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Misija

Mūsų biblioteka – Jūsų mokymosi, tobulėjimo, informacijos ir laisvalaikio galimybė.

Veiklos kontekstas
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos (toliau - Biblioteka) 2018 – 2020 m. strateginės
veiklos kryptys ir prioritetai nustatomi bei veikla organizuojama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos suformuotas bibliotekų plėtros strategines kryptis 2016 – 2022 metams ir
Marijampolės savivaldybės 2017 - 2019 m. strateginiame veiklos plane numatytus prioritetus ir strateginį
tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas socialinės paramos, švietimo, turizmo, sporto,
kultūros ir sveikatos apsaugos paslaugas“. Įgyvendindama šį prioritetą, Biblioteka prisideda prie
Marijampolės savivaldybės „Kultūros veiklos ir plėtros programos“ (05) įgyvendinimo savivaldybėje.
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos paslaugų modernizavimas ir pastatų sutvarkymas buvo įvardintas
vienu svarbiausių Marijampolės savivaldybės prioritetų 2015-2019 metais. 2017 m. sausio mėnesį
prasidėjęs pasirengimas Bibliotekos priestato remontui, pakoregavo Bibliotekos veiklą ir apimtis.
Informacijos, Skaitytojų aptarnavimo skyriai sumažino veiklos apimtis, dalį dokumentų fondų perkėlė į
sandėliavimo patalpas Bibliotekos pastato pusrūsyje, mažą dalį (10-15 procentų) leidinių perkėlė į Vaikų
edukacijos ir laisvalaikio centro patalpas ir teikia paslaugas skaitytojams. Dėl Viešojoje bibliotekoje
sumažėjusių paslaugų ir veiklų apimties, planuojamas rodiklių mažėjimas Skaitytojų aptarnavimo ir
Informacijos skyriuose.
Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1 -14 „Dėl Marijampolės Petro
Kriaučiūno viešosios bibliotekos teritorinių struktūrinių padalinių sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas
Bibliotekos padalinių sąrašas: Draugystės padalinys mieste ir 22 padaliniai kaimo vietovėse. Bibliotekų
paslaugomis 2016 metų pabaigoje naudojosi 11034 vartotojai arba 19, 8 proc. (2015 m. – 18, 9 proc.)
savivaldybės gyventojų. Miesto bibliotekų paslaugomis naudojosi 6460 vartotojų (17, 6 proc.), kaimo
bibliotekų – 4574 vartotojai (23, 9 proc.). 22, 7 proc. visų vartotojų sudaro vaikai iki 14 m. amžiaus ir šis
skaičius kasmet mažėja (2015 – 29, 9 proc.), todėl dauguma bibliotekos veiklų nukreipta vaikų skatinimui
skaityti, leisti laisvalaikį ir mokytis bibliotekoje. Biblioteka plėtoja bendruomenės skaitymo skatinimo
tradicijas, ugdydama ir pritraukdama į biblioteką skaitytojus: organizuoja klubo „Multimažyliai“ veiklas
(vaikams iki 1 metų ir jų mamoms), lėlių teatro spektaklius, knygų vaikams pristatymus, naudojant vaikų
pamėgtus personažus ir lėles, skaitymus viešosiose erdvėse, darželiuose, įvairių Bibliotekos paslaugų
pristatymus mokyklose. Vidutiniškai per metus vartotojai apsilanko 20, 5 karto (iš jų vaikai iki 14 m.
amžiaus – 30, 8), perskaito 29, 4 leidinio (vaikai – 22, 7). Šalia tradicinių bibliotekinių paslaugų:
bendruomenės aprūpinimo informacija ir dokumentais, knygų ir periodinių leidinių skolinimo, kultūrinių
renginių organizavimo, itin svarbus tampa mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgyvendinimas
bibliotekose: suteikia prieigą prie informacijos išteklių savarankiškam mokymuisi, organizuoja
skaitmeninio raštingumo ir kitus mokymus (fotografijos, 3D projektavimo, rankdarbių ir pan.), ugdo
kūrybiškumą ir menines kompetencijas, organizuoja vaikų neformalųjį ugdymą, moko naudoti
skaitmenines kompetencijas kasdieniniame gyvenime. Per metus skaitmeninio raštingumo mokymuose ir
kituose mokymuose dalyvavo daugiau kaip 700 Marijampolės sav. gyventojų, o skaitmeninių
kompetencijų ugdymo programoje „IT akademija“ (9 moduliai, 216 val.) dalyvavo 216 gyventojų. Aktyvi
projektinė veikla leidžia Bibliotekos specialistams plėtoti krašto kultūrinio paveldo skaitmeninimą ir
sklaidą. 2017 m. pristatytas elektroninis Marijampolės krašto portalas „Noriu žinoti“, kuriame patrauklia
forma pristatoma Marijampolės krašto paveldo objektai ir dokumentai. Naudojant skaitmenizuotą turinį
ir elektroninę lentą, vyko edukaciniai užsiėmimai savivaldybės mokyklose, siekiant vaikams pristatyti
krašto istoriją.
Kasmet Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose organizuojama daugiau kaip 700 įvairių kultūrinių renginių,

