KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOSIOSI.SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
VEIKLOS PRIORITETAI
I.

BIBLIOTEKOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS, MAŽINANT KULTŪRINĘ IR SOCIALINĘ ATSKIRTĮ
Trumpas įgyvendinimo aprašymas

Svarbiausi darbai

Eil. nr.

Atlikti vartotojų pasitenkinimo bibliotekos paslaugomis tyrimus ir analizę

Atlikto tyrimo tikslas – nustatyti esamą Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos (toliau – KLAVB)
vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. 2016 metais KLAVB apsilankė 336 550 lankytojas. Dėl šios priežasties
buvo siekiama apklausti 384 KLAVB lankytojų. Apklausa buvo vykdoma internetu bei KLAVB patalpose 2017 metų rugsėjo 9
d. – lapkričio 2 d. Per numatytą apklausos laikotarpį į anketą atsakė 291 lankytojas. Analizei tinkamų anketų buvo 283: 58
anketos el. forma ir 225 popierinės anketos. KLAVB vartotojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis - 81,3%. Šis tyrimas
atskleidė kokias sritis būtų aktualu tobulinti norint siekti efektyvesnių KLAVB veiklos rezultatų bei didesnio vartotojų
pasitenkinimo.

Aprūpinti biblioteką socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir
priemonėmis

Vykdomos programos tikslas buvo kurti bibliotekoje draugišką aplinką ir naujas kultūrines, mokymosi, savišvietos paslaugas
įvairią negalią turintiems žmonėms. Klaipėdoje yra 10371 neįgalus žmogus, o šių metų bibliotekos organizuotose veiklose
dalyvavo apie 1200 neįgalių žmonių. Populiarūs tapo neįgaliųjų žmonių susitikimai bibliotekoje. Įvairią negalią turintiems
žmonėms buvo organizuojamos jiems pritaikytos ekskursijos, pristatančios bibliotekos paslaugas ir laisvalaikio praleidimo
galimybes. Dalis programos veiklų įgyvendinta Klaipėdos regiono bibliotekose.

Gerinti vartotojų aptarnavimo sąlygas ir vykdyti edukacines bei gyventojų mokymosi visą gyvenimą
veiklas bibliotekoje

Įkurta Edukacinė erdvė, skirta visiems, siekiantiems tobulėti, kurti, bendradarbiauti bei mokytis visą gyvenimą, kurioje
pasitelkiant įvairias tradicines bei inovatyvias edukacijų formas bus skatinamas visuomenės kūrybiškumo tobulėjimas.
Sukurtas kultūrinių–edukacinių paslaugų spektras vaikams, šeimoms, suaugusiesiems, pedagogams bei senjorams. Edukacinė
erdvė suskirstyta į zonas: Laisvalaikio erdvė, Spaustuvė, Mokymų klasė, Verslumo erdvė, Garso įrašų studija.

Užbaigti Klaipėdos apskrities viešosios I.Simonaitytės bibliotekos poilsio pastatų Skruzdynės g. 9,
Nidoje, kapitalinį remontą, pritaikant Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro veiklai

Pritaikant poilsio pastatus ištisus metus veikiančiam tarptautiniam vertėjų ir rašytojų centrui, 2017 m. atliktas remontas:
pastatai apšiltinti, įrengtas geoterminis šildymas, 9 kambariuose įrengti sanitariniai mazgai, pakeista elektros instaliacija,
įrengti kompiuteriniai tinklai. Nupirkta įranga buičiai, darbui, poilsiui, edukacinei veiklai, montuojami baldai, sutvarkyta
aplinka, įrengta apsauginė bei priešgaisrinė signalizacijos, sutvarkyti pastatų stogai.
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Vertinimo kriterijai

Eil. nr.

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

3

3

100%

ne mažiau 90%

81,3

90%

3

3

100%

Planuota reikšmė
2017 m.

1.

