjo Kultūros ministerija ir Lietuvos mokslinių bibliotekų 

asociacija.  

Spausdintus periodinius leidinius biblioteka tradiciškai prenumeruoja uţ Alytaus miesto 

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

centrinei bibliotekai ir vieno metinio komplekto Vidzgirio filialui apmokėjo Lietuvos 

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

2011 metais spausdintos periodikos prenumeratai išleista 7 548,11 Lt (25 %) daugiau nei 

ankstesniais metais, bet leidinių uţsakyta tiek pat. J. Kunčino VB periodiką prenumeruoja kas 

ketvirtį, nes toks steigėjo nurodymas. Iš ankstesnių metų lėšų būna apmokėta pirmojo metų 

ketvirčio prenumerata, iš einamųjų metų paskutiniojo ketvirčio lėšų apmokama sekančių metų 

pirmojo ketvirčio prenumerata.  

2011 metais buvo prenumeruojami 108 pavadinimų spausdinti periodiniai leidiniai: 30 

pavadinimų laikraščiai ir 78 pavadinimų ţurnalai uţ 37 498,05 Lt, arba 1 pavadinimu (0,9%) 

periodinių leidinių daugiau nei 2010 m.  

Ataskaitiniais metais gauta 2 064 fiz. vnt. spausdintų prenumeruojamų periodinių 

leidinių, arba 138 fiz. vnt. (7.2 %) daugiau nei praėjusiais metais.  

 

Aprūpinimas dokumentais 

 
2011 metais Alytuje gyveno 62 759 gyventojai, arba 4 082 gyventojais (6,1 %) maţiau 

nei 2010 metais.    
2011 m. vienam miesto gyventojui tenka : 

2,3 fiz. vnt. dokumentų; (2010 metais – 2,2.) 

0,08 fiz. vnt. naujų dokumentų; (2010 metais – 0,05). 

0,007 garsinių ir regimųjų dokumentų; (2010 metais – 0,005). 

0,004 elektroninių dokumentų; 2010 metais – (0,003). 

2011 metais AMVB sistemoje sutelkta 8 853 įregistruoti vartotojai, vienam vartotojui 

tenka 16,6 dokumentų; (2010 metais – 15,5). 

 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 

 

2011 metais vienam gyventojui tenka 1,91 Lt dokumentams įsigyti; 2010 m. buvo 

1,38 Lt.: 

Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 1,03 Lt (64 868,00 Lt), 2010 m. – 0,68 Lt.  
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Miesto savivaldybės skirtų lėšų – 0,64 Lt (40 691,50 Lt), 2010 m. – 0,50 Lt. 

Lėšos iš kitų šaltinių – 0,24 Lt (14 958,49 Lt), 2010 m. – 0,20 Lt. 

 

Fondo panaudojimas 

 

2011 metais J. Kunčino VB sistemos vartotojams išduota 301 395 fiz. vnt. dokumentų. 

Fondo apyvartos rodiklis 2,05, 2010 m. – 2,07. 

Fondo panaudojimo koeficientas 205 %, 2010 m. – 207 %. 

 

Viešosios bibliotekos vartotojams išduota 210 476 fiz. vnt. dokumentų. 

VB fondo apyvartos rodiklis 2,67, 2010 m. – 2,72. 

VB fondo panaudojimo koeficientas 267 %, 2010 m. – 272 %. 

 

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

VB filialų fondo apyvartos rodiklis 1,33, 2010 m. – 1,34. 

VB filialų fondo panaudojimo koeficientas 133 %, 2010 m. – 134 %. 

 

 

BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS IR 

BIBLIOTEKŲ VEIKLOS VIEŠINIMAS 

 

Vartotojų aptarnavimas 

 

Pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės 2011 m. liepos 1 d. duomenis 

Alytaus miesto savivaldybėje gyveno 62759 gyventojai (2010 m. – 66841 gyventojas). J. Kunčino 

VB sistemoje per ataskaitinius metus uţregistruota 8853 vartotojai, t.y.14,1% visų miesto 

gyventojų. Šis procentas lyginant su 2010 m. padidėjo 0,2. Nors registruotų skaitytojų sutelkta kiek  

maţiau, tačiau įvertinus gyventojų sumaţėjimą mieste, sutelkimo procentas netgi šiek tiek padidėjo. 

Filialai vidutiniškai sutelkė po 15% mikrorajono gyventojų. Kiekvienai miesto bibliotekai 

vidutiniškai tenka po 12 520 gyventojų. 

Per praėjusius metus uţregistruota 8853 vartotojai, t.y. 4,8% maţiau nei 2010 m.  

 

J. Kunčino viešosios bibliotekos  registruoti vartotojai 

 

 

 

 

2010 m. 

 

2011 m. 

 

Skirtumas 

 
J.Kunčino VB 
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-451 

VB 

 

6467 5975 -492 

3 VB filialai. 

               Iš jų: 

2837 2878 + 41             

Vidzgirio 1674 1700 + 26 

Pirmojo 

Alytaus 

706 703  -3                

Informacijos 

ir laisvalaikio  

centras  

457 475 +18 
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Viso sistemoje naujai uţsiregistravo 1832 (20,7%) skaitytojų, persiregistravo  

7021(79.3%) skaitytojai: iš jų: 

VB – naujai uţsiregistravo 1218 (20,4%), persiregistravo 4757(79,6%); 

3 VB filialuose – naujai uţsiregistravo 614 (21,3%), persiregistravo 2264(78,7%). 

Reali situacija yra tokia, kad realių skaitytojų yra kur kas daugiau, nei rodo statistiniai 

duomenys, mat daţnos šeimos 2 ar 3 asmenys skaito su vienu skaitytojo bilietu, ta pačia knyga dar 

pasidalija su draugais ir kaimynais.  

 

Registruotų vartotojų sudėties pokyčiai 
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VB sist. 
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VB 

 
2011 
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17,6 
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2010 

 

6467 

 

2456 

 

38,0 

 

1632 

 

28,0 

 

1121 

 

17,3 

 

1258 

 

19,5 

 

Filialuose 

 
2011 

 

2878 

 

1201 

 

41,7 

 

602 

 

20,9 

 

219 

 

7,6 

 

856 

 

29,7 

 

 

 

2010 

 

2837 

 

1294 

 

45,6 

 

535 

 

18,9 

 

267 

 

7,9 

 

741 

 

26,1 

 

Viso  

 
2011 

 

8853 3290 

 

37,1 

 

2236 

 

25,2 

 

1273 

 

14,4 

 

2054 

 

23,2 
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9304 

 

3750 

 

40,3 

 

2167 

 

24,4 

 

1388 

 

14,0 

 

1999 

 

21,5 

 

 

Skaitytojų sudėties tendencijos išlieka panašios kaip ir ankstesniais metais. Nors 

didţiausią skaitytojų dalį (37,1 ) tradiciškai sudaro moksleiviai, tačiau 2010 m. metais ši dalis 

sumaţėjo ţenkliau nei ankstesniais metais – 3,2 . Prieţastis ta pati – maţėja moksleivių miesto 

mokyklose. 

Dirbančiųjų procentas išliko panašus kaip 2010m.: viešojoje bibliotekoje sumaţėjo 

0,7 , filialuose tuo tarpu padidėjo 2 . 

 Bedarbių, pensininkų, neįgaliųjų vartotojų grupė nors ir neţymiai, bet stabiliai auga. 

Maţiausią skaičių (14,4 ) sudaro aukštųjų ir kitų mokyklų studentai, šis procentas beveik nekinta. 

Daugiausiai tai Alytaus kolegijos studentai bei kitų Lietuvos mokslo įstaigų jaunuoliai, grįţę 

savaitgaliais į namus ir ieškantys čia mokomosios literatūros, kurios neranda savo mokymo 

įstaigose. 

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

ankstesniais metais, turėjo savo tikslines miesto gyventojų grupes: Informacijos ir laisvalaikio 

centras daugiausiai aptarnauja pagyvenusius ir neįgaliuosius ţmones, Vidzgirio filialas 

populiariausias tarp vaikų, Pirmojo Alytaus filialas be šio rajono gyventojų didelį dėmesį skiria 

šalia esančių Vaikų globos namų auklėtinių aptarnavimui. 
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Lankytojų skaičius 

 

Per ataskaitinius metus miesto bibliotekas aplankė 142 007 lankytojai (111 arba 0,8   

maţiau nei pernai): 

VB – 97978 (652 daugiau); 

VB miesto filialuose – 44 029 (763 maţiau). 

Lankytojų skaičius, palyginus su 2010 m., beveik nepakito. Šiek tiek jų padaugėjo 

Viešojoje bibliotekoje ir Vidzgirio filiale, tačiau kiek sumaţėjo Pirmojo Alytaus filiale bei 

Informacijos ir laisvalaikio centre.  

Palaikyti gan stabilų lankomumą, nepaisant jau keleri metai nepalankios miesto 

demografinės situacijos, padeda atnaujintos interneto skaityklos, be to, internetinio raštingumo 

mokymų dėka jose sulaukiame vis daugiau vyresnių lankytojų, ankščiau nesilankiusių bibliotekoje. 

Taip pat lankomumui įtakos turi ir intensyvi miesto bibliotekų viešoji kultūrinė veikla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Vidutinis lankomumas – 16,0 (buvo 15,3); 

J. Kunčino VB – 16,4 (buvo 15,0); 

VB filialuose – 15,3 (buvo 15,8). 

