PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOS BIBLIO TEKO S
2015 M ETŲ VEIKLOS ATASKAITA
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B E N D R O JI D A LIS
Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka yra kultūros įstaiga, kurioje renkami,
tvarkomi, saugomi spaudiniai bei kiti dokumentai, atsižvelgiant į miesto

istorines

tradicijas,

ekonominį ir kultūrinį vystymą. Bibliotekos veikla yra sudėtinė Palangos miesto savivaldybės
2015 metų kultūros programos (Nr. 08) dalis. Bibliotekos misija realizuota vykdant programų 1.4.2.4. Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas,
3.2.1.3. Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus švietimo įstaigas), 4.2.1.3. Biudžetinių
įstaigų darbo organizavimas - priemones, finansuotas iš savivaldybės biudžeto.
Bibliotekos nuostatai patvirtinti 2012 m. lapkričio 29 d. savivaldybės tarybos sprendimu
Nr.

T 2-286.

Darbo

tvarką

bibliotekoje

reglamentuota

bibliotekos

vidaus

darbo

tvarkos

taisyklėmis. Bibliotekos skyrių tikslai, uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos įteisintos skyrių
nuostatuose, darbuotojų pareigos ir teisės -

pareigybių aprašymuose. Nuostatais apibrėžtas

bibliotekoje veikiančių komisijų darbas. Vartotojų aptarnavimas reglamentuotas „Naudojimosi
biblioteka taisyklėmis“.
Vartotojams teikiamų mokamų paslaugų sąrašas ir įkainiai patvirtinti Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T 2-255 1 punktu.
2015 m. biblioteka teikė paraišką ir gavo dalinį finansavimą - 21856,00 Eur - projekto
„Palangos istorija jungia kartas“ vykdymui. Projektą finansuoja Bilo ir Melindos Geitsų fondas,
kurį administruoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, vykdydama projektą
Bibliotekos pažangai 2 ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Bibliotekos partneris projekte
- Palangos kurorto muziejus.
Bibliotekos struktūra atnaujinta 2015 m. spalį. Struktūroje

trys skyriai -

vaikų

literatūros, Šventosios biblioteka, vartotojų aptarnavimo. Filialų bibliotekos struktūroje nėra.
Biblioteka veiklai vykdyti

naudojasi Savivaldybės tarybos patikėjimo teise suteiktomis

patalpomis Vytauto g. 59, 61 ir pagal panaudos sutartį Šventosios g.1. Biblioteka, užima 1652 kv.
m. patalpas.
Lankytojai aptarnaujami - 6 dienas, 51 val. per savaitę:
pirmadieniais-penktadieniais nuo 10 val. iki 19 val.
šeštadieniais nuo 10 val. iki 16 val.
skyriuje Šventosios biblioteka - 5 dienas, 42 val. per savaitę:
antradieniais -penktadieniais nuo 10 val. iki 19 val.
šeštadieniais nuo 10 val. iki 16 val.
vaikų literatūros skyriaus poskyryje „Gintaras“ - 5 dienas, 45 val. per savaitę:
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pirmadieniais-penktadieniais nuo 10 val. iki 19 val.
Paskutinė mėnesio darbo diena - sanitarinė (švaros diena), lankytojai neaptarnaujami.
Bibliotekininkai tvarko

fondą, dokumentų išdėstymą pagal UDK ir abėcėlę, atrenka knygas

nurašymui, atlieka smulkius knygų remonto darbus, tvarko atsarginius fondus.
Visų amžiaus grupių, socialinių sluoksnių ir poreikių vartotojams sudarytos geros sąlygos
naudotis bibliotekos paslaugomis. Neįgalių ir senyvo amžiaus lankytojų patogumui bibliotekoje
yra keltuvas. Skaitykloje yra regėjimo negalią turintiems vartotojams pritaikytas kompiuteris su
specialia programa, tačiau šia galimybe 2015 m. nė vienas tikslinės grupės vartotojas nesinaudojo.
2015 m. ypač suaktyvėjo bibliotekos bendradarbiavimas su įvairiomis įstaigomis ir
organizacijomis - pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Palangos kurorto muziejumi, Vilniaus
rajono savivaldybės centrine biblioteka, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Palangos
viltis“. Daug bendrų veiklų vykdyta su Palangos švietimo pagalbos tarnyba, Palangos dienos
centru, jaunimo organizacija „Aš esu kultūra“, Lietuvos moksleivių sąjungos Palangos skyriumi.

I. FO N D O B Ū K L Ė

Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje formuojamas bendruomenės
poreikius tenkinantis universalus dokumentų fondas.
Fonde 2015 m. gruodžio 3 1 d . yra 104858 fiz. vnt. dokumentų iš jų:
grožinės literatūros - 67001 fiz. vnt. (64% ), 2014 m. - 63,85% ;
šakinės literatūros

- 37857 fiz. vnt. (36% ), 2014 m. - 36,15% .

literatūros vaikams iki 14 metų - 12381 fiz. vnt. (11,80% ); 2014 m. - 11,20%.
Fondas komplektuojamas ir tvarkomas nuosekliai, apgalvotai ir kryptingai, todėl
dokumentų turinio proporcijų pokyčių lyginant 2014 m. ir 2015 m. nėra.
Fondo sudėtis pagal turinį (UDK) 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis:
0 Bendrasis skyrius - 6292 fiz. vnt. (6,00% );
1 skyrius Filosofija. Psichologija -

2862 fiz. vnt. (2,73% );

2 skyrius Religija. Teologija - 1374 fiz. vnt. (1,31% );
3 skyrius Visuomenės mokslai - 4525 fiz. vnt. (4,32% );
5 skyrius Matematika. Gamtos mokslai - 852 fiz. vnt. (0,81% );
6 skyrius Taikomieji mokslai. Medicina - 6856 fiz. vnt. (6,54% );
7 skyrius Menas. Fotografija. Sportas - 7141 fiz. vnt. (6,81% );
8 skyrius Kalbotyra. Literatūros kritika - 3937 fiz. vnt. (3,75% );
Grožinė literatūra - 67001 fiz. vnt. (63,90% );
9 skyrius Geografija. Biografijos. Istorija - 4018 fiz. vnt. (3,83% ).

Diagrama Nr. 1 Dokumentų fondo sudėtis pagal turinį (UDK).
□ Osk.
□ 1 sk.
□ 2 sk.
□ 3 sk.
D 5 sk.
□ 6 sk.
□ 7 sk.
□ 8 sk.
□ 63,9
□ 9 sk.

garsiniai ir regimieji bei kiti dokumentai. Skaitmeninėse laikmenose yra tik 417 fiz. vnt., šio
formato dokumentai nėra paklausūs.
2015 m. tęsiamas UDK 8 skyriaus dokumentų indeksų keitimas (egzempliorių LIBIS
ir fonde), 2 skyriaus indeksų keitimas baigtas.