Bibliotekos atliktų rinkos (lankytojų) tyrimų skaičius

2.

Lankytojų pasitenkinimas bibliotekos teikiamomis paslaugomis, proc.

3.

Sukurtų naujų paslaugų ir produktų neįgaliesiems skaičius

4.

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius

2.500

2.475

99%

5.

Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo bendros projekto vertės

100%

100%

100%

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Veiksmų įgyvendinimo aprašymas

1
2
3
STRATEGINIS TIKSLAS (3): „Užtikrinti informacijos prieinamumą visuomenei“

4

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta vertinimo
kriterijaus reikšmė

Įvykdymo
procentas

5

6

7

8

335.000

325.121

97%

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų
reikšmių priežastys

9

Programa (03-03): „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida“
03-03-01

TIKSLAS. Didinti bibliotekų paslaugų
prieinamumą, gerinti jų kokybę bei užtikrinti prieigą
prie kultūros paveldo skaitmeninio turinio

Fizinių apsilankymų bibliotekoje
skaičius (atitinka KM strateginio veiklos
plano vertinimo kriterijų R-03-03-01-01
„Fizinių ir virtualių apsilankymų
bibliotekose skaičiaus pokytis, proc.“)
Virtualių apsilankymų bibliotekoje
skaičius (atitinka KM strateginio veiklos
plano vertinimo kriterijų R-03-03-01-01
„Fizinių ir virtualių apsilankymų
bibliotekose skaičiaus pokytis, proc.“ ir
Bibliotekos plėtros strateginių krypčių
2016–2022 metams kriterijų „Virtualiųjų
apsilankymų bibliotekose skaičiaus
augimas, proc.“)

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
kadangi bibliotekos svetainėje įdiegta nauja
el. paslauga, skirta dokumentams
rezervuoti.
110.000

128.628

117%

3.000

3.221

107%

1.550

1.717

111%

Įsigyjant planuotus dokumentus dėl įvairių
išpardavimų, akcijų buvo sutaupyta lėšų,
kas sudare galimybes įsigyti papildomų
dokumentų.

138%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
kadangi atsisakyta kelių brangių, tačiau
tarp vartotojų nepaklausių, periodinių
leidinių. Vietoje jų buvo užsakyta daugiau
pigesnių, tačiau tarp vartotojų paklausių
leidinių.

03-03-01-01 UŽDAVINYS. Užtikrinti gyventojų kultūrinio ir informacinio raštingumo plėtrą, panaudojant bibliotekų infrastruktūrą
03-03-01-01Priemonė. Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais, įgyvendinti skaitymo skatinimo iniciatyvas
01
Formuoti bibliotekos
Atnaujintas bibliotekos fondas naujais, aktualiais, kultūrinę Įsigytų naujų dokumentų bibliotekoje
informacijos išteklių fondą ir meninę vertę turinčiais dokumentais.
skaičius (atitinka KM strateginio
dokumentais, sukurtais
veiklos plano vertinimo kriterijų P-03analoginiu ir skaimeniniu
03-01-01-02 „Įsigytų naujų dokumentų
pavidalu, organizuoti
viešosiose bibliotekose skaičius,
prieigą ir naudojimąsi jais
tenkantis 1000 gyventojų, vnt.“ ir
Bibliotekos plėtros strateginių krypčių
2016–2022 metams kriterijų „Bibliotekų
įsigytų dokumentų skaičius, tūkst. vnt.“)
Įsigytų naujų dokumentų pavadinimų
skaičius

Užprenumeruotų periodinių leidinių
skaičius (pavad.)
50

69

Inicijuotas iš Klaipėdos įžymių žmonių, organizacijų
vertingų archyvinių dokumentų perėmimas.

Perimtų kultūros paveldo objektų iš
asmeninių archyvų skaičius

Vykdytos skaitymo skatinimo, naujai gautų knygų
viešinimo parodų lentynose ir socialiniuose tinkluose
veiklos.