Per dieną kiekvieną miesto biblioteką vidutiniškai aplanko 112 lankytojų: 

                  VB – 193; 

                  VB filialuose – 58. 

 

Dokumentų išduotis 

 

2011 m. nors ir neţymiai padidintas finansavimas knygoms iš karto šiek tiek pagerino 

dokumentų išduoties rodiklius. Dokumentų išduotis išaugo visuose bibliotekos padaliniuose. 

Per 2011 m. išduota 301 395 dokumentai – (3437 daugiau nei 2010 m.). 

Miesto VB – 210476 fiz. vnt. (2819 daugiau nei 2010 m ); 

Miesto filialuose – 90919 fiz. vnt. (618 daugiau nei 2010 m). 
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Šakinės ir groţinės literatūros santykis lyginant su 2010 m. pasikeitęs neţymiai: 

daugiausiai – 49,1% visos išduoties sudaro periodiniai leidiniai; 38,3% – groţinė literatūra; 12,6% 

įvairių mokslo šakų literatūra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 m. keliais procentais sumaţėjo groţinės literatūros bei įvairių mokslo šakų 

dokumentų išduotis ir padidėjo periodinių leidinių išduotis. Jau keleri metai gauname tik trečdalį 

buvusio finansavimo knygoms, tad labai sunku tikėtis didesnės literatūros, ypač groţinės, išduoties.  

Populiariausios groţinės knygos.  
Ataskaitiniais metais labai išpopuliarėjo amerikiečių autorės D. Chamberlain knygos: 

„Prieš audrą“, „Dingusi duktė“, „Paliktos paslaptys“, kurios rašymo stilius labai primena J. Picoult 

– jautriai aprašyti ţmonių santykiai, veikėjų psichologija, netikėti siuţeto posūkiai. Pastarosios 

leidiniai jau ne taip graibstomi, nors taipogi neuţsiguli lentynose. Skaitytojai su nekantrumu laukia 

iš naujo atradę D. Steel kūrybą, skaitomiausi jos romanai: „Širdies plakimas“, „Permainos“, 

„Pagieţa“, „Gyvenimo dovana“. 2011 m. naujiena taipogi C. De Robertis „Nematomas kalnas“. 

Be galo populiarios skandinavų šalių autorių knygos: S. Larsson – „Mergina su drakono 

tatuiruote“, „Mergina, kuri ţaidė su ugnimi“, „Mergina, kuri uţkliudė širšių lizdą“, H. Wassmo 

„Šimto metų istorija“. Nepraranda populiarumo ir visada neuţsigulinčios rytų šalių autorių 

sukurtos istorijos: K. Said  „Ali ir Nino“, P. Kit Fai „Sugulovės duktė“, Z. Ferraris „Liepsnojantis 

smėlis“, A. Busfield „Gimę šešėliuose“. Lietuvių autorių tarpe ir toliau lyderiauja K. 

Sabaliauskaitė. Šios autorės knygų pastoviai eilėje laukia 5-6 ţmonės. Mėgiama A. Čekuolio 

publicistika „Šešios progos numirti“. Pati populiariausia 2011 m. knyga – prezidento Valdo 

Adamkaus „Paskutinė kadencija“. 

Daţniausiai naudojamos įvairių mokslo šakų knygos. 

Daugiausiai kartų buvo skaitoma knyga „Logikos pagrindai“ – 51 kartą, S. P. Robbins 

„Organizacinės elgsenos pagrindai“ – 41 kartą, G. Kalčinsko „Buhalterinės apskaitos pagrindai“– 39 

kartus, D. G. Myers „Psichologija“ ir A. Sakalo „Personalo vadyba“ (2003 m.) – po 38 kartus. 

Tradiciškai daugiausiai (49,1  visų išduotų dokumentų) vartotojai pasinaudojo 

periodiniais leidiniais. Miesto bibliotekose buvo galima pasiskaityti 107 pavadinimų periodinius 

leidinius. Pagrindiniai šių leidinių skaitytojai – pensininkai, bedarbiai, neįgalieji. Paprastai jie skaito 

dienraščius, medicinos, sodo, technikos, rankdarbių sričių ţurnalus. Itin paklausūs skelbimų 

laikraščiai, apimantys visus Lietuvos regionus. 

Vis labiau populiarėja knygų išduotis uţsakant jas internetu. Nuolatinis skaitytojų 

skatinimas naudotis šia paslauga davė gerus rezultatus. Ataskaitiniais metais internetu buvo uţsakyta 

832 dokumentų egz. (dvigubai daugiau nei 2010 m.), rezervuoti ir išduoti – 1842 (pernai 505) 

dokumentų egzemplioriai. Tai labai pasiteisinanti ir moderni paslauga, patinkanti besimokantiems 

nutolusiems vartotojams, nors toks knygų uţsakymas jau populiarėja ir tarp suaugusiųjų vyresniojo 

ir vidutinio amţiaus skaitytojų – ypač moterų, rezervuojančių laisvalaikio skaitymui skirtus 

romanus. Daţnas lankytojas apţiūri rezervuotų internetu knygų lentyną tam, kad pats ţinotų, kokiu 

 
Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos bendra išduotis

115702
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37826 Grožinės
literatūros
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pavadinimu uţsisakyti knygą sau. Jei ankstesniais metais daugiausia buvo rezervuojama knygų 

centrinėje bibliotekoje, tai praėjusiais metais šiomis priemonėmis naudojamasi ir filialuose. Nemaţai 

dalis vartotojų įgunda rezervuotis tą pačią norimą knygą visuose bibliotekos padaliniuose, kad tik 

greičiau pavyktų ją gauti. Rezervavimo paslauga pasinaudojo 475 moksleiviai, 95 paaugliai ir 1156 

suaugusieji. 

Lankytojai 2011m. ir toliau sėkmingai naudojosi paslauga ,,Klausk bibliotekininko“. Per 

praėjusius metus buvo gauta 61 tokia uţklausa ir 58 iš jų buvo atsakytos. 

Bibliotekos kieme esanti knygų grąţinimo dėţė skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

vartotojams yra labai patogi, o darbuotojams – naudinga, ja per metus pasinaudota 478 kartus 

(praėjusiais metais – 101 kartą). Daugiausia šiuo įrenginiu naudojasi dirbantys ţmonės ir 

moksleiviai, studentai. Į dėţę skaitytojai įmeta ne tik iš viešosios bibliotekos ar jos filialų, tačiau ir iš 

kitų bibliotekų pasiskolintas knygas.  

Bendras skaitomumo rodiklis – 34,0 (2010 m. – 32,0): 

Miesto VB – 35,2 (2010 m. – 32,1); 

Miesto VB filialuose – 31,6 (2010 m. – 31,8).  

                   J. Kunčino VB sistemos skaityklose vartotojams skirta 136 darbo vietos: 

VB – 87; 

VB filialuose – 49. 

Kompiuterizuotas darbo vietas vartotojams biblioteka turi 46. 

VB – 31; 

VB filialuose – 15. 

Bibliotekos darbuotojams yra skirta 30 kompiuterizuotų darbo vietų: 

VB – 25; 

VB filialuose – 5. 

Visos bibliotekoje esančios kompiuterizuotos darbo vietos yra prijungtos prie interneto. 

 

Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

2011m. bibliotekoje ir jos padaliniuose vartotojų mokymams buvo skirta 299 valandos. 

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

turinys ir mokymų grupės buvo sudaromos pagal lankytojų turimų ţinių lygį ir poreikius. 

Bibliotekos darbuotojos parengė mokomąsias skaidres, savarankiško mokymosi uţduotis, 

kompiuterinio pradţiamokslio atmintines ir mokymosi medţiagos santraukas padalijimui. 

Sekant gerąja praėjusių metų praktika mokymai buvo vykdomi trimis kryptimis:  

1. „Kompiuterinio raštingumo pagrindai“. Šį kursą baigė 4 grupės. Viso – 40 ţmonių. 

2. „Internetas ir elektroninis paštas“. Apmokytos 4 grupės, bendras besimokiusiųjų 

skaičius – 40. 

3. „Interneto ištekliai. El. bankininkystė“. Mokymus baigė 2 grupės. Viso – 23 ţmonės. 

Ši kryptis sulaukė maţesnio susidomėjimo. 

2011m. bibliotekos lankytojams suteikta naujovė – galimybė lankyti trumpą, tačiau 

labai aktualų kursą interneto saugos tema. Mokymus „Saugus darbas internete“ pasirinko ir baigė 

29 ţmonės trimis grupėmis. 

Per 2011 m. įvairius mokymus bibliotekoje viso baigė 13 grupių, išduoti 132 

paţymėjimai. Šie ţmonės įtvirtina ir gilina ţinias daţnai apsilankydami viešosios interneto prieigos 

skaityklose tiek centrinėje bibliotekoje, tiek jos filialuose. Čia jiems ir toliau teikiamos 

individualios konsultacijos. 

Kaip ir ankstesniais metais, absoliuti dauguma baigusiųjų kursus – vyresni nei 

keturiasdešimties metų amţiaus. Pasitvirtina išvada, kad mokymai bibliotekoje itin aktualūs 

vyresnio amţiaus ţmonėms, neturintiems jokių darbo kompiuteriu įgūdţių arba turintiems menkus 

šių ţinių pagrindus.  

Individualiai (be mokymų paţymėjimų) per 2011 metus apmokyti 68 viešųjų interneto 

prieigų lankytojai, jiems suteiktos 862 vienkartinės konsultacijos. 
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Prieiga ir sąlygos 

 

Darbo dienos 

 

Viešoji biblioteka ir Vidzgirio filialas dirba: pirmadienis – šeštadienis; 

Kiti Pirmojo Alytaus filialas ir ILC dirba: pirmadienis – penktadienis.  