G avim as, n u rašym as ir fondo p atik ra
2015 m. gauti dokumentai sudaro 3,29% viso fondo.
2015 m. gauta 3453 fiz. vnt., 1583 pavadinimų, iš įų:
grožinės literatūros - 2476 fiz. vnt., 955 pavadinimų,
šakinės literatūros

- 968 fiz. vnt., 628 pavadinimų.

Literatūros vaikams iki 14 metų įsigyta 1106 fiz. vnt., 400 pavadinimų. Tai yra
32,03% visų naujai gautų dokumentų.
Grožinė literatūra sudaro 71,97% , o šakinė 28,03% visų 2015 m. gautų dokumentų.
2015 m. gauta 103 fiz. vnt. mažiau negu 2014 m.
Naujų dokumentų paskirstymas skyriams:
1823 fiz. vnt. - vartotojų aptarnavimo skyriui;
1222 fiz. vnt. - vaikų literatūros skyriui;
406 fiz. vnt. - šventosios bibliotekai.
Atnaujintas leidinių užsienio kalbomis fondas. Gauti 257 fiz. vnt. užsienio kalbomis,
iš jų 70 fiz. vnt. pirkta, kiti - parama ir dovanos.
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Spartesnį fondo atnaujinimą riboja finansinės galimybės. Vartotojai labiausiai ieško
pačių naujausių, viešoje erdvėje reklamuojamų leidinių ir pageidauja juos gauti kuo greičiau.
Procesas nuo leidinio užsakymo iki jo atsiradimo knygų lentynoje užtrunka geriausiu atveju porą
savaičių.
Nauji dokumentai įsigyti už savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšas. 2015 m.
naujiems fondo dokumentams (be periodikos prenumeratos) gauta 17766,68 Eur, iš jų 7406,68
Eur - savivaldybės lėšos, 10360,00 Eur - valstybės lėšos. Kaip ir ankstesniais metais, fondas
papildytas nemokamai gautais dokumentais. Nemokamai gauti dokumentai įkainoti 4486,94 Eur.
Komplektuojant fondą prioritetas teikiamas lietuvių autorių kūriniams ir vaikų literatūrai.
2015 m. už komplektavimui skirtas lėšas įsigytos 1 knygos vidutinė kaina 7,56 Eur.
2015 m. gauta 16 dokumentų skaitmeninėse laikmenose, iš jų 9 - regimųjų, 6 garsinių, 1 - kiti fizinėse laikmenose.
2015 m. nurašyta - 8645 fiz. vnt., 1488 pavadinimų. Nurašymo priežastys:
7445 fiz. vnt. - susidėvėję ir vartotojų sugadinti;
1170 fiz. vnt. - dėl kitų priežasčių prarasti (nerasti per patikrą);
30 fiz. vnt. - vartotojų prarasti.
2015 m. baigtas dar vienas dalinės fondo patikros etapas - patikrinti skaityklos,
kraštotyros, metodikos, vaikų literatūros skyriaus poskyrio „Gintaras“ ir skyriaus Šventosios
biblioteka dokumentų fondai. Fondo patikra buvo vykdoma LIBIS FPĮ, nes visi dokumentai yra
rekataloguoti.

Programa

skaitytojams

išduotus

dokumentus

automatiškai

įkelia

į

patikros

rezultatus, padėtus ne vietoje taip pat fiksuoja. Nors šios galimybės spartina patikros eigą, tačiau
vis tiek tai yra darbo laikui imlus procesas.
Ruošiantis likusios fondo dalies - abonemento ir atsarginio fondo - patikrai pakeisti
paskyrimai leidinių, perkeltų iš skaityklos, atrinkti ir nurašyti susidėvėję dokumentai. Skaityklos
fondas sumažintas per pusę, nes vis mažiau vartotojų skaito knygas vietoje. Skaitykloje buvo
kaupiami vertingi ir brangūs įvairių mokslo šakų leidiniai, kuriais gerokai atnaujinta abonemento
šakinė literatūra. Metų gale patikrinus perkeltų leidinių panaudą stebima didelė jų išduotis sprendimas pasiteisino.

B Fon d o apyvarta
Fondo apyvartos rodiklis - 1,15 (2014 m. - 1,45). Rodiklis sumažėjo dėl mažesnės
išduotiems, nes fondo dydžio pokytis lyginant 2014 m. su 2015 m. yra 4,72% mažesnis, o
dokumentų išduotis mažesnė 24,38% .
2015 m. kartojasi kasmetinė situacija, kai fondo apyvartos rodiklį labai mažina pasyvi
atsarginio fondo dalis. Tai jau tampa problema - leidiniai vertingi turiniu, gera fizinė būklė ir nėra
priežasties nurašymui, bet visai nenaudojami. Saugomi kaip pakaitiniai, nes netelpa atvirame
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fonde ir nėra poreikio didinti abonemento dubletiškumą.

Didžioji dalis atsarginio fondo

dokumentų yra išleisti seniau nei prieš 10-15 metų, todėl mažai tikėtina, kad jie bus paklausūs.

’ P erio d in iai leidiniai
2015 m. biblioteka prenumeravo 137 komplektus periodinių leidinių, iš jų 98
komplektus žurnalų ir 39 -

laikraščių. Skyriui Šventosios biblioteka skirti 33 komplektai

periodinių leidinių.
Prenumeruota mažiau, nes kai kurių leidinių nebuvo prenumeratos, kiti visai
nebeleidžiami. Užsakomi visi kultūriniai leidiniai ir jie yra skaitomi - „Kultūros barai“, „Šiaurės
Atėnai“,

„Literatūra

ir

menas“,

„7

meno

dienos“,

„Muzikos

barai“,

„Nemunas“.

Prenumeruojamas profesinis žurnalas „Tarp knygų“. Kaip ir kasmet skaitykloje daugiausia
lankytojų dienomis, kai išeina vietiniai laikraščiai. „Palangos tilto“ ir „Vakarinės Palangos“
prenumeruojama po 5 komplektus (iš jų po 1 Šventosios bibliotekai) ir nėra per daug. Bibliotekoje
sudarytos sąlygos gyventojams sužinoti miesto aktualijas iš vietinės spaudos.
[vertinant vartotojų srautus ir jų poreikius, kai kurie leidiniai vasarai

užsakomi

papildomai - „Klaipėda“, „Lietuvos aidas“, „Respublika ir Vakaro žinios“, „Vakarų ekspresas“,
„Vokrug sveta“, „Verslo žinios“.
Periodiniai leidiniai skaitomi tik bibliotekoje, j namus neišduodami. Leidinių
panauda apskaitoma kontrolinėmis dienomis. Labai populiarūs moterims skirti žurnalai, interjero,
psichologiniai, apie sodo ir daržo priežiūrą. Vaikams užsakomi visi leidiniai, kurių prenumerata
yra. Periodinių leidinių asortimentas skaityklose yra pakankamas.
Periodika prenumeruojama tik savivaldybės biudžeto lėšomis -

2015 m. gauta

5293,32 Eur.