Dokumentų išduotis (vnt.)

Sudarytos vartotojams palankios sąlygos naudotis
prenumeruojamomis lietuvių ir užsienio kalbų duomenų
bazėmis, tokiomis kaip EBSCO, EMERALD, INFOLEX ir
kt. Vartotojams teikiama išsami informacija apie paiešką
duomenų bazėse, mokoma kaip ieškoti straipsnių,
supažindinama su prenumeruojamomis elektroninėmis
knygomis, parodoma, kaip ieškoti informacijos įvairiose
paieškos sistemose. Vedami grupiniai mokymai kaip
naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu ir duomenų
bazėmis.

Atsisiųstųjų turinio vienetų
prenumeruojamose duomenų bazėse
skaičius (atitinka Bibliotekų plėtros
strateginių krypčių 2016–2022 metams
vertinimo kriterijų „Atsisiųstųjų
dokumentų bibliotekose skaičius, vnt.“)
Lankytojams skirtų kompiuterizuotų
darbo vietų su prieiga prie interneto
skaičius

Apmokytų gyventojų bibliotekoje
skaičius
Vykdyti skaitymą skatinantys renginiai bibliotekoje ir už
Įgyvendintų skaitymo skatinimo renginių
jos ribų. Įgyvendinti projektai „Literatūrinė uoga“, „O buvo skaičius bibliotekoje
taip...“, „Knygosūkis: ieškok, skaityk, mėgaukis 2“, „Menų
zona“, „Keliaujanti biblioteka“, „Skaitymo iššūkis“.
Išvažiuojamųjų skaitymo skatinimo
renginių regione skaičius
Kartu su partneriu Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų
Klaipėdos knygų mugės lankytojų
asociacija suorganizuota 3 dienų Klaipėdos knygų mugė ir skaičius
profesionaliai parengta bei įgyvendinta jos kultūrinė
programa (58 kultūrinaii, edukaciniai, informaciniai
renginiai). KKM dalyvavo 22 leidyklos, 8 bibliotekos, 2
tarptautinės organizacijos - Lenkų institutas Vilniuje,
Prancūzų institutas Lietuvoje. Lietuvos bibliotekų leidybinę
veiklą pristatė ir Knygų mugės dalyviams gausią
edukacinių renginių programą pasiūlė Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių ir Vilniaus apskričių viešosios bibliotekos, Lietuvos
aklųjų biblioteka, Klaipėdos raj. savivaldybės Jono
Lankučio viešoji biblioteka, Šilalės raj. savivaldybės
viešoji biblioteka.
03-03-01-01Priemonė. Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis
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1.500

1.650

110%

650.000

534.947

82%

8.000

8.058

101%

102

100

98%

15.000

14.920

99%

200

244

122%

50

55

110%

3.500

~3.500

99%

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta,
kadangi perkeliant muzikos skyrių į kitas
patalpas, jo fondas laikinai buvo visiškai
neprieinamas arba ribotai prieinamas
varotojams.

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
kadangi suorganizuotas neplanuotas
projektas „Skaitymo iššūkis“.

KKM laikotarpiu vartelių parodymai -3175,
taip pat apskaičiuoti lankytojai dalyvavę
KKM renginiuose (8) tose patalpose, kur
lankytojas pro vartelius nepraeina
(bibliotekos kavinė, Edukacinė erdvė,
Gerlacho palėpė, Renginių salė, Saulės
laikrodžio kiemelis). Juose lankytojų
skaičius įvertimnamas pagal turimas ir
užimtas vietas patalpose.