Pirma mėnesio darbo diena – švaros diena. 

 

Darbo valandos 

 

Viešosios bibliotekos darbo laikas: 9 – 19 val. 

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

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

VB Informacijos ir laisvalaikio centras: 9 – 16.30 val. 

 

 

TBA 

 

Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslauga pasinaudojo 23 bibliotekos vartotojai 

(5 vartotojais maţiau nei 2010 m.). Išsiųsta 141 uţklausa (11 uţklausų maţiau nei pernai), gauta 

– 12 knygų ir 129 kopijos. 2011m. padaugėjo kopijų uţsakymų elektroniniu būdu. Šia paslauga  

labiausiai naudojasi studentai. 

 

 

RENGINIAI IR PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

Praėjusiais metais J. Kunčino VB sistemoje suorganizuotas 121 renginys: 37 

kompleksiniai ir 84 vaizdiniai.  

J. Kunčino VB – 51; 

VB filialuose – 70. 

VB filialuose vidutiniškai buvo surengta po 23 renginius.  

Per ataskaitinius metus miesto bibliotekų organizuojamuose renginiuose pabuvojo 7228 

lankytojai (5,1% visų lankytojų): 

J. Kunčino VB – 5440; 

VB filialuose – 1788. 

 2011 m. J. Kunčino VB įgyvendinti 3 viešosios kultūrinės veiklos projektai, jiems 

gauta 29 tūkst. Lt.: Iš jų: 15 tūkst. Lt – iš LR Kultūros rėmimo fondo, 14 tūkst.Lt – iš Alytaus 

miesto savivaldybės. 

Projektas J. Kunčinui atminti „Imbiero vakarai. Post Scriptum“ Lietuvos Respublikos 

kultūros rėmimo fondo bei Alytaus miesto savivaldybės paremtas 18 tūkst. Lt. Jo įgyvendinimo 

metu buvo surengti 5 literatūriniai – muzikiniai susitikimai su skirtingų ţanrų, įvairių kartų 

ţinomais lietuvių literatūros kūrėjais ir kritikais - poetais A. Baltakiu ir V. Gedgaudu, eseistais A. 

Marčėnu ir G. Bleizgiu, romanų autoriais H. Kunčiumi ir T. Kavaliausku, literatūros kritikais 

Valentinu Sventicku bei A. Samalavičiumi. Šiuose renginiuose skambėjo etnokultūros grupės 

„Kukumbalis“, bardo A. Antanavičiaus – Šekspyro autorinės dainos bei S.Trimakaitės klasikinės 

operos arijos.  Taip pat šio projekto metu  buvo suorganizuota atgarsio literatūrinėje šalies spaudoje  

sulaukusi  bene pirmoji Lietuvoje respublikinė konferencija literatūrinių renginių organizatoriams 

„Literatūriniai festivaliai Lietuvoje. Organizavimo patirtys ir problemos“; išleistas ir ne tik Alytuje 

pristatytas jau antrasis literatūrinis almanachas „Imbiero vakarai. 2008–2010“, populiarinantis 

trumposios prozos ţanrus bei J. Kunčino kūrybą. 

8 tūkst. Lt miesto savivaldybė skyrė bibliotekos projektui „Atvirlaiškis iš Alytaus“. Šiuo 

projektu siekta kurti Alytaus – jaukaus ir savito miesto, kuriame gyvena kūrybingi ţmonės – įvaizdį 
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Lietuvoje ir uţsienio šalyse. Pagrindinės projekto veiklos – kultūros ir meno leidinio leidyba bei 

sklaida. Buvo išleistas meninio pobūdţio  Alytų reprezentuojantis 20-ties atvirukų rinkinys 

„Atvirlaiškis iš Alytaus“. Patekusieji į leidinį tapybos, grafikos, foto darbai buvo eksponuojami 

jungtinėje Alytaus menininkų parodoje. Surengtas šios parodos atidarymo ir atvirukų rinkinio 

pristatymo renginys, dalies atvirukų išdidintos reprodukcijos papuošė bibliotekos holą.  

Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus projektas „Paţink lietuvišką pasaką – tai 

linksma!“, skirtas vaikų skaitymo skatinimui, paremtas 3 tūkst. Lt iš Alytaus miesto savivaldybės 

Kultūros programos lėšų. Jis įgyvendintas pasitelkus asociaciją “Dzūkijos vaikai” bei Alytaus teatro 

aktorius. Buvo sukurtos ir gausiai į renginius susirenkantiems ikimokyklinio bei jaunesniojo 

amţiaus vaikams parodytos 3 teatrinės improvizacijos šiuolaikinių lietuvių autorių pasakų 

motyvais: „Uodų pasakos“ – pagal Vytautą V. Landsbergį, „Šlepetė“ – pagal Vytauto Račicko 

kūrybą, “Angelai, musės ir kiti švelnūs padarai...“ – pagal Sigutės Ach pasakų knygą. Taip pat 

surengtos 3 teminės  vaikų kūrybos parodos - konkursai. Kiekviename iš šių renginių lankėsi nuo 

90 iki 130 vaikų. Baigiamasis projekto susitikimas su garsiu vaikų rašytoju V. Račicku sulaukė 

tikro vaikų antplūdţio, t.y. daugiau kaip 350 maţųjų ţiūrovų. Iš viso šio projekto veiklose dalyvavo   

apie 700 vaikų. 

Viso praėjusiais metais J. Kunčino VB sistemoje  suorganizuotas 121 renginys: 37 

kompleksiniai ir 84 vaizdiniai.  

J. Kunčino VB – 51; 

VB filialuose – 70. 

VB filialuose vidutiniškai buvo surengta po 23 renginius.  

Per ataskaitinius metus miesto bibliotekų organizuojamuose renginiuose pabuvojo 7228 

lankytojai (5,1% visų lankytojų): 

J. Kunčino VB – 5440; 

VB filialuose – 1788. 

J. Kunčino VB centre iš 51  per ataskaitinius metus suorganizuoto renginio įvyko 20 

multikultūrinių. Iš jų: 10 teminių, literatūrinių/muzikinių vakarų ar knygų pristatymų ir 10 meno 

parodų  atidarymų. Be anksčiau minėtų projektinių renginių dar įvyko 6 pavieniai pristatymai: 

ţurnalų „Ateitis“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“ bei Gendručio Morkūno eseistikos rinktinės „Švęsti 

kosmose ir tvarte“, Juozo Gimberio humoreskų rinkinio „Yra papildomų sąlygų“, kompozitoriaus 

bei poeto Alvydo Jegelevičiaus poemos „Šviesos dėmė“, Lauros Mintijos Černiauskaitės kūrybos, 

rašytojos E. Juodvalkės memuarų romano „Cukraus kalnas“, Juozo Uţurkos istorinių romanų 

trilogijos „Iškiliausios Lietuvos moterys“. 

Surengtos 9 profesionalių fotografų, dailininkų parodos. Sausio 13-ajai buvo skirta 

spaudos fotografės Zitos Stankevičienės paroda „Foto kronikos“, Miesto dienai – „Alytietiškos 

istorijos Kosto Poškaus piešiniuose ir tekstuose“. Frankofonijos dienai – Sauliaus Paukščio meninės 

fotografijos paroda „Paryţius“. Didelio alytiškių atgarsio sulaukė fotografo Zenono Bulgakovo  

retro fotografijos paroda „Vaizdai iš praeities“ bei Dzūkijos nacionalinio parko paroda „Gamta – 

kultūros lopšys“ .Taip pat biblioteka pristatė J. Buzūnaitės – Ţukaitienės tekstilės papuošalų, metalo 

plastikos ir tapybos, A. Vaitkaus ekslibrisų, lenkų ţurnalisto M. Wasyliuk fotografijų parodas.  

Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, be jau minėtų projekto „Skaityk pasaką lietuvišką – 

tai linksma!” renginių, surengė 10 teminių parodų ir jų atidarymų. Lankytojus maloniai nustebino 

Senamiesčio pradinės mokyklos mokytojų L. Kuncevičienė ir S. Martinėnienės rankdarbių paroda 

„Ţiemos vakarais...“ bei tos pačios mokyklos mokinių knygų skirtukų paroda „Iš kokų mes 

pasakų?“. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga ši biblioteka pasipuošė lopšelio – 

darţelio „Pasaka“ „Pelėdţiukų“ grupės vaikų, jų tėvelių bei auklėtojų darbų ir nuotraukų paroda 

„Lietuva vaiko akimis“. Ją lydėjo nuotaikingas atidarymas su graţiomis lietuviškomis dainomis ir 

šokiais. Vėlykas biblioteka pasitiko pradinukų darbelių paroda, kuri taip ir vadinosi „Velykas 

pasitinkant“. Trys parodos skirtos gimtajam miestui: keramikos darbelių paroda „Mes mylim 

Alytų“, piešinių parodos „Alytus vaikų piešiniuose“ bei „Ruduo Alytuje“. Išradinga paroda – 

„Mano pirštinaitės“ – surengta kartu su lopšelio – darţelio „Pasaka“ auklėtiniais. Parodos 

pristatymo metu parodytas pačių vaikų sukurtas spektakliukas „Pirštinė“.  
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Su vaikais aktyviai dirba Vidzgirio filialas. Jau kelerius metus ši biblioteka graţiai 

bendradarbiauja su VšĮ “Mūsų atgaiva”, kurios klientai yra ţmonės su proto negalia bei  su šalia 

