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1.Bendros žinios apie Viešąją biblioteką:
Viešosios bibliotekos 2013 m. tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatas.
Strateginis Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) tikslas – didinti bibliotekos
veiklos efektyvumą, puoselėti tradicinių ir skaitmeninių kultūros ir informacijos paslaugų įvairovę ir
prieinamumą. Siekdami šio tikslo bibliotekos darbuotojai komplektuoja universalų dokumentų fondą, teikia
vartotojams tradicines bibliotekos ir elektronines paslaugas, užtikrina viešąją interneto prieigą savivaldybės
teritorijoje, organizuoja kultūrinius renginius visoms lankytojų grupėms ir edukacinius užsiėmimus vaikams
ir jaunimui, skatina bendruomenę skaityti ir bendrauti.
Viešojoje bibliotekoje ir 23 filialuose (88, 9 %) įdiegta Lietuvos integralios bibliotekų informacijos
sistemos (LIBIS) programinė įranga, bibliotekiniai darbo procesai automatizuoti. Viešojoje bibliotekoje ir 22
filialų įdiegtas LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemis. Bibliotekos vartotojams teikiamos paslaugos
elektroninės paslaugos: dokumentų užsakymas, rezervavimas, automatinis informavimas, LIBIS pažymėjimo
įsigijimas. Skaitytojai gali grąžinti knygas ir ne bibliotekos darbo laiku, dokumentų grąžinimo įrenginiu
naudojosi 1860 vartotojai. Viešosios interneto paslaugos teikiamos 92, 6 % filialuose ir Viešojoje
bibliotekoje.
Bibliotekoje vyksta įvairių gyventojų grupių mokymai, atsižvelgiant į jų interesus. Kompiuterinio
raštingumo mokymuose (grupiniuose, individualiuose ir konsultacijose) dalyvavo 5848 (9, 8 % gyventojų).
Parengtos 3 pradinio kompiuterinio raštingumo programos pradedantiems ir pažengusiems. Viešosios
bibliotekos Mokymų centre ir filialuose dalyvavo 250 gyventojų (26 grupės). Individualiai apmokyti 629
vartotojai, suteikta 8842 konsultacijos, konsultuota 4968 gyventojai. Glaudžiai bendradarbiaujant su
apskrities švietimo ir socializacijos įstaigomis, Multicentre plėtojama edukacinė vaikų ir jaunimo veikla.
Ataskaitiniais metais Multicentre buvo organizuota 413 mokymų, užsiėmimams skirta 464 valandos.
Lankytojų grupėms pravesta 171 edukacinis užsiėmimas (222 val.) ir surengti 242 individualūs užsiėmimai
(290 val.). Lankytojų skaičius Multicentre padidėjo 7, 8 %.
2013 m. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose dirbo 65 žmonės, buvo užimti 64, 25 etatai. Iš jų: 3
bibliotekos administracijos darbuotojai, 46 profesionalūs bibliotekininkai, 8 specialistai ir 8 techniniai
darbuotojai. 29 darbuotojai kėlė profesinę kvalifikaciją.
2. Viešosios bibliotekos finansavimas 2013 m.:
Viso gauta Marijampolės Iš jų (tūkst. Lt):
Kultūros
lėšų
savivaldybės
ministerijos
Specialiųjų
Fizinių ir juridinių Programų,
(tūkst.Lt)
lėšos
programų lėšos asmenų parama
projektų lėšos lėšos (tūkst. Lt)
2017, 3
1767, 0
36, 1
63, 7
15, 5
135, 0
2013 metais Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka lėšų gavo 20, 5 % mažiau (2012 m. bibliotekos
asignavimai didėjo dėl projekto vykdymui pravestų ES lėšų – 184627, 67 Lt ir paramos būdu gautos
kompiuterinės įrangos ir knygų), o iš savivaldybės biudžeto asignavimai padidėjo 4, 8 %. 209, 4 tūkst. Lt
savivaldybės lėšų skirta projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ veikloms finansuoti.
Dokumentų įsigijimui skirta 230, 7 tūkst. Lt, įsigyti 200047 dokumentai, iš jų už valstybės lėšas (135, 6 tūkst.
Lt) – 5794 nauji dokumentai. Beveik 3 kartus padidėjo lėšos, skirtos periodinių leidinių prenumeratai ir
pasiekė 2011 metų lygį – 36, 6 tūkst. Lt.
Vienam savivaldybės gyventojui naujų dokumentų įsigijimui 2013 m. buvo skirta 3, 07 (2012 m.
– 2,47 ) Lt, iš jų savivaldybės lėšų – 0, 67Lt. Vidutinė naujos knygos kaina 23, 30 Lt (2012 m. – 24, 07 Lt).