Didinti teikiamų paslaugų
prieinamumo, pasirinkimo
ir individualizavimo
galimybes negalią
turintiems bibliotekų
lankytojams

Įgyvendinant veiklų programą, skirtą įvairią negalią
turintiems žmonėms, atliktas Klaipėdos miesto neįgaliųjų
kultūrinių-edukacinių poreikių monitoringas. Tyrimo
tikslas – apibendrinti Klaipėdos miesto negalią turinčių
asmenų poreikius dėl kultūrinių – edukacinių renginių.
2016 metais Klaipėdoje gyveno 9 656 suaugę asmenys,
kuriems nustatyta negalia, ir 715 vaikų su negalia. Tyrimo
imtis - 260 respondentų. Klausimynas buvo pateikiamas el.
forma siunčiant el. laiškus Klaipėdos miesto negalią
turinčių asmenų asociacijoms, jiems paslaugas
teikiančioms įstaigoms. Taip pat, patalpinant el. anketą
socialinėse paskyrose, įstaigų tinklapiuose. Buvo
naudojama atsitiktinė patogioji atranka. Pasak tyrime
dalyvavusių respondentų dažniausiai renginiuose jie
dalyvauja su savo draugais (35,55 proc.) arba vieni (30,86
proc.). Taip pat, gana dažnai respondentai yra linkę
kultūriniuose edukaciniuose renginiuose dalyvauti su savo
artimaisiais (tėvais, broliais seserimis ar globėjais) (26,95
proc.). Likusieji respondentai kultūriniuose –
edukaciniuose renginiuose lankosi su mokyklos, įvairių
asociacijų ar įvairių bendruomenių kolektyvais. Iš gautų
rezultatų matome, jog su mokyklų, įvairių asociacijų ar
bendruomenių kolektyvais dažniausiai dalyvauja įgimtą
negalią turintys asmenys. Įgytą negalią turintys asmenys
dažniausiai kultūrinėje – edukacinėje veikloje dalyvauja su
draugais. Tyrimo metu nustatyta, kad žmones su negalia
sunkiau pasiekia informacija apie renginius. Įvairūs
edukaciniai renginiai yra mėgiami ir patrauklūs, tačiau
pažymima, kad dauguma jų nėra pritaikytos asmenims
turintiems stipriau išreikštą negalią.
Įgyvendinta veiklų programa, skirta įvairią negalią
turintiems žmonėms. Vykdant programą buvo užtikrintas
tikslingas neįgaliųjų auditorijai skirtų veiklų
įgyvendinimas; suteikti bibliotekų specialistams
bendravimo su neįgaliaisiais įgūdžiai; patobulintos
skaitmeninio raštingumo programos, įtraukiant įvairią
negalią turinčius gyventojus ir organizacijas, kurie
pristatytų gyventojams, kaip kiekvienas gali prisidėti prie
neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo; pristatytos
bibliotekų teikiamos paslaugos gestų kalba; organizuotos
teminės ekskursijos pagal „Krašto paveldo gido“ sukurtus
maršrutus su vertimu į gestų kalbą; inicijuotos neįgaliųjų
kūrybos dienos, kūrybiškumą skatinančios edukacijos ir
vasaros stovyklėlės; vykdyta socialinė-meninė akcija
„Muzika tamsoje“; pristatyta knyga reginčiųjų ir Brailio
raštu „Baltijos valdovė“. Veiklos vykdytos ne tik KLAVB,
bet ir kitose regiono bibliotekose. Įgyvendinant programą
buvo bendradarbiaujama su Klaipėdos miesto neįgaliųjų
draugija, BĮ neįgaliųjų centru „Klaipėdos lakštutė“,
Klaipėdos neįgaliųjų meninės raiškos studija „Guboja“,
„Baltijos ugdymo centru“, VšĮ Jurbarko socialinės
paslaugos, Neįgaliųjų reikalų departamentu prie SADM,
Klaipėdos apskrities gestų vertėjų centras, Gargždų
socialinių paslaugų centras, Lietuvos kurčiųjų draugijos
asociacija, Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija, Šv.
Pranciškaus onkologijos centru, jaunimo motyvaciniu
forumu „Misija įmanoma“.