□ A p rū p in im as dok u m en tais
Statistikos departamento duomenimis Palangoje gyventojų 2015 m. - 15468.
Aprūpinimas dokumentais:
1 gyventojui tenka 6,78 dokumentai (iš viso);
1 gyventojui tenka 0,22 naujai gautų dokumentų;
1 registruotam vartotojui tenka 15,77 fiz. vnt. fondo dokumentų;
1 registruotam vartotojui tenka 0,51 fiz. vnt. naujai gautų dokumentų.
Gautos piniginės lėšos, tenkančios 1 gyventojui, dokumentams įsigyti - 1,78 Eur, iš
jų: 0,48 Eur savivaldybės lėšų (be periodikos); 0,34 Eur savivaldybės lėšų periodikai.
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II. V A R T O T O JŲ A PT A R N A V IM A S

R e g istru o ti v arto to jai
2015 m. registruotų vartotojų skaičius - 6645, iš jų: 3275 - perregistruoti, 3370 naujai užregistruoti. Vaikų iki 14 metų užregistruota - 1575.
LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemės (toliau - SAP) duomenimis daugiau kaip
pusė visų registruotų vartotojų (55,71% ) yra aktyvūs abonentai, dažnai imantys knygas j namus.
Vartotojai, apskaitomi grupėje darbiniu pavadinimu „Poilsiautojai“, sudaro 15 % visų registruotų
vartotojų (2014 m. buvo 14 %). Poilsiautojams labai patogu, kad LIBIS vieningas skaitytojo
pažymėjimas galioja visose Lietuvos viešosiose bibliotekose ir vartotojui papildomai nieko
nekainuoja atvykus į kurortą naudotis biblioteka. Naujų ir persiregistravusių vartotojų skirtumas
labai nežymus (+ 95), rodo geras tendencijas:

^

vartotojai bibliotekos paslaugomis naudojosi ne vienerius metus, jiems skaitymas yra ne
atsitiktinė veikla, o būtinybė;

^

nauji vartotojai „atranda “ biblioteką, formuojasi skaitymo poreikis.
Registruotų vartotojų skaičius metai iš metų daugmaž stabilus, didelių pokyčių

nefiksuojama.
Vartotojų, kurie naudojasi tik vieša interneto prieiga - 304. Virtualių vartotojų,
pasinaudojusių

galimybe

užsiregistruoti

nuotoliniu

būdu,

2015

m.

buvo

tik

10,

reiškia

gyventojams labiau priimtina atvykti į biblioteką ir vietoje užsiregistruoti. Mažėjančio vaikų iki 14
metų skaičius (8,48 % mažiau negu 2014 m.) priežastys susijusios ir su vaikais ir su jų tėvais:

S vaikai skaito mažiau. nes didelė įvairių pramogų pasiūla, kompiuteris tapo konkurentu
knygai;

^

tėvai, seneliai ima knygas vaikams -

9% vaikiškos literatūros išduota vartotojams,

vyresniems nei 24 m.
Aktyviausi ir daugiausiai skaitantys yra patys jauniausieji - pradinukai. Galima drąsiai
teigti, kad tai pradinukų mokytojų ir bibliotekos darbuotojų bendras rezultatas -

vaikai

organizuotai supažindinami su biblioteka, ir vėliau dauguma jų su tėvais atvyksta užsirašyti į
biblioteką.
Iš visų registruotų mokyklinio amžiaus vartotojų:

S 27% Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos mokiniai;
* 21,8% „Baltijos” vidurinės mokyklos mokiniai;
S

15% senosios gimnazijos mokiniai;

S

11,4% pradinės mokyklos mokiniai
Kaip ir kasmet, 2015 m. aktuali, skolininkų problema. Vartotojų, registracijos metu

nurodžiusių ei. pašto adresą, yra tik

14,19%, jiems LIBIS programa automatiškai siunčia
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priminimus apie skolą bibliotekai. Kitiems skolininkams skambinta telefonu, siųsti raginimai
paštu. 2015 m. j 120 raginimų paštu sureagavo ir knygas grąžino 30 vartotojų. 10 laiškų grįžo, nes
adresatas nurodytu adresu negyvena.
Gyventojų sutelkimas - 42,95% .

’ A p silan k ym ai ir lan k om u m as
Apsilankymų skaičius 2015 m. - 97986, iš jų 18234 - vaikai iki 14 metų (18,6% ).
Vienas registruotas vartotojas bibliotekoje apsilankė vidutiniškai 14,74 karto. LIBIS
SAP duomenimis dažniausi lankytojai vaikai nuo 7 iki 13 metų ir amžiaus grupės 36-55 metai bei
vyresni nei 66 metų vartotojai.
Vaikų iki 14 metų lankomumas - 11,57 (2014 m. buvo 12,99).
Kurortinio miesto specifika turi įtakos ir bibliotekos veikai - vasarą lankytojų būna
kelis kartus daugiau nei kitais mėnesiais abonemente ir skaitykloje, daugiau ir vaikų, kurie skaito
programinę literatūrą, interneto skaitykloje visi kompiuteriai nuolat užimti.

D o k u m en tų išduotis
Iš viso išduota dokumentų - 120467 fiz. vnt., iš jų vaikams iki 14 metų - 31389 fiz.
vnt. Dokumentų išduotis: 67788 fiz. vnt. - į namus ir 52679 fiz. vnt. - vietoje.
Vidutiniškai

1 vartotojui išduota

18 fondo dokumentų. Vaikas iki

14 metų

vidutiniškai per metus iš bibliotekos skolinosi 20 dokumentų.
39% išduotų leidinių sudaro periodika.
Visų grupių vartotojai labiausiai skaito grožinę literatūrą ir ypač populiarūs yra patys
naujausi leidiniai, viešinami per žiniasklaidą. Vykstant akcijai „Metų knygos rinkimai“ skaitytojai
dažniausiai ieško rinkimuose dalyvaujančių leidinių. Vartotojams vienu metu išduodama ne
daugiau kaip 5 leidiniai, kuriuos galima 3 kartus pratęsti. Užimtus leidinius galima rezervuoti.
2015 m. gerokai aktyviau vartotojai naudojosi galimybe patiems prasitęsti leidinio panaudą
nuotoliniu būdu per bibliotekos ei. katalogą.
Grožinės literatūros išdavimas kasmet yra didesnis nei šakinės.
Diagrama Nr. 2 Dokumentų išduoties (be periodikos) grožinė/šakinė literatūra
palyginimas.
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Grožinės ir šakinės literatūros procentinės dalies fonde ir išduotyje santykis yra labai
geras. Statistiškai visos grožinės knygos per metus bent kartą panaudojamos. Žinoma, kai kurios
skaitytos dešimtimis kartų, o kitos taip ir nebuvo nė karto išduotos.
Diagrama Nr. 3 Grožinės ir šakinės literatūros procentas gavime, fonde ir išduotyje
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

■ nauji

40,00%

■ fonde

30,00%

išduotis

20,00%
10,00%

0,00%
grožinė lit.