įsikūrusiomis ikimokyklinėmis įstaigomis (Alytaus lopšeliais-darţeliais ,,Volungėlė”, ,,Boruţėlė”),  

„Likiškėlių” ir ,,Volungės” pagrindinėmis mokyklomis. Bendradarbiaudamos visos minėtos įstaigos 

bibliotekoje surengė keletą bendruomeniškumą ugdančių bendrų renginių. 2011 m. kovo 10 d. – 

Keturiasdešimties paukščių dieną – šokdami ir dainuodami vaikai ir neįgalūs jaunuoliai ne tik kartu 

linksmai leido laiką, bet ir daugiau suţinojo apie Lietuvoje gyvenančius paukščius. Smagus 

renginys – ,,Skrybelės nenupūtė net amţių vėtros” – įvyko balandţio mėn. Šio renginio dalyviai 

pasigamino skrybėles iš pačių įvairiausių medţiagų (dauguma – iš antrinių ţaliavų). Tad paroda 

susilaukė ne tik vietos spaudos, bet ir regioninės televizijos dėmesio. Bibliotekų savaitės metu, 

paskelbus Justino Marcinkevičiaus poezijos skaitymus, bibliotekos partneriai ,,Volungės” mokyklos 

mokiniai skaitė maţiesiems draugams darţelinukams J. Marcinkevičiaus poemėlę ,,Grybų karas”. 

Nemaţiau sėkmingas buvo velykinis renginys buvo ,,Zuikių margučiai”. Jo dėka ne tik maţieji, bet 

ir visi dalyvavusieji nemaţai suţinojo apie lietuviškus papročius bei etninius motyvus velykinių 

kiaušinių marginime.  

Pirmojo Alytaus filialas ir toliau išlieka  traukos centru šio mikrorajono gyventojams. 

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

Kapačinskienės rankdarbių paroda „Prakalbinau audinį“, D. Ţakaitienės – „Gėlės medeliai iš 

karoliukų“, trijų draugių E. Jegelevičienė, A. Rašymienės, I. Sadzevičienės – „Viskas iš siūlų ir 

skiaučių“. 

Informacijos ir laisvalaikio centras prisiderina prie šalia įsikūrusių neįgaliųjų ir 

pagyvenusių ţmonių organizacijų planuojamų renginių. Centro darbuotoja padėjo pasiruošti ir 

parengė parodas Tarptautinės baltosios lazdelės renginiui, LASS literato A. Plauskos eleraščių 

knygelės „Saulėtais takais“ pristatymui, ţinomos daininkės B. Grincevičiūtės 100-osioms gimimo 

metinėms paţymėti. 

Visuose bibliotekos padaliniuose rengiamos dokumentų parodos iškiliųjų literatūros, 

meno ţmonių jubiliejams, valstybinėms ir kalendorinėms šventėms paminėti, pvz. „100 metų be 

Čiurlionio“, „Česlovui Milošui -100“, „Rugsėjo 26 –oji – Pasaulinė širdies diena“ ir kt. 

 

 

MOKAMOS PASLAUGOS 

 

Ataskaitiniais metais mokamų paslaugų nomenklatūra nepasikeitė: 

1. Skaitytojo bilieto išdavimas: 

1.1 Elektroninio skaitytojo bilieto išdavimas – 6 Lt; 

1.2. Vienkartinio skaitytojo bilieto išdavimas –1 Lt; 

2. Kopijavimas (kopijavimo aparatu) – 0,25 Lt.  

3. Papildomos kompiuterinės paslaugos: 

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

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

iliustracinės medţiagos kainai taikomas koeficientas 4); 

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

medţiagos kainai taikomas koeficientas 4); 

3.4 Dokumentų skenavimas – 0,50 Lt. 

4. Dokumentų įrišimas (brošiūravimas): 

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

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

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

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

5. Salės nuoma (1 val):  

5.1 Su multimedia įranga – 54 Lt; 

5.1 Be multimedia įrangos – 27 Lt. 
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2011 m. uţ skaitytojų bilietų išdavimą surinkta 3824 Lt (2010 m – 5217 Lt). 

Uţ papildomas kompiuterines paslaugas – 6237 Lt (2010m. – 5252 Lt.) 

Uţ kopijavimo paslaugas – 2363 Lt (2010m.- 3518 Lt.). Per 2011 metus atlikta 19582 

kopijos (2001 kopija maţiau nei 2010 m.) 

Delspinigių uţ laiku negrąţintas knygas surinkta 972 Lt. (2010 m – 1210 Lt). 

Uţ patalpų nuomą surinkta 4236 Lt. (2010 m – 2846 Lt). 

Viso uţ mokamas paslaugas per ataskaitinius metus biblioteka gavo 17839 Lt.(173 Lt. 

maţiau nei 2010 m.) 

 

BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŢIO FORMAVIMAS 

 

Biblioteka yra gerai ţinoma mieste, bendruomenės vertinama aukšta bibliotekininkų 

lankytojų aptarnavimo kultūra ir profesionalumas, pakankamai gausiai lankomi joje vykstantys 

renginiai. 

Per ataskaitinį laikotarpį respublikinėje ir vietinėje spaudoje, internetiniuose 

puslapiuose publikuoti 72 straipsniai: 

35 – bibliotekos darbuotojų; 

37 – ne bibliotekos darbuotojų. 

4 straipsniai apie bibliotekoje vykusius renginius publikuoti ţurnale „Tarp knygų“, 1 –

laikraštyje „Literatūra ir menas“, 1 – naujienų portale „Bernardinai.lt“. 

Bibliotekos įvaizdţiui teigiamai atsiliepė ir du per ataskaitinius metus išleisti leidiniai    

(atvirukų rinkinys „Atvirlaiškis iš Alytaus“ bei antrasis literatūrinis almanachas „Imbiero vakarai. 

2008-2010“) .  

Bibliotekos svetainė – www.alytus.mvb.lt.  

2011 m. bibliotekoje ir jos filialuose vykstantys renginiai, naujoves buvo nuolat 

skelbiami www.eb.lt, www.alytausgidas.lt, www.alytiskis.lt ir www.cika.lt ir kt. portaluose, 

pristatomi ir rodomi per Alytaus regioninę televiziją, aprašomi bei anonsuojami laikraščiuose 

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

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

(sukaupta daugiau kaip 100 adresų šios informacijos pageidaujančių ţmonių duomenų bazė), dalis 

nuolatinių lankytojų informuojami telefonu. Itin glaudţiai bendradarbiauta su regionine radijo 

stotimi FM – 99. Čia ne tik operatyviai ir intensyviai buvo anonsuojami bibliotekoje vykstantys 

renginiai, bet ir kalbinami bibliotekos renginiuose viešėję įţymūs svečiai, bibliotekos vadovė G. 

Bulgakovienė ne kartą buvo dalyvavo pokalbiuose, pristatančiuose ne tik bibliotekos naujienas, bet 

ir miesto kultūros aktualijas. 

Bibliotekos viešinimo srityje aktyviai dirba Vidzgirio filialas. Ši biblioteka yra įsikūrusi 

darţelio patalpose, tad pastebėję, jog daugelis vietinių gyventojų neţino apie jos egzistavimą, 

pasigamino reklaminę medţiagą ir perėjo per mikrorajono įstaigas, prekybos centrus (juos buvo 

sunkiausia įtikinti, kad tai ne reklama o visuomenės informavimas apie jiems teikiamas viešas 

paslaugas),vaistines, turgavietės pavilijoną, mokyklas, darţelius ir t.t. Vasarą surengė akciją 

„Vasara su knyga“. Ši reklama buvo iškabinta Jotvingių turgavietės, vietinių vaistinių, „Superneto“, 

“Norfos“, „Maxibum“ prieigose. Tokia reklama davė rezultatus, mat Vidzgirio filiale ne tik 

didţiausias vartotojų skaičius tarp filialų, bet jis auga, kai tuo tarpu kituose padaliniuose maţėja. 

 

 

DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

 

Fondo formavimas (vaikų) 

 

2011 metais AMVB sistemos fonde sukaupta 31 254 fiz. vnt. (21,3 %) dokumentų 

vaikams. Per metus ši fondo dalis padidėjo 502 fiz. vnt. (1,6 %).   

http://www.alytus.mvb.lt/
http://www.eb.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytiskis.lt/
http://www.cika.lt/
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Miesto savivaldybės VB fonde yra 14 614 fiz. vnt. (18,5 %) vaikams skirtų dokumentų. 

Per metus šis fondas padidėjo 355 fiz. vnt. (2,5 %). Miesto savivaldybės VB sutelkta 46,8 % visų 

vaikams skirtų dokumentų, 2010 metais buvo 46,4 %.  

2011 metais trijuose miesto savivaldybės VB filialų fonduose yra 16 640 fiz. vnt.(24,4 

%) vaikams skirtų dokumentų. Per metus šis fondas filialuose padidėjo 147 fiz. vnt. (0,9 %). Čia 

53,2 % visų vaikams skirtų dokumentų, 2010 metais buvo sutelkta 53,6 %.  

2011 metais gauta 863 fiz. vnt. (16,6 %) 255 naujų pavadinimų (15,3 %) vaikams skirtų 

dokumentų, arba 369 (74,7 %) fiz. vnt. ir 86 naujais pavadinimais (50,9 %) nei 2010 m. 