Atliktas Klaipėdos miesto neįgaliųjų
kultūrinių-edukacinių poreikių
monitoringas

Sukurtų naujų paslaugų ir produktų
neįgaliesiems skaičius

Į numatytų veiklų vykdymą įtrauktų
neįgaliųjų organizacijų skaičius

Bibliotekoje įrengtų naujų/patobulintų
aptarnavimo erdvių su draugiška aplinka
įvairią negalią turintiemas vaikams ir
jaunimui skaičius

1

1

100%

3

3

100%

7

12

171%

2

2

100%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
kadangi įvykdžius numatytas programos
veiklas sulaukėme didelio negalią turinčių
žmonių ir organizacijų susidomėjimo.

pristatytų gyventojams, kaip kiekvienas gali prisidėti prie
neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo; pristatytos
bibliotekų teikiamos paslaugos gestų kalba; organizuotos
teminės ekskursijos pagal „Krašto paveldo gido“ sukurtus
maršrutus su vertimu į gestų kalbą; inicijuotos neįgaliųjų
kūrybos dienos, kūrybiškumą skatinančios edukacijos ir
vasaros stovyklėlės; vykdyta socialinė-meninė akcija
Įgyvendintų renginių, skirtų įvairią
„Muzika tamsoje“; pristatyta knyga reginčiųjų ir Brailio
negalią turintiems žmonėms skaičius
raštu „Baltijos valdovė“. Veiklos vykdytos ne tik KLAVB,
bet ir kitose regiono bibliotekose. Įgyvendinant programą
buvo bendradarbiaujama su Klaipėdos miesto neįgaliųjų
draugija, BĮ neįgaliųjų centru „Klaipėdos lakštutė“,
Klaipėdos neįgaliųjų meninės raiškos studija „Guboja“,
„Baltijos ugdymo centru“, VšĮ Jurbarko socialinės
paslaugos, Neįgaliųjų reikalų departamentu prie SADM,
Klaipėdos apskrities gestų vertėjų centras, Gargždų
socialinių paslaugų centras, Lietuvos kurčiųjų draugijos
asociacija, Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija, Šv.
Pranciškaus onkologijos centru, jaunimo motyvaciniu
forumu „Misija įmanoma“.
03-03-01-01Priemonė. Užtikrinti apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos aklųjų bibliotekos veiklą, Lietuvos viešosioms bibliotekoms dovanojamų leidinių platinimą
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Gerinti bibliotekos
Atlikti vartotojų pasitenkinimo bibliotekos paslaugomis
Bibliotekos atliktų rinkos (lankytojų)
teikiamų paslaugų kokybę tyrimas ir analizė : „Klaipėdos apskrities viešosios
tyrimų skaičius
I.Simonaitytės bibliotekos teikiamų paslaugų vertinimas“. Lankytojų pasitenkinimas bibliotekos
Atliktas tyrimas „Jaunimo poreikiai bibliotekoje“. Parengta teikiamomis paslaugomis, proc.
tyrimo metodinė dalis bei atlikta bandomoji vartotojų
apklausa: „Abonementų skyriaus fondo panauda“.
Kurtos ir atnaujintos bibliotekos paslaugos įgyvendinant
Įgyvendintų projektų skaičius
projektus ir programas: „Kultūros baterija“, „Savanoriška
biblioteka“, „Senjoras3“, „Keliauti, atrasti, pažinti“,
„Literatūrinė uoga“, „Knygosūkis: ieškok, skaityk,
mėgaukis 2“, „Menų zona“, Suaugusiųjų informacinių
gebėjimų ugdymo, dalyvaujant kultūriniame gyvenime
programa; Reformacijos bei I. Simonaitytės metams skirtos
programos; Žmonių su negalia pritraukimo ir užimtumo
veiklų programa, VEPS, bibliotekininkų kvalifikacijos
kėlimo projektas, „Skaitymo iššūkis“, „V Klaipėdos knygų
mugė“.