šakinė lit.

2015 m. daugiausiai kartų skaitytojams išduotos knygos (duomenys iš LIBIS SAP):
Suaugusiųjų skaitytojų populiariausiu grožinių knygų penketukas:
Našlaičių prižiūrėtojo sūnus/Adam Johnson. - Vilnius, 2014.
Silva Rerum III/Kristina Sabaliauskaitė. - Vilnius, 2014.
Senos paslaptys/Cathy Kelly. - Vilnius, 2014.
Prieš ištariant sudie/Mary Higgins Clark. - Vilnius, 2014.
Gegužės pūga/Sarah Jio. - Kaunas, 2014.
Iš lietuvių autorių knygų penketuke yra tik rašytojos Kristina Sabaliauskaitės „Silva
Rerum ”. Jau antri metai iš eilės ši knyga yra antroje pozicijoje.
Sakinės literatūros populiariausiųjų penketukas:
Ne bobų vasara/Rūta Vanagaitė - Vilnius, 2015.
Dinastija. Landsbergių išgyvenimo istorija/Rūta Janutienė - Vilnius, 2014.
Iš meilės sūnui/Jean Sasson - Vilnius, 2014.
Pareigos metas/Rūta Vanagaitė - Vilnius, 2014.
Dykumų gėlė/Waris Dirie - Vilnius, 2015.
R. Vanagaitės net dvi knygos tarp skaitomiausių, tikėtina, kad tam įtakos turėjo ir
susitikimas su autore bibliotekoje. Vartotojams svarbios laikmečio aktualijos - Lietuvos politinis
gyvenimas, rytų šalių kultūra ir gyvenimo būdas. Knyga „Palangos istorija“, išleista 1999 m., yra
dešimtuke dažniausiai išduotų šakinės literatūros knygų. Nėra jokios abejonės, kad tokį miestiečių
susidomėjimą Palangos istorija sukėlė bendruomenės šventė „Palangos dienos“.
Vaikų iki 14 metų populiariausių knygų penketukas:
Nevykėlio dienoraštis. Kn.4 - Vilnius [2010],
Kakė Makė ir svajonių gimtadienis/Lina Žutaute - Vilnius, 2014.
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Nevykėlio dienoraštis. Kn.6 - Vilnius [2012],
Kakė Makė ir pabėgusios ausys/Lina Žutaute - Vilnius, 2012.
Akivaizdu, kad vaikai 2015 m. žavėjosi L. Žutautės pasakomis ir vis nepabostančiais
Nevykėlio nuotykiais. Įdomu, kad vaikų knygų penketuko pirmoje vietoje jau nenaujas leidinys.
Jaunieji skaitytojai noriai skaitė debiutanto literatūroje palangiškio Tomo Dirgėlos knygą „Apie
raganą Siokiątokią“, autorius buvo atvykęs j biblioteką.
Skaitomumas - 18,12. Vaikų skaitomumas - 19,92.

S D arb o vietos, v arto to jų m ok ym ai
Vartotojams bibliotekoje yra 123 darbo vietos, iš jų 24 kompiuterizuotos, kurios
visos tinklinės ir su interneto prieiga. Interneto skaitykloje

yra 10 kompiuterių vartotojams,

bendrojoje skaitykloje 1 kompiuteris darbui su duomenų bazėmis ir

1 vartotojams su regėjimo

negalia. Kaip ir kasmet, 2015 m. specialiųjų poreikių vartotojai nė karto nesinaudojo jiems
pritaikytu kompiuteriu.
Informacinio

raštingumo

mokymų

gyventojams

buvo

2251

val.

Bibliotekos

darbuotojai vedė ne tik jau įprastus „Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslio“ mokymus, bet ir
mokė naudotis išmaniais įrenginiais (projekto veikla) - planšetiniais kompiuteriais, išmaniaisiais
telefonais, interaktyvia lenta.
Tarpbibliotekinio abonemento paslauga per metus pasinaudota tik 1 kartą - išsiųsta 1
užklausa, gauti 4 dokumentai (iš jų 3 originalūs ir 1 kopija).

1 M okam os paslaugos
Mokamų paslaugos teikiamos pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtintą sąrašą ir įkainius.
Už mokamas paslaugas gauta 3600,00 Eur. Vartotojams padarytos 18964 kopijos.
Bibliotekos teikiamos kopijavimo, spausdinimo paslaugos yra labai populiarios, nes
vartotojams patogu kompiuterizuotoje darbo atsispausdinti dokumentą ar pasidaryti kopiją.
Biblioteka yra vienintelė vieša vieta mieste, kur po 17 val. ir šeštadienį teikiamos tokios paslaugos.
Nespalvotas kopijavimas, spausdinimas (A4 formato) - 0,07 Eur, spalvotas - 0,43
Eur. Spalvotas kopijavimas, spausdinimas (A3 formato) -

0,14 Eur, spalvotas -

0,87 Eur.

Dokumentų nuskaitymas (skanavimas) - 0,14 Eur.
LIBIS

skaitytojo

pažymėjimas

kainuoja

1,45

Eur;

vaikams,

moksleiviams,

pensininkams ir neįgaliesiems - 0,58 Eur.
Biblioteka iš patalpų nuomos gavo pajamų - 4118,40 Eur.
Iš viso 2015 m. specialiųjų lėšų (už patalpų nuomą ir mokamas paslaugas) gauta
7718,40 Eur.
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R en gin iai
Renginiai yra neatsiejama bibliotekos veiklos dalis -

vyksta knygų pristatymai,

susitikimai su autoriais ir atlikėjais, vaizduojamojo meno ir dokumentų parodos, informaciniai ir
edukaciniai užsiėmimai, filmų peržiūros, pokalbiai su įvairių sričių specialistais.
2015 m. bibliotekoje vyko 211 renginiai, iš jų 93 parodos. Vaikams buvo skirti 99
renginiai (37 - parodos). Visi bibliotekos renginiai yra nemokami.
2015 m. biblioteka 500 egz. tiražu išleido Vitaliaus Bernardo Litvaičio atsiminimų
knygą „Esu toks, koks esu“. Buvęs ilgametis bendrovės „Palangos vandenys“ vadovas aprašė
Palangos miesto ir kurorto aplinkos, istorijos pokyčius. V. B. Litvaičio knygoje daug miestui
svarbių objektų atsiradimo faktų, straipsnių, publikuotų vietinėje spaudoje. Bibliotekos salė buvo
pilna -

susirinko autoriaus artimieji, draugai, kultūrinės veiklos bendražygiai, miesto istorija

besidomintys gyventojai. Renginio metu koncertavo Stasio Vainiūno meno mokyklos pedagogai.
Leidinio bendruomenei pristatymas buvo „Palangos dienų 2 0 1 5 “ programos dalis. Taip pat labai
sėkmingas buvo ir kitas „Palangos dienų 2 0 1 5 “ renginys, vykęs bibliotekoje - suneštinis muziejus.
Gražaus ir produktyvaus bendradarbiavimo su Palangos kurorto muziejumi rezultatas - naujo
formato renginys, sulaukęs didžiulio palangiškių dėmesio.
Kaip ir kasmet vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės „Biblioteka - informacija ir
žinios kiekvienam“ renginiai, Metų knygos rinkimai, nacionalinio diktanto ir