Miesto savivaldybės VB gavo 424 fiz. vnt. (14,4 %) 237 naujų pavadinimų (14,8 %) 

vaikams skirtų dokumentų, arba 152 fiz. vnt. (55,9 %) ir 84 naujais pavadinimais (54,9 %) daugiau 

nei 2010m. Tai sudaro 49,1 % visų 2011 metais gautų vaikams skirtų dokumentų.   

Trys miesto savivaldybės VB filialai gavo 439 fiz. vnt. (19,5 %) 183 pav. (21,2 %) 

vaikams skirtų dokumentų, arba 217 fiz. vnt. (97,7 %) ir 95 naujais pavadinimais (108 %) nei 

2010m. Tai sudaro 50,9 % visų 2011 metais gautų vaikams skirtų dokumentų, 2010 m. buvo 44,9 

%.        

Vienas filialas vidutiniškai gavo po 146 fiz. vnt. 125 pav. vaikams skirtų dokumentų, 

arba 72 fiz. vnt. (97,3 %) ir 55 pav. (78,6 %) daugiau nei ankstesniais metais. 

2011 metais AMVB prenumeravo tik 8 pavadinimų vaikiškus ţurnalus, arba 1 

pavadinimu (11,1 %) maţiau nei praėjusiais metais.   

Miesto savivaldybės VB, kaip ir ankstesniais metais, gavo 7 pavadinimų vaikiškus 

ţurnalus.  

Trys miesto VB filialai prenumeravo 8 pavadinimų vaikiškus ţurnalus, arba 1 

pavadinimu  

(11,1  %) maţiau nei ankstesniais metais. 

Vienam miesto filialui vidutiniškai teko tik po 6 pavadinimus vaikiškų ţurnalų. Vidurkį 

skaičiuojame tarp vaikišką periodiką prenumeruojančių filialų. Vienas iš filialų – Informacijos ir 

laisvalaikio centras – vaikiškos periodikos neuţsako, nes šio bibliotekos padalinio skaitytojai yra 

pagyvenę ir neįgalūs ţmonės.  

Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius prenumeravo 34 pavadinimų periodinius leidinius: 

7 pavadinimų laikraščius ir 27 pavadinimų ţurnalus uţ 3 668,15 Lt, arba 2 pavadinimais (6,3 %) 

periodinių leidinių daugiau nei ankstesniais metais uţ 3 688,68 Lt, tame skaičiuje 2 pavadinimais (8 

%) ţurnalų daugiau nei pernai.  

 

Vartotojų (vaikų) aptarnavimas 

 

Alytaus mieste gyvena 7974 vaikai. J. Kunčino VB sistemoje per 2011 m. uţregistruota 

1692 vaikai iki 14 metų, t.y 21,2% visų mieste gyvenančių vaikų. Ataskaitiniais metais 

uţregistruota 218 vartotojų vaikų maţiau nei 2010 m, tačiau atsiţvelgiant į tai, kad nuo praėjusių 

metų mieste gyvenančių vaikų sumaţėjo beveik tūkstančiu, sutelkimo procentas išliko toks pats. 

Miesto VB skaitė 1109 vaikai; 

VB miesto filialuose – 583 vaikų; 

Vidutiniškai 1 filiale – 291,5 vaikų (Informacijos ir laisvalaikio centras vaikų 

neaptarnauja). 

Vaikų skaičius mieste nuolat maţėja, t.y. apie šimtu I-IV klasių mokinių kasmet. Todėl 

natūralu, kad maţėja ir skaitytojų vaikų skaičius. Vaikai iki 14 metų tesudaro tik 19,1% visų 

bibliotekos vartotojų (2010 m. – 20,5%).  

2010m. tradiciškai daugiausia vaikų uţregistravo VB vaikų ir jaunimo literatūros 

skyrius – 652, tačiau ir šiame padalinyje skaitytojų skaičius sumaţėjo 86 skaitytojais vaikais. Iš trijų 

miesto filialų vaikus aptarnauja 2 filialai: Vidzgirio filiale uţregistruoti 451 vaikas; Pirmojo Alytaus 

filiale – 132 vaikai. 

2011 m. bibliotekoje ir jos filialuose apsilankė 45146 vaikai (31,8% visų lankytojų), t.y. 

3830 lankytojų daugiau nei 2010 m.:  



 19 

Viešojoje bibliotekoje – 32389; 

VB miesto filialuose – 12757. 

Neţiūrint į tai, kad vaikų miesto bibliotekose uţregistruota maţiau, tačiau lankomumas 

neţymiai auga. Lankytojų vaikų padaugėjo viešojoje bibliotekoje (4087 vizitais), bet šiek tiek 

sumaţėjo jos filialuose (257 vizitais). Stabilų vaikų lankomumą, suprantama, palaiko interneto 

skaityklos.  

Vidutinis vaikų lankomumas – 24,7: 

Viešojoje bibliotekoje – 26,2; 

VB miesto filialuose – 21,8. 

 

Išduotis 

 

Per ataskaitinius metus išduota 41857 fiz.vnt., t.y. 2206 daugiau nei 2010 m: 

Viešojoje bibliotekoje – 29033 fiz. vnt. (2010 m. – 24486); 

VB miesto filialuose – 12824 fiz. vnt. (2010 m. – 15165). 

60,5 % visos išduoties sudaro groţinė literatūra. Pastarosios išduota 25312 fiz. vnt. 

(buvo 22200 fiz. vnt.).: 

Viešojoje bibliotekoje – 16970 fiz. vnt.; 

VB miesto filialuose – 8342 fiz. vnt.; 

36,1% visos išduoties sudaro periodiniai leidiniai. Jų per ataskaitinius metus išduota 

15121 fiz. vnt.: 

Viešojoje bibliotekoje – 11022 fiz. vnt.; 

VB miesto filialuose – 4099 fiz. vnt 

Maţiausią procentą (3,4) sudaro įvairių mokslo šakų literatūros vaikams išduotis, t,y, 

1414 fiz. vnt.: 

Viešojoje bibliotekoje – 1041 fiz. vnt.; 

VB miesto filialuose – 383 fiz. vnt 

Praėjusiais metais, lyginant su 2010m, 0,9 % padidėjo groţinės literatūros išduotis ir 

atitinkamai sumaţėjo įvairių mokslo šakų literatūros bei periodinių leidinių išduotis. 

Iš groţinių knygų maţiausieji bibliotekos skaitytojai mieliausiai skaito Knister ,,Raganą 

Lilę”, F.Simon ,,Blogiuką Henrį”, A.Sage ,,Vaiduoklių namai”, C.Funke ,,Šiurpiomis vaiduoklių 

pėdomis”; iš lietuvių autorių renkasi V. Račicko, H. Morkūno, V. V. Landsbergio knygas. 

Paauglių itin mėgstamos yra S. Meyer, L. Smith ,,Vampyrės dienoraštis”, M.Grant 

,,Išnykę”, M. Stiefvater, S. Westerfeld, S. Collins ,,Bado ţaidynės” visos dalys. 

Įvairių mokslo šakų knygų tarpe lyderiauja „1000 įdomiausių vaikų klausimų“. 

Tarp maţųjų skaitytojų kaip ir ankstesniais populiarūs periodiniai leidiniai „Barbė“, 

„Flintas“, „Naminukas“ ir pan. 

Vidutiniškas vaikų skaitomumas – 26,2: 

Viešojoje bibliotekoje – 19,3; 

VB miesto filialuose – 21,9. 

  

Renginiai vaikams 

 

Ataskaitiniais metais maţiesiems skaitytojams organizuota 51 renginys: iš jų 13 

kompleksinių ar ţodinių, 16 vaizdinių arba parodų (2010m. – 47 renginiai). 

Viešojoje bibliotekoje – 17; 

VB miesto filialuose – 34; 

Vidutiniškai kiekviename filiale – 17. 
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INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 

LIBIS PĮ diegimas 

 

LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemės diegimas baigtas visuose bibliotekos 

padaliniuose. Rekataloguotas visų J. Kunčino VB padalinių knygų fondas. 2011 metų pabaigoje 

bibliotekos elektroniniame kataloge sukaupta 47 836 pavadinimаi (100 %) bibliografinių įrašų. Per 

metus kompiuterinis katalogas papildytas 1 945 bibliografiniais įrašais, arba 559 įrašais (40 %) 

daugiau nei pernai. Dalis įrašų – 1 672 (86 %) sudaryta tvarkant naujai gautus dokumentus. Kiti 

įrašai sudaryti rekataloguojant iki kompiuterinio katalogo kūrimo pradţios gautų dokumentų 

bibliografinius aprašus. Naujų bibliografinių įrašų skaičiaus išaugo, nes gauta daugiau pavadinimų 

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

pavadinimų dalis jau suvesta į elektroninį katalogą ir naujų pavadinimų rekataloguoti teko vis 

rečiau.  

Ţymiai daugiau laiko atima dokumentų nurašymas ir jų įrašų bei egzempliorių šalinimas 

iš elektroninio bibliotekos katalogo. Ankstesniais metais tekdavo tikrinti tik rekataloguotų fondų 

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

visas J. Kunčino VB sistemos fondas rekataluoguotas, reikia tikrinti visus nurašomus egzempliorius 

ir juos šalinti iš elektroninio bibliotekos katalogo. Ataskaitiniais metais patikrinta ir iš elektroninio 

katalogo pašalinta 1 843 egzemplioriai.  

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

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

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

bazė papildyta 386 įrašais (147 natų kūrinių ir 239 muzikos garso įrašų aprašai). 