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
kadangi surengus renginius, sulaukėme
didelio neįgaliųjų susidomėjimo, dėl to
buvo suorganizuoti papildomi renginiai.

30

38

127%

3

3

100%

ne mažiau
90

81,3

90%

14

15

107%

Papildytos ir atnaujintos mobiliosios programėlės
Naujų ar atnaujintų bibliotekoje teikiamų
„Klaipėda Heritage Guide“, „Žaliapėdis“. Organizuojamos paslaugų ir vartotojams sukurtų produktų
ekskursijos po biblioteką ir ekskursijos po Klaipėdą 5
skaičius
skirtingais maršrutais (pasitelkiant programėlę „Klaipėda
Heritage Guide“) kurčnebyliams. Atnaujintos
kompiuterinio raštingumo programa, skirta kurčiųjų
mokymui. Parengta ir vykdoma nauja „Suaugusiųjų
informacinių gebėjimų ugdymo, dalyvaujant kultūriniame
gyvenime programa“. Atnaujinta ir papildyta duomenų
bazė „Miestas ir žmonės“. Patobulintas skaitymo
skatinimo žaidimas „Knygosūkis“. Organizuojami
muzikiniai protmūšiai. Sukurtas virtualus puslapis rašytojai
I. Simonaitytei. Įgyvendinant projektą „Literatūrinė uoga“
pastatytas spektaklis, skirtas rašytojai I. Simonaitytei
(vežiojamas po regioną). Sukurtas naujas KLAVB
tinklalapis.
Vykdyti metodinę pagalbą
nustatytos bibliotekos
teritorijoje veikiančioms
savivaldybių viešosioms ir
mokyklų bibliotekoms

Tobulinti darbuotojų
kvalifikaciją

Teiktos konsultacijos bibliotekų veiklos klausimais
Klaipėdos regiono viešųjų ir mokyklų bibliotekoms.
Dažniausiai konsultuota įvairiais kraštotyriniais klausimais
(kultūros paveldo objektų atrankos, skaitmeninimo,
kolekcijų aprašymo, KPO skaitmeninimo ataskaitos
rengimo, bendradarbiavimo kuriant Krašto paveldo gidą ir
kt...), tokio pobūdžio konsultacijų buvo net 75 proc..
Konsultacijų apie projektų rengimą bei įgyvendinimą buvo
9 proc., vykdomų tyrimų klausimais 7 proc.. Kitais
klausimais konsultacijų suteikta apie 9 proc.: tai parodų
apie I. Simonaitytę rengimo, spaudinių saugojimo ir
skolinimo, pareiginių nuostatų, interneto skaityklos
taisyklių rengimo, metinių ataskaitų pildymo ir kiti
klausimai. Metodinės konsultacijos teiktos tiek gyvai, tiek
naudojant įvairias ryšio priemones. Dažniausiai
elektroniniu paštu (44 proc.) ir telefonu (38 proc.), taip pat
nemažai konsultacijų teikta gyvai (13 proc.). 2017 m.
Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojams suteikta
konsultacijų 11 proc. daugiau nei 2015 ir 2016 metais.
Koordinuotas teritorijos bibliotekose saugomo kultūros
paveldo objektų skaitmeninimas bei sklaida. Vykdyti
seminarai, mokymai, stažuotės regiono bibliotekininkams.
Vykdoma skaitmeninių veiklų stebėsena, renkama
statistika.
Pagal bibliotekų pateiktas užklausas skolinome joms
dokumentus iš bibliotekos fondo.

Konsultacijų nustatytos teritorijos
savivaldybių, mokyklų bibliotekoms
skaičius

Buvo rengti ir vykdyti savivaldybių viešųjų bei mokyklų
bibliotekų specialistų mokymai profesinių ir bendrųjų
kompetencijų tobulinimo temomis: įgyvendintas projektas
„Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas“, KLAVB ir
regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų mokymų ciklas
„Pažink negalią: padėk, įtrauk, paskatink“, kurių metu
bibliotekininkai gilino žinias negalią turinčių asmenų
aptarnavimo srityje.