iš jų renginiai vaikams iki 14 m. amžiaus sudaro daugiau kaip 45 proc. Renginiuose per metus apsilanko
26, 4 proc. savivaldybės gyventojų.
Skaitytojų pritraukimo į bibliotekas iniciatyvos, naujų paslaugų pristatymas ir viešinimo kanalų
panaudojimas, elektroninių paslaugų plėtra – tai priemonės, kurias naudojant į bibliotekas pritraukiamos
įvairius interesus turinčios bendruomenės grupes, tarp jų ir socialiai pažeidžiamos. Krašto fondo
dokumentų turinio prieinamumas per www, elektroninių paslaugų plėtra, padidino Petro Kriaučiūno
viešosios bibliotekos interneto svetainės lankomumą, sukurta naujienlaiškių sistema, vis populiaresnis
tampa bibliotekų veiklos viešinimas socialiniuose tinkluose: Viešoji biblioteka ir padalinai aktyviai naudoja
Facebook paskyras, Instagram ir You tube kanalus Bibliotekos veiklų viešinimui. Bibliotekos darbe
naudojama Lietuvos integralios bibliotekų informavimo sistemos (LIBIS) programinė įranga, sudaro
prielaidas teikti vartotojams elektronines paslaugas: rezervuoti, užsakyti leidinius, naudotis elektroninio
katalogo informaciniais resursais, automatizuotai tvarkyti, valdyti ir analizuoti dokumentų fondus,
vartotojų poreikius. Bibliotekos serverio perkėlimas į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
(LNB) elektroninę debesų infrastruktūrą užtikrino Bibliotekos LIBIS duomenų bazės saugumą, perdavimo
ir analizės spartą.
Plėtoti bibliotekų paslaugas, skatinančias bibliotekos informacinių technologijų (IT) ir infrastruktūros
modernizavimą ir gerinti paslaugų kokybę, padeda kasmet rengiami ir įgyvendinami projektai. 2016
metais Viešosios bibliotekos darbuotojai parengė ir pateikė įvairios apimties 10 projektinių paraiškų ir,
gavus finansavimą, įgyvendino 8 projektus. 2017 m. įgyvendinami 6 projektai: 2 tęstiniai („Elektroninė
bibliote“, „Skaitymo virusas“), 3 projektai finansuojami Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos, ir vaikų neformaliojo ugdymo programa. 2018 m. pradedamas
įgyvendinti LNB projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“, kurio tikslas – inovatyvios bibliotekos ir išmanūs vartotojai. Bus
atnaujinami visų viešosios interneto prieigos taškų bibliotekos kompiuterinė ir programinė įranga,
Biblioteka rūpinsis padalinių patalpų infrastruktūros gerinimu, interneto greitaveika ir apsauga.
Šios ir kitos, nepaminėtos, bet ne mažiau svarbios bibliotekos veiklos sritys, kuria pridedamąją vertę
bibliotekai, kaip informacijos, edukacijos, kultūros ir socialiniai įstaigai savivaldybėje, o bibliotekininko
funkcijos tampa multifunkcinėmis. Įvairios Bibliotekos specialistų funkcijos ir veiklos, nukreiptos
bendruomenės kultūrinių ir informacinių poreikių tenkinimui, skatina partnerystę su savivaldybės
socialinėmis, švietimo, visuomeninėmis organizacijomis ir užtikrina Bibliotekos paslaugų prieinamumą ir
plėtrą įvairiausioms bendruomenės grupėms. Todėl šiandienos Biblioteka – tai mokymosi ir laisvalaikio
užimtumo, skaitymo ir meninės raiškos, kultūros paveldo išsaugojimo, kūrybiškumo skatinimo viešoji
erdvė bendruomenei.
Strateginiai pokyčiai
2018 – 2020 m. Biblioteka sieks maksimaliai pritaikyti bibliotekų patalpas bendruomenės poreikiams ir
vartotojų kultūriniams bei informaciniams interesams tenkinti, skatins įvairių bendruomenės grupių
mokymąsi, kūrybines veiklas ir užsiėmimus Bibliotekoje, tobulins Bibliotekos specialistų kompetencijas ir
darbo organizavimą bei veiklos efektyvumą. Pagrindiniai numatomi strateginiai pokyčiai:

Bibliotekos ir jos padalinių infrastruktūros tobulinimas, viešųjų erdvių įveiklinimas;

Bibliotekos paslaugų lankstumas, įvairovė ir apimties plėtra, dalijimasis Bibliotekos
ištekliais ir paslaugomis netradicinėse erdvėse.