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

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

lentynose. Nauji leidiniai dabar sisteminami pagal Lietuvos nacionalinės Martyno Maţvydo 

bibliotekos Katalogavimo skyriaus darbuotojų parengtą leidinį „Universalioji dešimtainė 

klasifikacija (UDK). D. 21: 8 Kalba. Kalbotyra. Groţinė literatūra. – Vilnius, 2010. – 136 p. – ISBN 

978-609-405-017-6“. Keičiami elektroniniame kataloge ankstesniais metais sudarytų bibliografinių 

įrašų UDK indeksai, dokumentų lenktyniniai indeksai. Didelė dalis groţinės literatūros dokumentų 

išduota skaitytojams ir sistema neleidţia keisti išduotų dokumentų šifrų. Pakeitimai apims ne tik 8 

skyriaus dokumentus. Tautų indeksai sudaromi pagal vartojamą kalbą. Todėl ateityje teks patikrinti 

visų skyrių dokumentų įrašus, surasti juose įrašus su tautų rodikliais ir juos ištaisyti.     

 

Informacinis fondas 

 

J. Kunčino VB informacinį fondą sudaro 6362 (4,3% viso fondo) informaciniai 

leidiniai.  

Viešojoje bibliotekoje – 4660 egz. 

Vidutiniškai kiekviename filiale – 578 egz. 

 

Katalogų ir kartotekų sistema 

 

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

filialų katalogai. Visuose padaliniuose naudojamas tik elektroninis katalogas. 

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

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

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

2011 m. metais tęsiamas retrospektyvinės bibliografijos, t. y. kortelinės kraštotyrinės 

kartotekos įrašų įtraukimas į bibliotekos elektroninį katalogą. 
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Kaip ir kasmet metų eigoje nuolatos redaguojamas bibliotekos elektroninio katalogo 

analizinių įrašų  posistemyje esantis reikšminių ţodţių sąrašas. Jis redaguojamas atsiţvelgiant į 

reikšminių ţodţių pakeitimus bei metodinius nurodymus, padarytus LNB specialistų. 

 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

 

Per ataskaitinius metus bibliotekos darbuotojai atsakė į 10 448 uţklausas (958 

uţklausom daugiau nei 2010 m): 

VB – 9769; 

VB filialuose – 679; 

Kiekvienas filialas vidutiniškai – 226. 

Neįvykdytų uţklausų – 713. 

Elektroniniu būdu atsakyta į 218 uţklausų. 

2011 m. gautų uţklausų kiekis, lyginant su 2010 m., smarkiai išaugo. Pagal pobūdį 

uţklausų gauta: teminių – 4984, adresinių – 5386, tikslinamųjų – 61, faktografinių – 17. 

Ataskaitiniais metais daugiausiai pateikta adresinių uţklausų. Akivaizdu, jog 

informacijos vartotojai jau tiksliai ţino, kokios informacijos jiems reikia bei kokiuose šaltiniuose ją 

gauti. Išanalizavus bibliografines uţklausas pagal mokslo šakas, matyti, jog populiarumo pozicijų 

nepraranda taikomieji mokslai – 1525, visuomenės mokslai – 1336, filosofija, psichologija – 545, 

menas – 524, kalbotyra, literatūros mokslas – 298, bendrasis skyrius – 270, istorija, filosofija – 228, 

gamtos mokslai – 219, groţinė literatūra – 77, religija – 33. Aktualiausios temos lieka tos pačios 

kaip ir pastaruosius metus – vadybos teorija, personalo vadyba, ekonomika, pedagogika, 

psichologija, menas, sociologija. Lankytojus domino ir enciklopedijos, įvairiakalbiai ţodynai, 

pasikalbėjimų ţodynai. Deja, ne į visas lankytojų uţklausas pavyko atsakyti teigiamai. Viso 

neigiamų uţklausų uţfiksuota 713. Kaip ir ankstesniais metais fiksavome tik neigiamas temines 

uţklausas. Neturėjome knygų apie daţų cheminę sudėtį, autocisternas, lokomotyvus, kultūrinį 

turizmą, nekilnojamąjį turtą, vartotojų lojalumą, Austrijos-Belgijos savivaldos institucijas, augalą 

„Pikta“, skirtingų profesijų atstovų perdegimo sindromo ypatumus ir kt.  

Daugeliui uţklausų atsakyti vienu metu naudojami keli atsakymų šaltiniai – 

informacinis dokumentų fondas, bibliografinis informacinis fondas, bibliografinės straipsnių 

duomenų bazės, bibliotekos elektroninis katalogas bei internetas. Jau keleri metai ypač trūksta 

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

Ir toliau bibliotekoje buvo  teikiamos bibliografinės konsultacijos. Viso ataskaitiniais 

metais jų suteikta 862. Daţniausiai konsultuoti teko elektroninio katalogo, Nacionalinės 

bibliografijos duomenų banko naudojimosi, virtualaus leidinių uţsakymo klausimais bei kt.  

Populiarumo nepraranda bibliotekos paslauga – skaityklų fondų informacinių leidinių 

išdavimas į namus su piniginiu uţstatu bibliotekos ne darbo valandomis. Ataskaitiniais metais 

Bendrojoje knygų skaitykloje, Bibliografijos kraštotyros skyriuje bei Teisingumo ministerijos 

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

 

Internetas 

 

Visose 5 miesto bibliotekose lankytojų paslaugoms yra nemokama prieiga prie interneto 

per LITNET tinklą. Interneto ryšys yra tiekiamas  per optinį kabelį.  

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

10 vietų VIP centras (įsteigta įgyvendinant projektą “Biliotekos paţangai”). Vaikų ir jaunimo 

literatūros skyriuje bei filialuose taip pat yra kompiuterizuotos darbo vietos su prieiga prie interneto. 

Projekto “Biliotekos paţangai” dėka šiame skyriuje papildomai įrengtos dar 4 VIP vietos 

vartotojams.  

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

interneto prieiga: 

VB – 31; 
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VB filialuose – 15. 

Per ataskaitinius metus viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose apsilankė 33 105 interneto 

vartotojų, t.y. 795 lankytojais maţiau nei 2010 m. 

Miesto VB – 21585 (buvo 21606) lankytojai; 

Miesto VB filialuose – 11520 (buvo 12294) lankytojai. 

Ataskaitiniais metais tokio lankytojų šuolio, koks buvo 2010m. neįvyko. Interneto 

vartotojų  skaičius stabilizavosi. Viešojoje bibliotekoje interneto lankytojų skaičius išliko panašus, 

sumaţėjo tik 21 vartotoju, o filialuose kritimas šiek tiek ţenklesnis – 774 vartotojais maţiau. 

Internetu daţniausiai naudojasi daugiavaikių, nepasiturinčių ar asocialių šeimų vaikai. 

Vyresniųjų tarpe –bedarbiai, senyvi ţmonės, daţniausiai išmokę naudotis internetu bibliotekoje. Ir 

vieni, ir kiti daţniausiai neturi namuose kompiuterių, tad biblioteka jiems labai reikalinga vieta. 

Vyresniųjų klasių moksleiviai paprastai turi namuose internetą, tačiau bibliotekoje ieško 

informacijos, spausdina, kopijuoja, skenuoja reikalingus straipsnius ar kitus dokumentus. Kaip ir 

ankstesniais metais, interneto vartotojai susirašinėja su draugais ir artimaisiais, esančiais uţsienyje, 

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

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

moka mokesčius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Įgyvendinant projektą „Bibliotekos paţangai“, biblioteka aktyviai dalyvavo šio 

projekto inicijuojamose akcijose. 2011 m. buvo organizuota apie 10 akcijų, konkursų  bibliotekų 

lankytojams. Aktyviausiai dalyvauta viktorinoje „Protų kovos“. Keturiose transliacijose bibliotekoje 

dalyvaudavo po tris - keturias komandas. Transliacijose apie sodą darţą bei rudens gėrybes 

dalyvavo lankytojai senjorai. Susidomėjimo sulaukė paskutinė metų akcija – transliacija „Sveikatos 

paslaptys“. 

Kaip ir kitos bibliotekos, mūsų biblioteka pildė interaktyvų bibliotekos 

bendradarbiavimo veiklos ţemėlapį http://zemelapiai.bibliotekospazangai.lt/. Ţemėlapyje yra įdėta 

informacija apie Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus bendradarbiavimą su asociacija „Dzūkijos 

vaikai“; Vidzgirio filialo – su VšĮ „Mūsų atgaiva“; centrinės bibliotekos – su menininkų sambūriu 

„Erdvės“, Alytaus miesto dailininkais, Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, visuomenine 

organizacija „Alytaus styginių kvartetas“ ir kt.    

 

Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas 

 

Ataskaitiniais metais bibliotekoje buvo galima naudotis šiomis duomenų bazėmis: 

 Nacionalinės bibliografijos duomenų banku (NBDB),  

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

(CD-ROM) , 

 Teisinės informacijos portalu INFOLEX. Praktika., 

 Oxford Reference Online-Premium collection (anglų kalba), 
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 Oxford Art Online (anglų kalba), 

 Oxford Music Online (anglų kalba), 

 EBSCO Publishing (11 visateksčių duomenų bazių anglų kalba). 

Populiariausios ir daugiausiai naudojamos duomenų bazės jau kelis metus nesikeičia – 

NBDB bei Infolex. Praktika. Nacionalinės bibliografijos duomenų baze (NBDB) bibliotekoje 

naudojosi 129 informacijos vartotojai. „Infolex.. Praktika“ duomenų bazėje atlikta 512 operacijų. 

Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės 1994–2002 m. archyvu naudotasi vos 5 

kartus, joje ieškota tik kraštotyrinės informacijos. Prie EBSCO duomenų bazės jungtasi 34 kartus. 

Joje per metus atlikta 200 paieškų. Metų eigoje suteikti 2 slaptaţodţiai vartotojams jungtis 

nuotoliniu būdu. Deja, kitomis duomenų bazėmis anglų kalba informacijos vartotojai nesusidomėjo.  

Per ataskaitinius metus elektroninėmis paslaugomis buvo pasinaudota: 

interneto seansų – 7651 ( 2010 m. – 4948); 

atsiųstų įrašų – 8097 (2010 m. – 9545); 

virtualių apsilankymų – 6901 (2010 m. – 4759). 

paieškų skaičius – 33789 

 

Kraštotyros darbas 

 

Bibliotekos kraštotyros darbas tęsiamas ankstesnėmis kryptimis: kraštotyrinio fondo 

kaupimas, informacijos apie Alytaus apskritį bei Dzūkiją rinkimas, sisteminimas, analizinių įrašų 

kūrimas, sklaida bei vartotojų kraštotyros informacijos poreikių tenkinimas.  

Viso bibliotekų sistemoje kraštotyros fondas sudaro  1789 fiz. vnt.(1,2% vis fondo): 

VB – 1478; 

VB filialuose – 311. 

Didţiausia šio fondo dalis yra bibliografijos skyriuje – 1228 leidiniai. 2011 metais šio 

skyriaus kraštotyros fondas pasipildė 186 naujais leidiniais. Mat ir toliau pagal išgales buvo 

atstatinėjama ta fondo dalis, kuri 2010 metais buvo uţlieta, įvykus Alytaus kolegijos vamzdyno 

avarijai. Tad ir kraštotyrinių informacinių leidinių gauta visu 100 % daugiau. Reikia paţymėti, jog 

didţioji leidinių dalis gauta kaip dovanos. Metų eigoje visas fondas buvo stebimas ar neatsiranda 

naujų pelėsio poţymių leidiniuose. 

Bibliografijos skyrius ir toliau sėkmingai dalyvauja Nacionalinės bibliografijos 

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

analiziniai įrašai. Ataskaitiniais metais bankui jie buvo kuriami ir siunčiami iš periodinių leidinių – 

laikraščių „Dainavos ţodis“, „Miesto laikraštis“, „Mano Dzūkija“, „40 gr.“ bei ţurnalo „Dainava“. 

2011 metais į NBDB nusiųsti 1792 įrašai (2010 metais – 1801). Metų eigoje laikraštis „Mano 

Dzūkija“ bankrutavo, tačiau pradėtas leisti naujas mėnesinis laikraštis „40 gr.“ 

Pagrindinė kraštotyros darbo sritis – informacijos apie kraštą rinkimas, jos 

sisteminimas, analizinių įrašų kūrimas bei bibliotekos elektroninio katalogo pildymas jais. Kaip ir 

ankstesniais metais įrašai rengiami tiek iš regioninės spaudos, tiek ir iš respublikinės bei visų 

bibliotekoje gaunamų spaudinių. 2011 metais bibliotekos elektroninis katalogas papildytas 6414 

įrašu (2010 m. – 5185). Tai 24% daugiau nei 2010 metais. Tam įtakos turėjo tai, jog į elektroninį 

bibliotekos katalogą įtraukiama ir retrospektyvioji straipsnių bibliografija, t. y. senosios kraštotyros 

kartotekos kortelių bibliografiniai aprašai. Šie retrospektyviniai bibliografiniai aprašai prieš juos 

įtraukiant į elektroninį katalogą tikslinami, papildomi ir tik tada įtraukiami. Per metus suvesti 

skyriai „Miesto kultūros problemos“, „Miesto kultūros veikėjų konferencijos“, „Alytaus kultūros ir 

meno taryba“, „Savivaldybės kultūros premijos“, „V. Nedzinsko premija“, „Garbės piliečio 

vardas“, „Muziejai“, „P. Dumbliausko muziejus“, „Laikraščiai. Naujienų tarnybos ir agentūros. 

Ţurnalistika“, „Laikraštis „Alytaus naujienos“, „Alytaus naujienų“ redakcijos konkursas 

„Baravykas“, „Dzūkų kultūros ţurnalas „Dainava“, „Laikraštis „Ramovė“ (dabar „Dainavos ţodis“) 

bei pusė skyrelio „Kiti Alytaus laikraščiai“. 

2011 m. ir toliau buvo pildomi turimi teminiai bei personalijų aplankai. Parengti nauji 

segtuvai „Reţisierė, aktorė, sambūrio „Erdvės“ vadovė Loreta Liausaitė“, „Alytaus oranţinis 



 24 

choras“, „Fotografė Zita Stankevičienė“. Taip pat toliau kaupiamas bei tvarkomas skaitmeninis 

bibliotekos renginių archyvas,  baigtas skaitmeninti bibliotekos nuotraukų archyvas, apimantis 

1993–2011 m.. Alytaus miesto teatras 2011 metais minėjo dvidešimtmečio jubiliejų. Šia proga buvo 

parengta bibliografijos rodyklė „Alytaus teatras 1990–2010“ ir jubiliejaus proga padovanota teatrui. 

Viso per 2011m. metus bibliotekos darbuotojai atsakė į 389 kraštotyrinio pobūdţio 

uţklausas (2010 m – 411). Uţklausas daţniausiai pateikė studentai, vyresniųjų klasių moksleiviai. 

Juos domino Dainavos pagrindinės mokyklos mokytojų teatras, tarybinis laikotarpis Alytuje, miesto 

baţnyčios, Alytaus mokytojų seminarijos istorija, dzūkiški tekstai, Alytaus senamiestis, pirmoji 

katalikiška bendruomenė Alytuje, Alytaus telefonų knygos leistos tarybiniais metais, tarša Alytuje, 

Alytaus miesto nuotraukos, darytos prieš 50 metų (apie 1960 metus). Gauta ir įdomesnių uţklausų – 

bibliotekininkės rinko dzūkišką tekstą vaikų raiškiajam konkursui. Taip pat atrinkta keletą dzūkiškų 

tekstų Kauno neįgaliųjų jaunimo uţimtumo centrui, kuris dalyvavo neįgaliųjų konkurse-renginyje 

„Lietuvos regionų paţinimas per neįgaliųjų teatrinę saviraišką“, mat šis centras atstovavo Dzūkiją. 

Tekstai nusiųsti el. paštu. Taip pat gana įdomi buvo uţklausa – 1973 metais Alytuje vykusių 

„Literatūrinių dienų“ renginio metu nuotraukose įamţintų Lietuvos rašytojų atpaţinimas.  

Alytaus miesto savivaldybės Viešųjų ir uţsienio ryšių skyriaus pageidavimu metų 

eigoje ir toliau buvo renkama bei kopijuojama visa spaudoje pasirodţiusi informacija apie Alytaus 

miesto tarptautinį bendradarbiavimą, visus Alytuje vykusius europinius renginius bei renginius, 

vykusius Europoje, kuriuose dalyvavo ir alytiškiai 2011 metais. Šia tema buvo padarytos 165 

kopijos.  

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

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

leidiniai. 

Kiekvienais metais bent keliais eksponatais papildoma rašytojo Jurgio Kunčino 

atminimo kambario ekspozicija. Ataskaitiniais metais ši ekspozicija pasipildė keletu naujų 

rankraščių, spaudos publikacijomis. Atminimo kambaryje lankėsi pirmoji rašytojo ţmona. Ji 

apţiūrėjo ekspoziciją, nuotraukas bei pasidalino savo prisiminimais.  

 

 

METODINĖ VEIKLA 

 

Pagrindinės metodinės veiklos kryptys: 

bibliotekų veiklą reglamentuojančių dokumentų , standartų diegimas; 

naujų technologijų bibliotekoje diegimas; 

paţangios šalies bibliotekų patirties skleidimas ir įgyvendinimas; 

praktinės pagalbos teikimas; 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimas  

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

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

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

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

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

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

savivaldybės Kultūros skyriui. Parengtas 2012–2014 m. strateginis veiklos planas bei veiklos 

programa. 

Ataskaitiniais metais daug dėmesio buvo skirta projekto „Bibliotekos paţangai“ 

įgyvendinimui, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimui.  

Suorganizuota išvyka į Anykščių rajono viešąją biblioteką, 

Kaip ir ankstesniais metais, bendradarbiauta su Alytaus mokyklų bibliotekomis bei 

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

bibliotekininkus įvairiais profesiniais klausimais. Mokyklų bibliotekininkams surengtas vienas 

seminaras.  
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PERSONALAS 

 

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

bibliotekininkai. Iš jų: 

VB – 21 bibliotekininkas; 

VB miesto filialuose – 4 bibliotekininkai 

Bibliotekininkų kaita buvo neţymi, viena darbuotoja išvyko gyventi į uţsienį, jos 

vietoje priimta jauna lituanistė. Darbuotojų amţiaus vidurkis – 45 metai. Dirba viena pensijinio 

amţiaus bibliotekininkė.  

  

Darbuotojų išsilavinimas 

 

Su aukštuoju išsilavinimu dirba: 

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

VB – 17 darbuotojų (65,4%); 

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

Su aukštesniuoju išsilavinimu dirba: 

AMVB – 8 darbuotojai (30,8%). Iš jų: 

VB – 5 darbuotojai (19,2%); 

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

Kitokio išsilavinimo darbuotojų tarp profesionalių bibliotekininkų nėra. 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

 

2011 m. darbuotojai kvalifikaciją kėlė projekto „Bibliotekos paţangai“ dėka. 