Organizuotų ir vykdytų mokymų
nustatytos teritorijos bibliotekų
specialistams pagal bibliotekos sukurtas
ir (ar) pritaikytas mokymų programas
skaičius

Dėl užtrukusių viešųjų pirkimų nebuvo
sukurta nauja paslauga vartotojams knygų išdavimas ir grąžinimas Akropolyje
(projektas „Kultūros baterija“). Projektas
dvimetis. Paslauga pradės veikti 2018 m.
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Įtrauktų į skaitmeninimo veiklas
bibliotekų skaičius

Įvykdytų tarpbibliotekinio skolinimo
užklausų, gautų iš kitų bibliotekų skaičius

Tobulinti darbuotojų
kvalifikaciją

Stiprinti tarpsektorinę
partnerystę

Buvo rengti ir vykdyti savivaldybių viešųjų bei mokyklų
bibliotekų specialistų mokymai profesinių ir bendrųjų
kompetencijų tobulinimo temomis: įgyvendintas projektas
„Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas“, KLAVB ir
regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų mokymų ciklas
„Pažink negalią: padėk, įtrauk, paskatink“, kurių metu
Nustatytoje bibliotekos veiklos teritorijoje
bibliotekininkai gilino žinias negalią turinčių asmenų
veikiančių bibliotekų specialistų,
aptarnavimo srityje.
tobulinusių kvalifikaciją, apskrities
bibliotekos organizuotuose mokymuose
skaičius
Sudarytos sąlygos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui:
Bibliotekos darbuotojų, bent vieną
bibliotekos darbuotojai dalyvavo įgyvendintame projekte kartą tobulinusių kvalifikaciją, dalis
„Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas“, taip pat
nuo viso įstaigos darbuotojų skaičiaus,
bibliotekininkams skirtuose žmonių su negalia
proc. (atitinka Bibliotekų plėtros
aptarnavimo mokymuose; bibliotekos darbuotojams
strateginių krypčių 2016–2022 metams
organizuotas praktiniai susitikimai su įvairią negalią
vertinimo kriterijų „Profesionalių
turinčiais asmenimis; bibliotekos darbuotojai dalyvavo
bibliotekininkų, bent kartą tobulinusių
tarpinstituciniuose tarptautiniuose renginiuose, kuriuos
kvalifikaciją, dalis nuo viso bibliotekose
rengė Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos
dirbančių profesionalių darbuotojų
bibliotekininkų draugija, Lietuvos nacionalinė Martyno
skaičiaus, proc.“)
Mažvydo biblioteka; 3 darbuotojai dalyvavo IFLA
generalinėjer konferencijoje Vroclave.
Bendradarbiaujant su nustatytos teritorijos viešosiomis
Vykdytų projektų, kurių tikslinė grupė yra
bibliotekomis, įgyvendinti šie projektai: VEPS,
nustatytoje Bibliotekos teritorijoje
„Literatūrinė uoga“, „O buvo taip“, „Knygosūkis: ieškok, veikiančios savivaldybių, mokyklų
skaityk, mėgaukis 2“, Žmonių su negalia pritraukimo ir
bibliotekos, skaičius
užimtumo veiklų programa, „Skaitymo iššūkis“,
„Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas“.
Dalyvavome Apskričių viešųjų bibliotekų projektuose
„Biblioteka. Solidarumas. Visuomenė dalyvavimas 83ojoje IFLA Generalinėje konferencijoje“, „Paslaugų vadyba
Lietuvos bibliotekose: kompetencijų ir praktinės veiklos
tobulinimas“; KLAVB partnerystė įgyvendinant
Klaipėdos universiteto projektą „Sveik-eik-veik“ ir AVBA
vykdomoje vasaros skaitymų programoje-akcijoje
„Skaitymo iššūkis“.