Informacinės bibliotekos infrastruktūros plėtra, krašto paveldo aktualizavimas ir
skaitmenizavimas, skaitmeninio turinio ir virtualių paslaugų kūrimas ir infrastruktūros prieinamumas
elektroninėje erdvėje.
Vertybės
Pagrindinės Bibliotekos vertybės, kuriomis vadovaujamasi įgyvendinant strateginį tikslą ir priimant
ilgalaikius ir esminius organizacijos sprendimus:

Bendruomeniškumas ir atvirumas/funkcionali ir draugiška viešoji erdvė visos
bendruomenės ir bendruomenės narių kultūrinių, informacinių ir rekreacinių poreikių tenkinimui
nepriklausomai nuo vietos ir erdvės. Biblioteka atvira dialogui, technologiniams ir socialiniams
pokyčiams, bendradarbiavimui;

Kūrybiškumas, saviraiška ir mokymasis visą gyvenimą/ vaikų ir suaugusiųjų neformalaus
mokymosi erdvė, gyventojų kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei raštingumo ugdymas, krašto

paveldo skaitmeninimas ir sklaida elektroninėje erdvėje, bibliotekos paslaugų viešinimas tradicinėje
žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, viešosios elektroninės paslaugos, edukaciniai užsiėmimai;

Profesionalumas/ kokybiškas ir efektyvus bibliotekos specialistų darbas, dalijantis įgytomis
ir nuolat atnaujinamomis žiniomis, inovacijų taikymas, metodinė pagalba mokyklų bibliotekoms.
Svarbiausi darbai 2018 metais

Įveiklinti modernizuotas Bibliotekos viešąsias erdves, kurti ir siūlyti vartotojams naujas,
inovatyvias paslaugas;

Dalyvauti 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programoje,
inicijuoti ir rengti Bibliotekos paslaugų plėtrą skatinančius projektus;

Vykdyti Bibliotekos dokumentų fondų priežiūrą, apskaitą ir apsaugą, papildyti bibliotekos
dokumentų fondus naujais, vartotojų pageidaujamais dokumentais (spaudiniais, periodiniais leidiniais,
elektroniniais dokumentais);

Kurti, teikti akreditavimui ir įgyvendinti naujas neformaliojo vaikų švietimo programas,
didinti neformaliojo ugdymo paslaugų įvairovę, prieinamumą ir kokybę;

Modernizuoti Bibliotekos padalinių infrastruktūrą, kompiuterinę ir programinę įrangą,
skatinant gyventojus naudotis viešosios interneto prieigos taškais;

Skaitmenizuoti Bibliotekos krašto fondo dokumentus ir savivaldybės istorinius objektus,
tobulinant ir reguliariai papildant elektroninio Marijampolės krašto portalo "Noriu žinoti" turinį;

Aktyvinti Bibliotekos paslaugų sklaidą ir viešinimą naudojant socialinius tinklus, užtikrinti
Bibliotekos interneto svetainės ir naujienlaiškių sistemos funkcionalumą.

Užtikrinti Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) funkcionalumą
Bibliotekoje ir teritoriniuose padaliniuose, diegti naujas LIBIS PĮ versijas;

Didinti Bibliotekos paslaugų skvarbą bendruomenėje ir gyventojų sutelkimą bibliotekoje,
įtraukiant į bibliotekos veiklas iki šiol bibliotekoje nesilankiusius bendruomenės narius ir socialiai
pažeidžiamas bendruomenės grupes;

Didinti paslaugų plėtrą visoms gyventojų grupėms, užtikrinant kultūrinės veiklos įvairovę,
naudojant Bibliotekos tradicines ir netradicines darbo formas bei viešąsias erdves, populiarinti skaitymą,
kūrybiškumą, laisvalaikio praleidimo formas bibliotekoje (išorinio aptarnavimo punktai, klubai, gyventojų
kūrybos pristatymai);

Organizuoti kultūrinę ir edukacinę Bibliotekos veiklą vaikams ir jaunimui,
bendradarbiaujant su ugdymo ir socialinėmis įstaigomis, didinti socialinę sanglaudą;

Vystyti ir plėtoti Šeimos bibliotekos koncepciją;

Koordinuoti, planuoti ir organizuoti Bibliotekos teritorinių struktūrinių padalinių darbą;

Organizuoti kultūrinius renginius visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo aktualijoms paminėti
(Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio, Vydūno, Europos kultūros paveldo metai, Marijampolė –
Lietuvos kultūros sostinė ir kitos Lietuvai reikšmingos datos, jubiliejai ir įvykiai).