Konstitucijos

egzamino turai. Etnografinių regionų metams paminėti Nacionalinė bibliotekų savaitė prasidėjo
žemaitiškais skaitymais, o rusėjo mėnesį kolegos iš Skuodo pristatė žemaitiškų skaitinių knygelę
vaikams „Cyrulielis“.
Intelektinį žaidimą „Auksinis protas“ bibliotekoje pradėjo
Žaidimas truko

12 antradienių.

Komandoje, užėmusioje

15 komandų, baigė - 8.

antrą vietą, buvo ir bibliotekos

darbuotojai. Europos paveldo dienoms skirtame protų mūšyje „Paveldėkime savo ateitį“ dalyvavo
4 komandos, klausimus paruošė kultūros skyriaus paveldosaugos specialistas ir Kurorto muziejus,
laimėjo bibliotekos komanda.
Skaitymą skatinantys, knygas ir literatūrą populiarinantys bibliotekos renginiai knygų pristatymai,

susitikimai su rašytojai ir poetais,

kūrybos skaitymai: kelionių knyga

„Gyvenimas audroje“ (dalyvavo autorius Paulius Kovas), susitikimas su Alvydu Slepiku ir
Herkumi Kunčiumi, Aido Jurkšto knygos „A nnol648. Klaipėdos švyturys. M em el“ pristatymas,
knygos „pareigos metas“ ir „Ne bobų vasara“ (dalyvavo autorė Rūta Vanagaitė), Gediminas
Macijauskas pristatė savo naują poezijos knygą „Tekėjimas“, Palangos literatų klubo poezijos
popietėje „Barsto saujom rudenėlis auksą“ pristatytos naujausios klubo narių knygos, susitikimas
su šventojiške Renata Kuršyte ir jos kūrybos skaitymai, sudarytojas Virginijus Jocys pristatė knygą
„Lietuvos etnografiniai regionai“. Lankytojų pamėgtuose tradiciniuose vasaros skaitymuose
dalyvavo Nacionalinio

dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė, liepą ji pristatė rašytojos
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Virdžinijos Vulf kūrybą ir skaitė ištraukas iš romano „Ponia Delovej“, rugpjūtį - ištraukas iš
Dalios Staponkutės

knygos „Renkuosi trečią“ ir Sofoklio tragedijų, „Meilės diena kitaip“ - D.

Kanclerytė skaitė hebrajų poezijos šedevrą „Giesmių giesmė“.
2015 m.

bibliotekoje vyko ypač daug renginių, skirtų Palangos istorijai - ciklas

„Palanga laiko tėkm ėje“, paskaitos „Mikelio Balčiaus Šventosios tyrinėjimų aprašas“ (Mikelis
Balčius),

„Kretingos

ir

Palangos

grafai

Tiškevičiai“ (J.

Kanarskas),

„Neatrastos

Palangos

asmenybės: Paulina Mongirdaitė, Eleonora Bucevičienė, Janina Vrotnovska“ (J. Klietkutė),
palangiškio kolekcininko Sauliaus Zulkaus paskaita apie senąją Palangą ir virtuali atvirukų paroda,
renginys, skirtas fotografo Igno Stropaus 130-osioms gimimo metinėms paminėti (J. Klietkutė), L.
Skirpsto fotografijų paroda „Mūsų pajūris prieš keturiasdešimt metų“. Visi renginiai apie Palangą
organizuoti bendradarbiaujant su Kurorto muziejaus specialistais. Šie renginiai buvo gausiai
lankomi, miestiečiai dalijosi prisiminimais ir siūlė naujų temų kraštotyriniams renginiams.
Bibliotekos renginiai orientuoti į įvairių poreikių vartotojus, tikslinę auditoriją psichologinės ir gyvenimo būdo paskaitos: neurolingvistinio programavimo trenerės, koučerės
Ingridos Rekašienės „Kaip pasukti savo gyvenimą pozityvesne linkm e?“ ir „Savivertė ir jos įtaka
mūsų gyvenime“, ajurvedos lektoriaus „Šeimyninio gyvenimo etapai“, psichologės Ritos Admon
„Raktas į vidinę stiprybę“, apie aromaterapiją, terapijos specialistės Vaidos Zanson paskaitos
„Centrinė nervų sistema - gyvybės, geros savijautos arba problemų šaltinis“ ir „Sveika gyvensena
- sveika mityba“, gydytojos-dietologės Lauros Romeraitės „Sveikos mitybos principai“.
Daug lankytojų pritraukė prancūzų instituto rengiamo kino festivalio „Žiemos
ekranai“ filmų „38 liudininkai“ ir „Dvikova“ peržiūros, frankofonijos dienos paminėjimas,
tradicinis šventinis koncertas bendruomenei „Šventinė klasika sustingusi laike“ (dalyvavo operos
solistas Tadas Girininkas ir pianistas Justas Šervenikas).
Bibliotekoje vaizduojamojo meno parodos vienu metu

eksponuojamos 6 erdvėse.

2015 m. paminėtinos tapybos, grafikos, fotografijų, komiksų, tekstilės ir medžio skulptūrų ir kitos
parodos:

Juozo

Griušio

„Pakrantės

kodas“,

G.