Bendras biudžeto lėšų kreditorinis įsiskolinimas 2014 m. pradžioje buvo 134055, 67 (2013 m. pr. –
45930, 82) Lt. Iš tos sumos SoDrai (30, 98 %) – 32050, 52 Lt, AB „Lesto“ – 3461, 58 Lt, AB „Litesko“ – 23562,

43, AB TEO LT – 2355, 87 Lt, UAB „Vilungė“ – 64907, 78, UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ – 1666, 42, AB
„Radijo ir televizijos centras “ – 842, 0 Lt bei kitoms paslaugas teikiančioms organizacijoms.
3. Viešosios bibliotekos veiklos organizavimas. Pagrindiniai darbo rodikliai:
Iš viso SVB
Viešojoje
Draugystės filiale
Kaimo filialuose
bibliotekoje
2013 m. 2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 2012 m.
2013 m.
2012 m.
Vartotojų
17, 6
17, 5
12, 7
12, 0
10, 8
12, 5
23, 0
22, 8
sutelkimo %
Vartotojų
10453
10568
5004
4857
865
1126
4584
4585
skaičius
Lankytojų
212313 224575 97899
92392
8515
20457
105899
111726
skaičius
Dokumentų
296528 320549 115394 110544 12068
27008
169066
182997
išdavimas
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose surengta 643 (2012 m. – 636) kultūriniai renginiai, iš jų – 318
meno, dokumentų ir virtualios parodos. Kultūriniuose renginiuose apsilankė –11103 (2012 m. – 10883)
lankytojų arba 18, 7 % savivaldybės gyventojų.
Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge – 39160, iš jų naujų įrašų – 3645.
Bibliotekos vartotojams suteikta bibliografinių informacijų –137796, iš jų 1209 gautos
elektroniniais kanalais.
1 savivaldybės gyventojui vidutiniškai teko dokumentų bibliotekoje – 3, 36 egz.; naujų
dokumentų –0, 33 egz. Dokumentų fondo apyvarta – 1, 50.
Vidutiniškai 1 lankytojas per metus bibliotekose apsilanko 20, 0 karto, 1 vartotojui išduodama 28,
4 dokumentai.
Įrengtos 202 kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų 147 – viešosios prieigos, 55 darbuotojams.
Bibliotekose veikia 25 viešosios interneto prieigos taškai, iš jų 23 kaimo teritorijoje. 1000 savivaldybės
gyventojų tenka 2, 5 viešosios prieigos kompiuteriai. Įsigyta 6 kompiuteriai viešajai prieigai, nurašyta 30
kompiuterių ir spausdintuvų. 97 % kompiuterinės ir programinės įrangos įsigyta 2006 – 2011 m. dalyvaujant
įvairiuose projektuose ir šiuo metu kompiuterinė technika, ypač personalo, yra susidėvėjusi.
4. Viešosios bibliotekos dalyvavimas įvairiose programose, projektuose:
Ataskaitiniais metais buvo vykdomi 3 projektai. Buvo įgyvendinamas projektas
„Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“, kurį iš dalies finansavo Europos Sąjunga pagal 2007-2013 m.
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos, Rusijos bendradarbiavimo per sieną
programą. Projektu siekiama pagerinti šeimos edukacinę, informacinę ir kultūrinę aplinką, prisidedant prie
pasienio regionų socialinės ir ekonominės plėtros. Bendras projekto biudžetas siekia 257 881,64 eurų (890
413,73 litų), iš jų - ES lėšos sudaro 232 093,47 eurų (801 372,33 litų). Pradėti Draugystės filialo pastato
rekonstrukcijos darbai. Infrastruktūra pritaikyta žmonėms su negalia, šeimoms, auginančioms mažus vaikus.
Vidaus patalpose atverta bendra erdvė, kuri bus suskaidyta funkcinėmis zonomis – mediateka, žaidimų
kampas, technologijų, susitikimų ir užsiėmimų zonos. 2013 m. įsigyta kompiuterinė, programinė ir kita
techninė įranga, fondai papildyti garsinėmis ir elektroninėmis knygomis, muzikos ir vaizdo įrašais.
Pagrindinis projekto „Sveikatos informaciją – kiekvienam žmogui“ tikslas – skatinti
bendruomenės sveiką gyvenseną, sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, vykdant informacijos kaupimą ir
sklaidą bibliotekose. Projektą iš dalies finansavo Marijampolės savivaldybė iš visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos. Projekto biudžetas - 3000,00 Lt.
Viešosios bibliotekos darbuotojai įgyvendino projektą „Reikia išmokti sveikam išlikti“ (Vydūnas),
kurio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad sveikata - didžiausias turtas ir paskatinti žmones labiau
ja rūpintis. Projektą rėmė Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos sveikatos projektas, biudžetas – 2000 Lt.