Tobulinti bibliotekininkų kvalifikaciją, tirti jų galimybes bei poreikius ir pasitelkus
papildomą finansavimą, įgyvendinti sudarytą profesinio ugdymo programą.
Planuojami pasiekti rezultatai
Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose sutelkti 11000
vartotojų.
Papildyti Bibliotekos dokumentų fondus ne mažiau kaip 8, 8 proc. naujų dokumentų.
Pasiekti, kad Bibliotekos renginiuose, skaitmeninio raštingumo mokymuose ir edukaciniuose
užsiėmimuose apsilankytų ne mažiau Marijampolės 15, 0 procentų savivaldybės gyventojų.
Padidinti Bibliotekos lankomumą iki 21 karto per metus, vaikų iki 14 metų lankomumą iki 30, 8 kartų per
metus.
Didinti bibliotekos žinomumą ir viešinti bibliotekos paslaugas pristatant Bibliotekos renginius ir paslaugas
netradicinės ir viešosiose erdvėse (8 renginiai ir lėlių teatro spektakliai).
Pasiekti, kad per trejus metus būtų modernizuota ir pritaikyta gyventojų reikmėms padalinių
infrastruktūra, atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga.
Pasiekti, kad virtualių apsilankymų skaičius padidėtų iki 34 tūkst. kartų per metus.
Vidutiniškai per metus 1 vartotojui išduoti daugiau kaip 29 dokumentus, o vartotojams vaikams iki 14 m.

– 22 dokumentus.
Strateginio tikslo pavadinimas:
Kodas
Užtikrinti Bibliotekos prieinamumą visoms bendruomenės grupėms, plėsti tradicinių,
01
edukacinių ir elektroninių paslaugų įvairovę, krašto paveldo skaitmeninimo ir skaitymo
skatinimo iniciatyvas
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa:
Bendruomenės informacinis ir kultūrinis aprūpinimas, vartotojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra
ir viešųjų erdvių įveiklinimas.
Efekto kriterijai
E-01-01. Marijampolės savivaldybės gyventojų sutelkimas Bibliotekoje, proc.
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E-01-02. Vidutinis apsilankymų per metus skaičius Bibliotekoje, vnt.
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Žmogiškieji ištekliai

Pareigybių skaičius
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur

2017 m. (patvirtintas)
68, 5
404, 5

2018 m. (planuojamas)
68, 0
467, 0

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas, kodas
Vykdytojas, kodas
Programos pavadinimas

2018-ieji metai.
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, 190495783
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, 190495783
Bendruomenės informacinis ir kultūrinis aprūpinimas, Kodas
vartotojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra ir
viešųjų erdvių įveiklinimas.

01

Programos
argumentai

parengimo Programa parengta, siekiant kryptingai įgyvendinti strateginius
Marijampolės savivaldybės tikslus ir prisidėti prie „Kultūros veiklos ir
plėtros programos (05)“ įgyvendinimo. Bibliotekos programoje
numatytos priemonės skatina bibliotekas kurti ir teikti tradicines ir
inovatyvias bibliotekų paslaugas bendruomenei, didina jų prieinamumą
ir galimybes. Bibliotekos strateginio tikslo priemonėmis siekiama
pritraukti vaikus ir ypač jaunimą, sukurti Bibliotekoje jaukias ir
patrauklias viešąsias erdves bendruomenės ir atskirų individų
mokymuisi, kūrybiškumo ugdymui, savarankiškam darbui ir laisvalaikiui
praleisti. Planavimo laikotarpiu bus svarbios Bibliotekos iniciatyvos
įgyvendinant Bibliotekos priestato modernizavimo ir įveiklinimo bei
padalinių infrastruktūros atnaujinimo darbus, rengiant Bibliotekos
paslaugų plėtrą skatinančius projektus, viešinimo ir paslaugų pristatymo
iniciatyvos ir veiklos, nukreiptos bendruomenės edukacijai ir
mokymuisi, skaitymo skatinimui.
Ilgalaikis prioritetas
Sumani ir saugi visuomenė
Kodas
01
(pagal PSP)
Šia programa įgyvendinamas
Užtikrinti
Bibliotekos
prieinamumą
visoms Kodas
01
Bibliotekos strateginis tikslas
bendruomenės
grupėms,
plėsti
tradicinių,
edukacinių ir elektroninių paslaugų įvairovę, krašto
paveldo skaitmeninimo ir skaitymo skatinimo
iniciatyvas, informacijos ir kultūros naudojimą.
Programos tikslas