Paškauskaitės

„Kelio

pradžia“, Audronės

Bukauskienės „Jungtys“, Giedriaus Venckaus „Drožyba: žaislai, raižiniai, mažoji skulptūra“,
fotografijų paroda „Ryga“, Šilko klubo paroda „Pieva“, dailės plenero „Šventosios žemės atminties
ženklai“ darbų paroda, Romualdo Jurgučio „Voratinkliai“, Sergej Lysyy „Miesto peizažas: nuo
Klaipėdos iki V enecijos“, Tatjanos Simanaitienės „Išlaikytas minimalizmas“, Arvydo Kašausko
darbų paroda, paroda „Lėlės iš praeities“, Romo Pauliko „Be paslapčių“, Ugnės Nagrockaitės
„Kitokia kasdienybė“, Martyno Lapo fotografijų paroda „Tiltas“, kūrybinės grupės „Mostas“
parodos „Dvi Venecijos“ ir „PraBanga“ ir kitos.
Bibliotekoje Palangos dienos centras, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Viltis“ eksponavo ugdytinių darbų parodą „Permatomas rūbas“, Karolio Motiejausko „Smėlio
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grožis“, Jono Kaupo iliustruotų pasisakymų-pastebėjimų paroda „Žvilgsnis iš šono“, Eglės
Baranauskaitės iliustruotų eilėraščių paroda „Veidai“.
Bibliotekos renginiai

skirti įvairių

amžiaus grupių vartotojams.

Per projekto

„Palangos istorija jungia kartas“ veiklas biblioteką iš naujo „atrado“ miesto jaunimas ir senjorai.
Kaip ir kasmet, daug renginių skirta ir patiems jauniausiems palangiškiams. Organizuojant
renginius vaikams, bendradarbiaujama su švietimo įstaigomis. Vaikai dalyvavo informacinėse
pamokėlėse, ekskursijose po biblioteką, literatūriniuose renginiuose, parodų atidarymuose. Ypač
didelio pedagogų ir vaikų dėmesio sulaukė palangiškis Tomas Dirgėla, bibliotekoje pristatęs savo
knygą „Apie raganą Siokiątokią“ -

autorius pasakojo apie pagrindinę knygos veikėją, vaikai

dainavo „raganiškas“ dainas ir apipylė T. Dirgėlą klausimais. Su debiutu autorių sveikino buvusios
jo lietuvių kalbos mokytojos. Taip pat bibliotekoje vaikai susitiko su rašytojais Sigitu Poškumi,
Gintare Adomaityte, aktore Irena Plaušinaityte bei

policijos pareigūnais. Dvi komandos iš

pradinės mokyklos dalyvavo LRT vykdomame žaidime „Knyg(i)ų mūšiai“, klausimai ir atsakymai
buvo pateikiami internetu.
2015

m.

biblioteka

vaikus

pakvietė

į

edukacinius

užsiėmimus

„Advento

ketvirtadieniai bibliotekoje“. Jų metu vaikai ne tik buvo supažindinti su advento ir šv. Kalėdų
tradicijomis, bet ir turėjo galimybę pasidaryti šventiniam laikotarpiui reikalingų dekoracijų bei
turiningai praleisti laiką. Pradinukus dekoruoti advento vainikus mokė bibliotekos darbuotoja
Janina Tiškienė, popieriaus karpinių technikos paslaptis atskleidė ir padėjo pasigaminti proginius
atvirukus „Baltijos“ pagrindinės mokyklos dailės mokytoja Ieva Litvaitytė. Trečiojo edukacinių
užsiėmimų ketvirtadienio tema - advento papročiai, renginį vedė Palangos moksleivių klubo
vaikų ansamblio „Kikilis“ vadovė Diana Šeduikienė. Su vaikais taip pat susitiko kunigas Sigitas
Žilys, kuris papasakojo apie artėjančių Šventų Kalėdų simbolius, reikšmę.
Vaikų literatūros skyrius kartu su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis tęsė ciklą „Vaikų
kūrybos puslapiai“. Metų temos buvo : „Mano miestas“, „Oi ožkele, tu baltoji“, „Iš mano širdelės,
tau darželi“, „Mintys spalvomis“, „Vabaliukų ir vabzdžių karalystėje“, „Aš ir mano knygelės“,
„Nykštuko kiemas“. Jau tradiciniu tapo Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro projekto
renginys „Su gintarinėm, Šventom Kalėdom, Palanga“. Pradinukų su didžiule išmone pagaminti
eglutės žaisliukai puošė biblioteką beveik visą gruodį. Susidomėjimo sulaukė ir Palangos meno
mokyklos vaikų kūrybinių darbų parodos „Pasaka be galo“, „Mes laukiam Kalėdų“ bei dailininkės
iš Vilniaus A. Petružytės-Butautienės labai spalvingi ir nuotaikingi kūriniai.
Vykdydama projektą BP2 „Palangos istorija jungia kartas“ biblioteka organizavo
mokymus senjorams. Švietimo pagalbos tarnybos specialistės labai padėjo bibliotekai suformuoti
senjorų

grupes, jos,

paskleidusios informaciją

Trečiojo

amžiaus universiteto klausytojams,

užregistravo net 80 iš 100 senjorų. Kiekviena senjorų grupė po dvi dienas bibliotekoje mokėsi
naudotis

išmaniaisiais

įrenginiais

-

planšetiniais

kompiuteriais,

išmaniaisiais

telefonai

ir
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interaktyviuoju ekranu. Visi mokymų dalyviai labai gyrė bibliotekininkes už nuoširdumą ir
suteiktas žinias. Kai kurie senjorai po mokymų tapo nuolatiniais bibliotekos lankytojais.
Skaitytojų aptarnavimo salėse buvo parengtos teminės parodos, skirtos rašytojų
jubiliejams ir valstybinėms šventėms.

B ibliotekos įvaizdžio fo rm avim as
Informacija

apie

bibliotekos

veiklą

pateikiama

internetinėje

svetainėje

www.palangamvb.lt ir socialinio tinklo facebook paskyroje. Svetainė 2015 m. aplankyta 9818
kartų, iš jų 509 - mobiliaisias įrenginiais. Vieno seanso vidutinė trukmė beveik 3 min., peržiūrėti
3 puslapiai. 40,73% svetainės lankytojų yra nuolatiniai ir 59,27% nauji, 2015 m. pirmą kartą
aplankę svetainę arba prisijungę iš kito įrenginio. Labiausiai lankomi puslapiai - kraštotyra,
renginiai, katalogai, kontaktai. Facebook paskyrą seka 445 asmenys, gausiausia sekėjų amžiaus
grupė nuo 25 iki 44 metų. Per metus patalpinta daugiau kaip 900 unikalių nuotraukų iš
bibliotekos veiklų. Tarp paskyros sekėjų 76% moterų ir 23% vyrų.
Naujas bibliotekos leidinys pristatytas radijo stotyje

„Radijogama“ (Klaipėda).