8 darbuotojai baigė nuotolinius mokymus „Ţiniatinklis 2.0 bibliotekininkams“ . Šeši iš 

jų baigė pirmąjį etapą, dvi darbuotojos įveikė ir antrąjį etapą. Mokymosi programas „OS Windows 

7 bei MS Office 2010 naujovės ir skirtumai nuo OS Windows Vista ir MS Office 2007“ bei 

„Atstovavimo įgūdţių stiprinimas“ baigė po 7 darbuotojus. 3 darbuotojai baigė programą „ Kaip 

rengti skaitmeninį turinį: skaitmeninių nuotraukų ir paveikslėlių paruošimas. Darbas programa 

Picasa“. Viso per praėjusius metus projekto „Bibliotekos paţangai“ mokymuose gauti 25 

paţymėjimai. Kvalifikaciją kėlė 12 bibliotekos darbuotojų.  

4 darbuotojos dalyvavo Alytaus kolegijos ES struktūrinių fondų paramos projekto 

„Alytaus regiono gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdţių ugdymas“ mokymuose 

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

sertifikatus. 

Bibliotekos direktorė dalyvavo Lietuvos miestų ir rajonų bibliotekų asociacijos centro 

organizuotame seminare „Bibliotekų darbo naujovės“. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja 

dalyvavo konferencijoje „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms 

uţsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose, plėtra“. Bibliografijos skyriaus vedėja lankėsi ir sėmėsi 

patirties Čekijos viešosiose bibliotekose - Prahos viešojoje ir Karlovy Vary krašto bibliotekose. 

 

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

 

1 AMVB darbuotojui tenka – 354 skaitytojai. Iš jų:  

VB – 286; 

VB filialuose – 720. 

1 AMVB darbuotojui tenka 5680 lankytojas. Iš jų: 

VB – 4666; 

VB filialuose – 11007. 

1 AMVB darbuotojas išduoda 12055. Iš jų: 

VB – 10023; 
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VB filialuose – 22729. 

 

 

MATERIALINĖ BAZĖ 

 

Miesto bibliotekų materialinė bazė yra nebloga – nėra skubiai remontuotinų avarinių 

patalpų. Tačiau dėl nuo pat 1993 m. nekeistų langų bei neapšiltintų grindų Vaikų ir jaunimo   

literatūros skyriuje, šaltuoju metų laiku šios bibliotekos patalpose vyravo (ir tebėra) sanitarijos 

normų neatitinkanti temperatūra (14–6 laipsnių).  

Fondų saugumo problema išlieka ir toliau. Dėl lėšų stokos jau kelerius metus 

nepavyksta įsigyti planuotų vaizdo kamerų. Jų nebuvimas bibliotekose nebe pirmus metus atsiliepia 

ne tik leidinių fondo, bet ir kito bibliotekų turto, personalo saugumui. Tęsėsi asocialių paauglių 

sukelti incidentai, šįkart – iešosios interneto prieigos skaitykloje centriniame bibliotekos pastate. Uţ 

naudojimosi biblioteka taisyklių paţeidimus iš interneto skaityklos lankytojų sąrašų išbraukti 

paaugliai jau griebėsi ne tik tradicinių grasinimų darbuotojams, bet ir kerštaudami išdauţė 

bibliotekos tambūro vidinių durų stiklo paketą (turtinė ţala – 70 litų). Policijos tyrimas baigėsi be 

rezultatų, nes daugiau nei pagrįstų įtarimų dėl šios nusikalstamos veikos vykdytojų tapatybės 

negalėjo patvirtinti nei liudininkai (darbuotojai girdėjo tik dūţtančio stiklo garsą), nei šalia esančios 

Alytaus kolegijos vaizdo kameros.  

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

2011 m. projekto „Bibliotekos paţangai“ dėka įrengtos dar 4 papildomos kompiuterizuotos vietos 

vartotojams VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje. Viso J. Kunčino VB sistemoje yra 76 

kompiuterizuotos darbo vietos: 

 

J. Kunčino VB 76 Iš jų: 46 vartotojams 30 darbuotojams 

Miesto VB 56 31 vartotojams 25 darbuotojams 

3 miesto filialuose 20 15 vartotojams 5 darbuotojams 

 

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

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

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

Biblioteka yra įsigijusi lengvąjį automobilį VW Touran. 

 

Patalpų plotas 

 

Bendras bibliotekų patalpų plotas – 2179 m
2 

Naudingas patalpų plotas – 1490 m
2  

 

Lentynų apskaita 

 

Viso fondo lentynų – 2923 metrai; 

Atviro fondo lentynų – 2891 metrai. 

 

 

FINANSAVIMAS 

 

2011 m. J. Kunčino VB išlaidos sudarė 1061,5 tūkst. Lt. Iš jų: darbuotojų apmokėjimui 

skirta 589,4 tūkst. Lt.; dokumentų įsigijimui – 92,2 tūkst. Lt. (24,1 tūkst. daugiau nei 2010m; iš jų 

tik 76,0 tūkst. Lt. – knygoms, 37,5 tūkst. Lt. – periodikai ir 2,8 tūkst. Lt. – elektroniniams 

dokumentams įsigyti). Kitos išlaidos sudarė 350,2 tūkst. Lt. 

Viso per ataskaitinius metus biblioteka gavo 1061,5 tūkst. Lt. (94,1 tūkst. Lt daugiau nei 

2010 m.). Iš jų:  
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Miesto savivaldybės ir valstybės biudţeto lėšos – 1005,9 tūkst. Lt.  

Lėšos iš kitų viešų šaltinių (parama) – 11,2 tūkst. Lt. 

Programų, projektų (grantų) lėšos – 29,0 tūkst. Lt. 

Bibliotekinių operacijų metu gautos lėšos – 15,4 tūkst. Lt. 

 

 

IŠVADOS 

 

Sėkmės. 

 Neţiūrint ţenklaus gyventojų skaičiaus mieste maţėjimo, pagrindiniai bibliotekinės 

veiklos statistiniai rodikliai (lankytojai, išduotis) išlieka stabilūs.  

 Rekaloguotas visas bibliotekos fondas, visi padaliniai vartotojus aptarnauja 

elektroniniu būdu, visuose padaliniuose įsibėgėjo skaitytojų naudojimasis kitomis elektroninėmis 

paslaugomis (knygų uţsakymas ir rezervavimas internetu, paslauga „Klausk bibliotekininko“ir 

pan.). 

 Projekto „Bibliotekos paţangai“ dėka darbuotojai mokėsi patys ir mokė vyresnius 

miesto gyventojus. 

 Mieste ţinoma ir vertinama bibliotekos viešoji kultūrinė veikla. Surengta bene 

pirmoji Lietuvoje konferencija literatūrinių renginių organizatoriams „Literatūriniai festivaliai 

Lietuvoje“. 

 Visos miesto bibliotekos dirba  daugiau ar maţiau atnaujintose patalpose su stabiliu 

interneto ryšiu. 

 Biblioteka glaudţiai bendradarbiauja su miesto mokyklomis, kitomis švietimo ir 

kultūros įstaigomis. 

 

Trūkumai ir problemos. 

 Neţiūrint į tai, kad 2011m. neţymiai padidintas finansavimas dokumentams įsigyti, 

knygų fondai nepakankamai papildomi naujais leidiniais, o tai savo ruoţtu iš dalies įtakoja tiek 

bibliotekų lankomumo, tiek leidinių išdavimo rodiklius. 

 Gyventojų skaičius (ypač vaikų) mieste nuolat maţėja, tad sunku išlaikyti teigiamus 

registruotų skaitytojų rodiklius. 

 Dėl „Snoro“ banko problemų biblioteka neteko 4 tūkstančių litų uţdirbtų specialiųjų 

lėšų pajamų, kurias buvo numačiusi skirti kopijavimo aparato įsigijimui ir kitoms būtinoms 

reikmėms. 

 Šaltos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus patalpos, tik 2 iš 5 miesto bibliotekų 

prieinamos neįgaliesiems. 

 Bibliotekininkų darbo krūvis ir kompetencijos nuolat didėja, tuo tarpu atlyginimai 

vieni maţiausių šalies mastu . 

 

Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą. 

 Išgyventi esant minimaliam finansavimui. Lėšų biblioteka turi tik atlyginimams; 

veiklai pinigų neskirta, komunalinėms paslaugoms lėšų uţteks 10 mėnesių. 

 Ieškoti rezervų, kaip neprarasti registruotų skaitytojų ir išsaugoti esamų lankytojų 

skaičių. 

 Tikimasi iš LR Kultūros ministerijos didesnio finansavimo dokumentams įsigyti, tuo 

pačiu ir  ţenkliau papildyti dokumentų fondą naujais leidiniais, padidinti dokumentų išdavimo ir 

bibliotekų lankomumo rodiklius.  

 Sėkmingai uţbaigti dalyvavimą projekte „Bibliotekos paţangai“ ir planuoti šių 

veiklų tęstinumą.  

 Skatinti lankytojus aktyviau naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis. 
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 Vykdyti 2011 metams parengtus projektus ir toliau plėtoti bibliotekos kultūrinę 

veiklą. 

 Pagal galimybės kurti jaukią, lankytojams patogią aplinką visuose skaitytojus 

aptarnaujančiuose padaliniuose 

 