Teikti kokybiškas ir inovatyvias kultūros, informacijos, edukacines Kodas
01
ir rekreacijos paslaugas, kurti Bibliotekoje patrauklią
bendruomenei viešąją erdvę.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Strateginio tikslo siekis - kurti plačiai prieinamą viešąją informacinę ir kultūrinę erdvę Marijampolės
savivaldybės bibliotekose, vystyti ir skatinti mokymosi visą gyvenimą koncepciją bibliotekoje.
Įgyvendinant strateginį tikslą dalyvauja Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka ir jos teritoriniai struktūriniai
padaliniai (toliau - padaliniai) – Draugystės biblioteka mieste ir 22 savivaldybės kaimiškoje teritorijoje
esančios bibliotekos. Tikslui pasiekti Marijampolės savivaldybės bendruomenė aprūpinama informaciniais
ištekliais: dokumentais (knygomis, periodiniais leidiniais ir elektroniniais dokumentais) ir elektroninėmis
duomenų bazėmis, informacijos prieigos ir paieškos priemonėmis Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje
ir jos padaliniuose. Savivaldybės bibliotekų paslaugomis 2017 m. sausio 1 d. naudojosi 19,8 gyventojų
(+0, 9 procento daugiau negu 2016 m.), bibliotekose registruota daugiau kaip 11034 (+225 vartotojais

daugiau) vartotojų. Didėjo vaikų iki 14 metų sutelkimo rodikliai (+ 257), o vaikų literatūros skyriuje vaikų
skaičius padidėjo daugiau kaip 14 procentų. Per metus bibliotekoje užsiregistravo 22, 7 proc. naujų
vartotojų, didėjo dokumentų išduoti į namus ir vietoje (+4741) ir lankytojų skaičius (+1595), interneto
vartotojų skaičius (+294). Visi pagrindiniai Bibliotekos rodikliai išlaiko didėjimo tendenciją, nes Bibliotekos
veikla orientuota į vartotojų kultūros ir informacijos poreikius ir interesus. Didėja ir išvestiniai Bibliotekos
ir jos padalinių veiklos dydžiai: fondo apyvarta, vidutinis skaitomumas, specialistų veiklos efektyvumo.
Dėl objektyvių priežasčių (Bibliotekos priestato remontas), 2017 m. planuojamas vidutinio lankomumo
sumažėjimas Bibliotekoje.
Bibliotekoje teikiamos tradicinės (leidinių skolinimas, prieiga prie bibliotekos informacijos išteklių,
atnaujinta lėlių teatro veikla, išorinio aptarnavimo punktai ir kt.) ir inovatyvios bibliotekos paslaugos
(skaitmeninio raštingumo ir kiti mokymai, neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, paslaugų ir
renginių pristatymai viešosiose erdvėse ir ugdymo įstaigose). Plėtojama intensyvi paslaugų viešinimo,
prieinamumo elektroninėje erdvėje koncepcija – sukurta elektroninis Marijampolės krašto portalas
„Noriu žinoti“, skaitmenizuojami krašto dokumentai ir objektai, informatyvi interneto svetainė ir prieiga
prie LIBIS elektroninio katalogo, plačiai naudojami socialiniai tinklai (20 Facebook paskyrų) kaip
augančioms Y ir Z kartoms įprasta informacijos sklaidos ir bendravimo priemonė. Atvirumas inovacijoms,
technologiniams ir socialiniams pokyčiams, bendruomeniškumas, laisva prieiga prie informacijos išteklių,
profesionalumas ir bendradarbiavimas – tai Bibliotekos veiklos kryptys, svarbios ir vartotojams ir
personalui. Šios Bibliotekos kryptys, pasitelkiant efektyvias priemones, bus plėtojamos ir 2018 metais,
nes po remonto atvertos modernizuotos Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekos erdvės skatins
bendruomenės susidomėjimą biblioteka ir pareikalaus personalo kūrybiškumo ir atsidavimo, vykdant
savo funkcijas. Bibliotekos strateginio tikslo įgyvendinimas sudarys sąlygas kiekvienam bendruomenės
nariui stiprinti kompetencijas ar atnaujinti žinias, prisitaikyti prie šiuolaikinio gyvenimo pokyčių, maloniai
praleisti laisvalaikį, ugdyti kūrybiškumą ir bendruomeniškumą.
Vertinant ar bus pasiektas šios programos tikslas, bus vertinama, kiek procentų gyventojų sutelkta Petro
Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose (miesto ir kaimo bibliotekose), vidutinis apsilankymų
skaičius, iš jų vaikų iki 14 metų, dokumentų fondo dydis (tūkst. fizinių vienetų), naujų leidinių pasiūla
gyventojams, kultūrinių ir edukacinių renginių skaičius, skaitmeninio raštingumo tobulinimui skirtų
valandų ir skaitmenintų krašto fondo dokumentų, prieinamų elektroninėje erdvėje rodikliai.
Siekiant užtikrinti bibliotekų lankytojams ir vartotojams palankias įvairiai veiklai sąlygas bibliotekose,
numatomas 1 uždavinys ir konkrečios priemonės.
01. Telkti bendruomenę bibliotekoje, didinti kultūros prieinamumą ir paslaugų plėtrą, ugdyti
bendruomenės kūrybiškumą ir saviraišką, skatinti skaitymą
Priemonės. Biblioteka, vykdydama strateginį tikslą „Užtikrinti Bibliotekos prieinamumą visoms
bendruomenės grupėms, plėsti tradicinių, edukacinių ir elektroninių paslaugų įvairovę, skatinti skaitymą,
informacijos ir kultūros naudojimą“, siekia savo paslaugomis pasiekti kiekvieną bendruomenės narį, telkti
naujus vartojus, ypač vaikų ir jaunimo grupių atstovus, suteikti galimybę jaukioje Bibliotekų aplinkoje
siekti žinių ir informacijos, susiburti bendrai kūrybinei veiklai, bendrauti ir dalintis. Tuo tikslu 2018 metais
bus vykdomos šios priemonės:

Modernizuotose Viešosios bibliotekos viešosiose erdvėse, kuriamas naujas vartotojų
pritraukimo ir aptarnavimo modelis, pagrįstas konsultavimu ir vartotojų interesų pažinimu, kuriamos ir
siūlomos vartotojams naujos, inovatyvios paslaugas;

Tvarkomi Viešosios bibliotekos ir padalinių dokumentų fondai, užsakomos naujos knygos,
periodiniai leidiniai ir elektroniniai dokumentai. Siekiant geresnio fondų panaudojimo ir aktualumo,
nurašomi nepaklausūs leidiniai, plečiamas dokumentų elektroninėse laikmenose ir duomenų bazių
naudojimas;

Atnaujinta Bibliotekų skaitmeninė infrastruktūra, perkelta Į LNB elektroninę debesų
infrastruktūrą LIBIS serverio paslaugos, leis kokybiškiau ir sparčiau naudoti informacijos resursus
vartotojams ir personalui. Reguliariai pildoma ir atnaujinama elektroninė duomenų bazė – LIBIS
elektroninis katalogas, kuriame sukaupta daugiau kaip 39, 8 tūkst. elektroninių bibliografinių įrašų, per
metus papildoma beveik 2 tūkst. bibliografinių įrašų;

Inicijuojami ir įgyvendinami tarptautiniai (2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos
bendradarbiavimo per sieną programoje), Lietuvos ir lokaliniai bibliotekų paslaugų plėtros projektai.


Tobulinama informacijos paieškos sistema, Bibliotekoje ir jos padaliniuose užtikrinamas
Lietuvos integralios informacijos sistemos (LIBIS) funkcionalumas ir programinės įrangos atnaujinimas,
prieinamos skaityklės ir elektroninės knygos per www;

Skatinamas informacijos naudojimas, apimant nutolusias nuo stacionarių bibliotekų
gyvenvietes, plečiant išorinio bibliotekinio aptarnavimo formas.

Modernizuojama ir gerinama Bibliotekos padalinių infrastruktūra. 2017 m. atlikti 5
padalinių patalpų remontai, o iki 2020 m. planuojama atnaujinti visų padalinių patalpas ir įrangą;

Vykdomas Bibliotekos struktūrinių padalinių darbo koordinavimas, organizavimas ir
kontrolė.

Teikiamos kultūros ir informacinės bibliotekinės paslaugos (skolinami leidiniai, teikiama
viešoji interneto prieiga), populiarinamas skaitymas, organizuojamas laisvalaikio užimtumas ir renginiai
bendruomenės nariams, atsižvelgiant į jų poreikius ir interesus.

Skaitmenizuojami krašto paveldo dokumentai ir objektai, plėtojama elektroninio portalo
„Noriu žinoti“ veikla, užtikrinamas skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida elektroninėje erdvėje.