Bibliotekoje vykusio žaidimo „Auksinis protas“ dalyvė bibliotekos darbuotoja dalyvavo LRT
žaidime.
Projekto viešinimu spaudoje ir internete pritraukta lankytojų į vykdomas veiklas.
Parengta projekto informacinė medžiaga, sukurtas logotipas.
J. Klietkutės knygoje „Paulina Mongirdaitė. Ignas Stropus“ ir knygoje „Palanga:
architektūrinio turizmo maršrutai“ Palangos viešajai bibliotekai arba darbuotojams pareikštos
padėkos. Šiose knygose ir kai kurių periodinių leidinių straipsniuose cituojami bibliotekos
kraštotyros skaityklos dokumentai, publikuojamos nuotraukos ir kt.
Bibliotekos renginiai viešinami vietinėje spaudoje. 2015 m. spaudoje paskelbtos 83
publikacijos apie biblioteką. Parengtas informacinis lankstinukas, pristatantis biblioteką.

III. IN F O R M A C IN Ė IR K R A Š T O T Y R O S V E IK L A

Visa bibliotekos veikla automatizuota, dirbama LIBIS programa. LIBIS yra LNB
serveryje, „debesyse“. 2015 m. naudojama atnaujinta versija v4.27.0-4.28.2.
Bibliotekos informacijos paieškos sistemą sudaro elektroninis katalogas bei korteliniai
abėcėlinis, sisteminis ir antraščių katalogai, informacinis dokumentų fondas (enciklopedijos,
žinynai, žodynai). Korteliniai katalogai nebepildomi, „užkonservuoti“, vartotojai jais jau daug
metų nebesinaudoja. Vartotojai naudojasi elektroniniu katalogu vietoje ir nuotoliniu būdu. LIBIS
duomenimis OPAC paieškų statistika - 2921 prisijungimai.
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Automatizuotų bibliografinių jrašų elektroniniame kataloge yra 83790, iš jų 3463
parengti 2015 m. Elektroninis „Nuotraukų fondas“ papildytas 375 įrašais iš viso yra 485 įrašai.
Gautos 3033 informacinės užklausos, iš įų 36 -

elektroninėmis priemonėmis.

Atsakyta į visas vartotojų užklausas. Užklausų, lyginant su 2014 m., sumažėjimas nėra reikšmingas
(tik -35), tačiau yra tendencija, kad bibliotekos bendrosios skaityklos fondo paskirtis turi būti
keičiama, perkeliant knygas į abonementą, kad vartotojai galėtų jas skolintis į namus. Vis mažiau
vartotojų skiria laiko informacijos paieškai - nori greit ir galimybės informacijos šaltinį išsinešti.
Absoliuti dauguma vartotojų yra informacine prasme labai išprusę, turi įgūdžių savarankiškai rasti
atsakymus į klausimus. Tačiau be bibliotekininko konsultacijų ir pagalbos neapsieinama, kai
sudaromi literatūros sąrašai.
Prenumeruojamos duomenų bazės: IN FO L E X praktika, E B SC O , LEG IS, Credo
Online Reference Service, Naxos Music. Duomenų bazes centralizuotai bibliotekos prenumeruoja
LNB. Duomenų bazėmis galima naudotis bibliotekoje arba per nuotolį (suteikiamas prisijungimo
slaptažodis). 2015 m. daugiausia prisijungimų būta į lietuvišką teisinę duomenų bazę IN FO LEX .
2015 m. elektroninės paslaugos:
18047 - interneto seansai;
289 - atsiųstųjų dokumentų;
2234 - atsiųstųjų įrašų;
11321 - virtualių apsilankymų.
Vartotojai bibliotekoje nemokamai naudojasi internetu, yra bevielis interneto ryšys.

K rašto ty ro s veikla
Kraštotyros fondas kiekvienai bibliotekai suteikia savitumo. Bibliotekoje sukaupta,
susisteminta ir aprašyta daug vertingos rašytinės informacijos apie Palangą. Kraštotyrine medžiaga
naudojasi studentai, savivaldos atstovai, žurnalistai ir kiti vartotojai.

Bibliotekos interneto

svetainės skiltis „Kraštotyra“ yra labiausiai lankoma.
Kraštotyros fonde yra 1871 fiz. vnt., 1481 pavadinimų inventorintų dokumentų. Taip
pat fonde yra ir neinventorintų dokumentų: teminių publikacijų segtuvų, žurnalų ir laikraščių
komplektų ir kt. 2015 m. gauti 54 fiz. vnt., 34 pavadinimų. Fondas papildytas neinventorintais
dokumentais - nukopijuotais ir nuskaitytais leidiniais: S. Karwowski. Poląga i Kretynga, 1913;
FlojiaHreH. Poląga, 1909; Lietuva vasarą, 1934; palangiškių tremtinių atsiminimai, medžiaga apie
Narimanto kuopos partizanus (16 CD, Palangos senosios gimnazijos mokinių surinkta medžiaga),
nuskaityta dalis kolekcininko Šarūno Toliušio parodoje eksponuotų dokumentų, kolekcininko
Sauliaus Zulkaus nuotraukų. Personalijų ir teminiai periodinių leidinių iškarpų segtuvai nuolat
pildomi naujomis

iškarpomis iš miesto ir respublikinių laikraščių bei žurnalų. 2015 m. pradėta

pildyti 9 nauji teminiai arba personalijų segtuvai.
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2015 m. atlikta kraštotyros fondo patikra.
2015 m. kraštotyros darbai:
— tęsiama bibliografinė rodyklė „Palangos viešoji biblioteka. 2013 — pildoma biografinis sąrašas „Palangos viešoji biblioteka spaudoje 2015 m .“, yra 83 įrašai;
— parengtas „2015 m. žymių Palangos datų kalendorius“, kuriame fiksuojamos istorijos,
kultūros įvykių ir iškilių Palangos asmenybių sukaktys;
— „Palangos įvykių kronika“ papildyta 2014 metų įvykiais;
— sudarytas bibliotekoje esančių paveldosaugos objektų sąrašas (98 įrašai);
— biografijų žinynas papildytas 17 personalių: E. Cerneckienės, V. Nagevičiaus (Nagiaus), D.
Puodžiaus, S. Kairio, J. Griušio, L. Tapino, E. Zibos, V. Lvovo, R. Jurgučio, J. Platakio, R.
Rimkutės-Ščerbakovienės,

S.

Kišonaitės-Auželienės, S.

Paulausko, R. Rastausko,

S.

Povilaičio, P. Jurgučio, G. Venckaus
— papildytos 5 personalijų biografijos;
— papildytas Palangos garbės piliečių sąrašas;
— parengtas kraštotyros darbas „Paulauskų giminė“;
— parengtos virtualios parodos apie I. Stropų V. Jurgutį, J. P. Aleksą;
— parengtos dokumentų parodos „Leidiniai apie senąją Palangą“ ir „1915 m. kovo 23 d.
Palanga plačiai paminėta pasaulyje“;
— sudarytas skaitmeninimui atrinktų objektų sąrašas;
— atnaujinta kraštotyros informacija bibliotekos svetainėje.