5.Viešosios bibliotekos materialinės bazės pokyčiai: Viešosios bibliotekos ir filialų materialinė bazė
gera. Didžioji Viešosios bibliotekos patalpų dalis remontuota 2006 ir 2007 metais, vidaus patalpos atrodo
jaukiai ir estetiškai, tačiau pastato išorė pakankamai susidėvėjusi ir neapšiltinta. Neremontuota ir pastato
centrinė dalis – 278 m2 patalpos, kuriose įsikūrę Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centras, Metodikos ir
Dokumentų tvarkymo komplektavimo skyriai. Ataskaitiniais metais viešojoje bibliotekoje atliktas kabineto ir

koridoriaus remontas. Baigiama Draugystės filialo rekonstrukcija: sumontuotas šlaitinis stogas, atliktas
laikančiųjų konstrukcijų kapitalinis remontas, išorės sienų apšiltinimas, vidaus patalpų perplanavimas,
įrengta apsaugos sistema. Kaimo filialų būklė patenkinama. Ataskaitiniais metais atlikti Daukšių ir Sasnavos
filialų vidaus remonto darbai, Meškučių ir Valavičių filialuose įrengta kieto kuro krosnelės, atsisakius
centralizuotai tiekiamos šilumos ir per daug brangaus šildymo elektra. Smulkūs remonto darbai atlikti
Balsupių, Smilgių, Padovinio, Želsvos filialuose.
6.Viešosios bibliotekos kultūros formavimas.
Informacija apie Bibliotekos struktūrą, paslaugas, dokumentų fondus ir renginius, viešąsias ir
elektronines paslaugas publikuojama ir reguliariai atnaujinama bibliotekos internetinėje svetainėje.
www.marvb.lt. Bibliotekos tinklapyje ir internetiniuose portaluose www.marijampolietis.lt,
www.suduvosgidas.lt buvo paskelbta 104 straipsniai apie bibliotekos veiklą ir renginių anonsai. Lietuvos ir
vietos periodinėje spaudoje („Suvalkietis“, „Miesto laikraštis“, „Savaitė“) buvo publikuotas 38 straipsniai, iš
jų 4 respublikinėje spaudoje. Marijampolės televizija parengė 30 reportažus apie Viešosios bibliotekos
veiklą. Biblioteka rengia lankstinukus, plakatus ir kitą informacinę medžiagą apie bibliotekos veiklą –
parengta 7 lankstinukai, sumaketuoti 38 įvairaus tipo maketai, iš jų 12 maketų paruošta interneto erdvei
(viso 1025 1025 reklaminės medžiagos vienetai). Taip pat parengtos 3 reklamjuostės (baneriai)
elektroniniam naudojimui, kuriuos galima talpinti kitų įstaigų interneto svetainėse. Renginių viešinimui ir
bendruomenės informavimui parengti 12 plakatų renginiams.
7. Įstaigos pagrindinės problemos 2013 m. ir veiklos perspektyvos 2014 m.
Problemos:
1. Vartotojų vaikų ir paauglių skaičiaus, lankomumo ir skaitomumo mažėjimas, ypač kaimo
filialuose. Bibliotekos vartotojų sudėties poslinkiai skatina atkreipti ypatingą dėmesį šių vartotojų grupių
telkimui.
2. Kai kurių kaimo filialų infrastruktūros neatitikimas bendruomenės poreikiams.
3. Biudžeto asignavimų trūkumas nuosekliam Viešosios bibliotekos personalo kompiuterinės
technikos atnaujinimui, nes susidėvėjusi kompiuterinė įranga kelia grėsę LIBIS programinės įrangos
funkcionavimui.
4. Nutriušusi Bibliotekos pastato išorė nedera su rekonstruota Vytauto gatvės ir Vytauto
Didžiojo parko atnaujinta infrastruktūra. Trūksta lėšų Viešosios bibliotekos pastato tvarkymui ir šiltinimo
darbams atlikti, dalies pastato (278 m2) vidaus patalpų rekonstrukcijai ir remontui, baldų atnaujinimui.
5. Didėja bibliotekų darbuotojų darbo krūvis ir kvalifikaciniai reikalavimai, tačiau vidutinis
bibliotekininkų darbo užmokestis (bruto) stabiliai mažas – 1307, 90 Lt .
Veiklos perspektyvos:
1.
Dalyvauti bibliotekų veiklą skatinančiuose ir bibliotekų infrastruktūrą gerinančiuose
projektuose.
2.
Organizuoti kryptingą teminės ir atrankinės informacijos teikimą gyventojams, skleisti
informaciją apie biblioteką ir paslaugas elektroninėje erdvėje ir socialiniuose tinkluose.
3. Plėsti edukacinį, informacinį vaikų ir jaunimo lavinimą, skatinti skaityti, padėti įgyti reikalingus
mokslui ir darbui įgūdžius, plėsti bendravimo erdves.
4. Plėtoti partnerystę ir bendradarbiavimą su švietimo ir socialinių reikalų sistemos įstaigomis,
bendruomenėmis, nevyriausybinėmis ir verslo organizacijomis.
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