Vystoma mokymosi visą gyvenimą koncepcija bibliotekoje: organizuojami gyventojų
skaitmeninio raštingumo ir edukaciniai mokymai, skatinamos neformalios vaikų ir suaugusiųjų gyventojų
veiklos bibliotekoje.

Organizuojami kultūriniai renginiai, pristatoma Lietuvos ir Sūduvos krašto kūrėjų veikla,
įžymūs žmonės ir įvykiai, laikmečio aktualijos.

Plečiama renginių ir paslaugų pristatymai už bibliotekos ribų: viešosiose miesto ir kaimų
erdvėse, ugdymo įstaigose;

Organizuojami edukaciniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui, skatinamas jų kūrybiškumas ir
saviraiška, organizuojami renginiai bendravimo erdvėje.

Garsiniai skaitymai, lėlių teatro spektakliai, paslaugų pristatymai teatralizuota forma,
susitikimai su knygų herojai, įvairios akcijos skatina pažinti biblioteką ir atrasti skaitymo malonumą

Bibliotekos paslaugų viešinimas tradicinėje ir elektroninėje erdvėse, pasitelkiant socialinius
tinklus ir šiuolaikinei bendruomenei priimtinas bendravimo formas ir metodus.

Šeimos bibliotekos modelis, įdiegtas Draugystės bibliotekoje, populiarinamas ir
pritaikomas kitose savivaldybės ir respublikos bibliotekose, siekiant skleisti gerąją patirtį.

Bendraujama ir bendradarbiaujama su švietimo, verslo, nevyriausybinėmis ir socialinėmis
institucijomis, savivaldybės ir šalies bibliotekomis, užtikrinant dalijimąsi patirtimi.

Bibliotekos veiklose skatinamas pažeidžiamų ir socialiai jautrių bendruomenės grupių
nariams dalyvavimas, stiprinama jų integracija į bendruomenę ir socialinę sanglaudą.

Tobulinamos Bibliotekos personalo kompetencijos, organizuojami specialistų mokymai,
užtikrinama gerosios patirties skaida.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Marijampolės savivaldybės bendruomenei sudarytos palankios sąlygos kultūros, informacijos naudojimui
ir prieinamumui, informacinių, kultūrinių ir rekreacinių poreikių tenkinimui bibliotekose, sukurta
informacijos išteklių (elektroninių ir fizinių) sklaidos sistema, užtikrinamas visų bendruomenės grupių,
ypač socialiai jautrių, užimtumas, mokymasis ir ugdymas, viešosios erdvės bendruomenei įveiklinimas.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos biudžeto lėšos, specialiųjų programų lėšos, Europos Sąjungos
fondų lėšos, valstybės biudžeto lėšos, kitos lėšos.
Marijampolės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
Prioriteto tikslas 01.02. Padidinti kultūros, sporto ir jaunimo užimtumo paslaugų kokybę ir prieinamumą.

________

Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai

Numatomi 2019- ųjų metų
asignavimai

Iš jų darbo
užmokesčiui

Iš viso

Iš viso

Išlaidoms

turtui įsigyti ir
finansiniams
įsipareigojimams vykdyti

2018-ųjų metų asignavimų planas
Finansavimo šaltinis

Priemonės vykdytojo kodas

Asignavimų valdytojo kodas

Priemonės pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Priemonės kodas

Uždavinio kodas

Programos tikslo kodas

2018-2020 - ŲJŲ METŲ PETRO KRIAUČIŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PROGRAMOS
„BENDRUOMENĖS INFORMACINIS IR KULTŪRINIS APRŪPINIMAS, VARTOTOJŲ POREIKIUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ ĮVEIKLINIMAS“
TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI (tūkst. EUR)

01 Strateginio tikslo pavadinimas.
Užtikrinti Bibliotekos prieinamumą visoms bendruomenės grupėms, plėsti tradicinių, edukacinių ir elektroninių paslaugų įvairovę, krašto paveldo
skaitmeninimo ir skaitymo skatinimo iniciatyvas, informacijos ir kultūros naudojimą.
01. Programos pavadinimas.
Bendruomenės informacinis ir kultūrinis aprūpinimas, vartotojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra ir viešųjų erdvių įveiklinimas.
01 Programos tikslo pavadinimas.
Teikti kokybiškas ir inovatyvias kultūros, informacijos, edukacines ir rekreacijos paslaugas, atitinkančias Marijampolės bendruomenės poreikius.
01 01.Uždavinio pavadinimas
Telkti bendruomenę bibliotekoje, didinti kultūros prieinamumą ir paslaugų plėtrą, ugdyti bendruomenės kūrybiškumą ir saviraišką, skatinti
skaitymą.
01
01
01
01