IV. PER SO N A LA S

2015 m. bibliotekoje dirbo 30 darbuotojų, iš jų - 25 profesionalūs bibliotekininkai.
Profesionalių bibliotekininkų:
su aukštuoju išsilavinimu - 18;
su aukštesniuoju išsilavinimu - 6;
turintis kitą išsilavinimą - 1.
Kolektyvas atsinaujino -

3 nauji specialistai, visi jie su aukštuoju išsilavinimu, jų

amžiaus vidurkis —27 metai.
2015 m. gegužės mėnesį vyko atestacija, 3 bibliotekos darbuotojoms pirmą kartą
nustatytos kvalifikacinės kategorijos ir

1 darbuotojai -

aukštesnė kvalifikacinė kategorija.

Atestacijoje dalyvavo Kultūros skyriaus vedėjas V. Rekašius.
Bibliotekoje veikia Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD ) skyrius.
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Viena

iš BP2

projekto

„Palangos istorija jungia

kartas“ veiklų

-

mokymai

bibliotekininkams. Per 18 val. mokymus buvo paruošta 10 lektorių-bibliotekininkių, kurios įgijo
žinių ir patirties naudojantis išmaniaisiais įrenginiais. Taip pat viena iš mokymų temų buvo, kaip
žinias perteikti senjorams. Bibliotekos darbuotojos ne tik puikiai pačios įsisavino mokymų
medžiagą, bet ir apmokė 100 senjorų.
Gegužės mėn. bibliotekoje seminarą „Kūrybinės iniciatyvos bibliotekoje“ vedė
Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos Regiono bibliotekų ir kultūros vadybos
skyriaus vedėja Daiva Nakrošienė. Seminare dalyvavo 14 darbuotojų.
Kvalifikaciją

už

bibliotekos

ribų

kėlė

17

profesionalių

bibliotekininkų

ir

2

kvalifikuoti specialistai. Vyriausioji buhalterė dalyvavo seminaruose dėl finansinių ataskaitų,
V SA FA S

ir turto apskaitos aktualijų bei 2015

pavaduotoja

dalyvavo

Nidoje

tarptautiniuose

m. pakeitimų.

patirties

sklaidos

Direktorius ir direktoriaus
mokymuose

„Tarptautinis

tarpregioninis dialogas: pokyčių valdymas, patirties sklaida ir partnerystė“. Direktorius spalio
mėnesį dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginyje -

tarptautiniame išvažiuojamajame viešųjų

bibliotekų patirties skaidos forume „Atvira biblioteka“ Slovėnijos Respublikoje.
Bibliotekininkai kėlė kvalifikaciją profesiniuose renginiuose: stažuotėse „Spaudinių
saugojimas ir priežiūra“ ir „Spaudinių rekatalogavimas“ (Klaipėdos apskrities viešojoje

I.

Simonaitytės bibliotekoje), tarptautinėje konferencijoje

„Biblioteka: informacija ir žinios -

kiekvienam“,

valdymas“,

mokymuose

ir

seminaruose

„Pokyčių

„Poveikio

vertinimas“,

„Intelektinės nuosavybės teisė“, „Sutarčių rūšys, sudarymas ir kiti teisiniai aspektai“, „Viešieji
ryšiai bibliotekoje“, „Informacijos ir bibliotekų paslaugos neįgaliesiems“. Dauguma kvalifikacijos
kėlimo renginių vyksta Klaipėdoje, dalyvauta seminaruose Jurbarko ir Kelmės rajonuose.
Bibliotekos atstovai dalyvavo Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos ir
Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių susirinkimuose, ES informacijos tinklo koordinaciniuose
susitikimuose, projekto Bibliotekos pažangai 2 patirties dalijimosi seminare.
Bibliotekininkų veiklos efektyvumo rodikliai: 1 bibliotekininkui tenka: vartotojų 265; lankytojų - 3919; išduoties - 4819 fiz. vnt.

V . M A T E R IA L IN Ė B A Z Ė

2015 m. biblioteka, vykdydama projektą „Palangos istorija jungia kartas“ atnaujino
materialinę bazę: įsigyti minkšti baldai ir staliukai skaityklai, interaktyvus 65 colių įstrižainės
ekranas Activ Panel su įmontuotu kompiuteriu, programine įranga ir transportavimo stovu, 5
planšetiniai kompiuteriai „Lenovo“.
Perdažytos abi skaityklos salės. Periodikos skaityklai nupirkti stalai ir kėdės. III
aukšto vartotojams skirtos erdvės yra labai gerai sutvarkytos.
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2015 m. problemiška išlieka situacija skyriuje Šventosios biblioteka; reikia remonto
skaitykloje, patalpos šildomos elektra, nes nėra centrinio šildymo. Tačiau šios problemos
biblioteka išspręsti negali, tai susiję su viso buvusio „Eldijos“ kino teatro pastato likimu.
Visi bibliotekos skyriai aprūpinti kompiuteriais, vartotojams kompiuterių taip pat
pakanka, tačiau kompiuterinės technikos ir programinės įrangos atnaujinimas jau yra problema,
nes beveik visi kompiuteriai įsigyti prieš 10 ir daugiau metų.

V I. FIN A N SA V IM A S

Išlaidos (su p rojek to lėšom is)
Išlaidos - 304064,26 Eur, iš jų:
23060.00 Eur - knygoms ir periodinių leidinių prenumeratai;
214933,96 Eur - darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, iš jų:
164160,54 Eur darbo užmokesčiui,
50773,42 Eur socialinio draudimo įmokoms;
17759,94 Eur - ryšių ir komunalinėms paslaugoms;
48310,36 E u r- kitos išlaidos;

n Fin an savim as ir p ajam os (su p ro jek to lėšom is)
Gauta lėšų - 304206,69 Eur, iš jų:
267563,71 Eur - savivaldybės asignavimai;
10360.00 Eur - valstybės biudžeto asignavimai (knygoms);
7718,40 Eur - už mokamas paslaugas;
335,11 Eur - finansinė parama;
18229,47 Eur - projekto lėšos

Nuo 2015 m. liepos 1 d. padidintiems kultūros darbuotojų atlyginimams gauta
valstybės biudžeto lėšų - 10454,00 Eur, iš jų 2472,00 Eur socialinio draudimo įmokoms.

IŠ V A D O S

1 Sėkm ės
Gautas dalinis projekto finansavimas
Aktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas
Atliktas dalinis fondo patikrinimas
Stabilus registruotų vartotojų skaičius
Išleistas leidinys
Kultūrinių renginių įvairovė
Kokybiškos mokamos paslaugos
Darnus ir profesionalus kolektyvas
1 P rob lem os
Nepakankamas dokumentų fondo atnaujinimas
Mažesnis fondo apyvartos rodiklis dėl pasyvios fondo dalies
Bibliotekos skolininkai
Kompiuterines įrangos senėjimas
Prastos būklės skyriaus Šventosios biblioteka patalpos

Direktorius