01
01

01 Priemonės pavadinimas
Iš viso:
Iš viso uždaviniui:
Iš viso tikslui:
Iš viso programai:

784, 3

730, 8

467, 0

53, 5

811,0

834, 0

784, 3
784, 3
784, 3
784, 3

730, 8
730, 8
730, 8
730, 8

467, 0
467, 0
467, 0
467, 0

53, 5
53, 5
53, 5
53, 5

811, 0
811,0
811,0
811,0

834, 0
834, 0
834, 0
834, 0

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai

Asignavimai biudžetiniams 2018-iesiems metams

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(SP)

735, 8
727, 3
8, 5

KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:

48, 5
46, 5
2, 0
784, 3

Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt.)
IŠ VISO:

PROGRAMOS „BENDRUOMENĖS INFORMACINIS IR KULTŪRINIS APRŪPINIMAS, VARTOTOJŲ
POREIKIUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ ĮVEIKLINIMAS“
ASIGNAVIMAI IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Tūkst. EUR
Asignavimai
biudžetiniams
2018 metams

Numatomi
2019 metų
asignavimai

Numatomi
2020 metų
asignavimai

1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:
1.1. išlaidoms, iš jų:

784, 3

811, 0

834, 0

520, 5

540, 0

565, 0

1.1.1. darbo užmokesčiui

467, 0

480, 0

500, 0

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti

53, 5

60, 0

65, 0

2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:

735, 8

759, 0

779, 0

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:

735, 8

759, 0

779, 0

2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB

727, 3

759, 0

779, 0

-

-

-

8, 5

9, 0

9, 0

2.1.1.4. Paskolos lėšos P

-

-

-

2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios
tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)
2.1.1.6. Valstybės biudžeto specialiosios
tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės
investicijų programos) SB (VIP)
2.1.1.7. Savivaldybės biudžeto lėšos
projektams koofinansuoti SB(ES)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1.8. Valstybės ir savivaldybės biudžeto
tarpusavio atsiskaitymų lėšos SB(TA)
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo
lėšos PF
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:

-

-

-

-

-

48, 5

52, 0

55, 0

46, 5

50, 0

50, 0

2, 0

2, 0

2, 0

Finansavimo šaltiniai

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:

2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos lėšos
SB(AA)
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos
(pajamos už suteikiamas paslaugas) SB(SP)

2.2.1.Europos Sąjungos paramos lėšos ES
2.2.2.Kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšos KPPP
2.2.4. Valstybės biudžeto lėšos LRVB
2.2.5. Paskolos lėšos P
2.2.6. Privalomojo sveikatos draudimo
fondo lėšos PSDF
2.2.7. Kiti finansavimo šaltiniai Kt

PROGRAMOS „BENDRUOMENĖS INFORMACINIS IR KULTŪRINIS APRŪPINIMAS, VARTOTOJŲ POREIKIUS
ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ ĮVEIKLINIMAS“
TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS
Vertinimo
kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2018-ųjų

R-01-01-01-01

R-01-01-01-02

P-01-01-01-01-01
P-01-01-01-01-02
P-01-01-01-01-03
P-01-01-01-01-04
P-01-01-01-01-05
P-01-01-01-01-06

01. Tikslas
Teikti kokybiškas ir inovatyvias kultūros,
informacijos, edukacines ir rekreacijos
paslaugas, atitinkančias Marijampolės
bendruomenės poreikius.
Gyventojų sutelkimo procentas bibliotekose:
Miesto bibliotekose
Kaimo bibliotekose
Vidutinis lankomumas
Vidutinis vaikų iki 14 metų lankomumas
01-01. Uždavinio pavadinimas
Telkti bendruomenę bibliotekoje, didinti
kultūros prieinamumą ir paslaugų plėtrą,
ugdyti
bendruomenės kūrybiškumą ir
saviraišką, skatinti skaitymą
Dokumentų fondo dydis (tūkst. fiz. vnt.)
Naujų dokumentų procentas fonduose
Registruotų vartotojų skaičius
Skaitmenintų krašto fondo dokumentų
(vaizdų) skaičius
Kultūrinių ir edukacinių renginių skaičius
Skaitmeninio raštingumo mokymo valandų
skaičius

2019-ųjų

2020-ųjų

20,0
17, 7
23, 8
21, 0
30, 8

20, 5
17, 8
23, 9
21, 2
30, 5

21, 0
17, 8
23,9
21, 4
30, 5

187, 2
8, 8
11000
150

186, 6
8, 8
11000
150

187, 0
8, 7
10950
150

700
950

680
1050

680
1050

__________________________