Nacionalinių tarpinstitucinių projektų,
kuriuose dalyvavo biblioteka, skaičius
(atitinka Bibliotekų plėtros strateginių
krypčių 2016–2022 metams vertinimo
kriterijų „Bibliotekų, dalyvavusių
tarpinstituciniuose projektuose, skaičius,
vnt.“)
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Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta,
nes Lietuvos kultūros tarybai teiktas
kvalifikacijos kėlimo projektas „Klaipėdos
regiono bibliotekininkų profesinis
tobulinimas“ negavo finansavimo.

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
kadangi įvykdytas papildomas projektas „O
buvo taip“, skirtas rašytojos I. Simonaitytės
metams paminėti.

Bendradarbiauta su Klaipėdos miesto kultūros ir švietimo Bendradarbiaujančių nacionalinių
įstaigomis, verslo organizacijomis, asociacijomis:
institucijų, įgyvendinat bibliotekos
Klaipėdos koncertų sale, studija „Grock“, Klaipėdos
veiklas, skaičius
dramos teatru, Klaipėdos muzikiniu teatru, „Dulidu“,
Leidybos grupė „Druka“, sodo centru „Frezija“, kavine
„Pauzė“, Všį „Vieno aktoriaus teatras“, "Radijogama",
Regioninių radio stočių asociacija, dienraščiais "Klaipėda",
"Vakarų ekspresas", "Balticum TV", Lietuvos mažų ir
vidutinių leidėjų asociacija, Apskričių viešųjų biblioteklų
asociacija, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija,
Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos rašytojų
sąjungos Klaipėdos skyriumi, Lietuvos dailininkų sąjungos
Klaipėdos skyriumi, Lietuvos fotografų sąjungos Klaipėdos
skyriumi, Lietuvos jūrų muziejumi, Lietuvos suaugusių
švietimo asociacija, Klaipėdos apskrities gidų gildija,
Jaunimo centru, Lopšeliu-darželiu „Vaikystės sodas“ bei
kitomis miesto mokyklomis, UAB „Rotas“, „Pamario
restauratorius“, „Klaipėdos nafta“, „Klaipėdos uostas“,
VŠĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centru,
Klaipėdos neįgaliųjų draugija ir kt.
Didinti bibliotekos
tarptautiškumą

Didintas bibliotekos darbuotojų tarptautinis mobilumas,
aktyviau dalyvauta tarptautinėse konferencijose,
seminaruose ir kt. renginiuose. Dalyvauta tarptautiniame
AVBA projekte „Biblioteka. Solidarumas. Visuomenė
dalyvavimas 83-ojoje IFLA Generalinėje konferencijoje“;
tarptautinėje konferencijoje Vilniuje „Mokydami kitus,
tobulėjame patys“; Klaipėdos tarptautinis violončelės
festivalis ir konkursas (biblioteka - partnerė); EIFL
patirties pasidalinimo seminaras; Klaipėdos knygų mugė.

Tarptautinių projektų ir edukacinių
programų, kuriose biblioteka
dalyvavo, skaičius (atitinka Bibliotekų
plėtros strateginių krypčių 2016–2022
metams vertinimo kriterijų „Bibliotekų,
dalyvavusių tarpinstituciniuose
projektuose, skaičius, vnt.“)

Vykdytas kultūrinis bendradarbiavimas su ambasadomis ir Renginių, parengtų bendradarbiaujant su
užsienio šalių kultūros institutais: Prancūzų ambasada,
užsienio šalių ambasadomis ir institutais
Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada, Norvegijos skaičius
Karalystės ambasada, Danijos ambasada, Prancūzų
institutu Lietuvoje, Lenkų institutu Vilniuje, Goethes
institutu Lietuvoje, Šiaurės ministrų taryba, Danijos
kultūros institutu.

Vykdyti Bibliotekos fondo
apskaitą, priežiūrą ir
apsaugą

Parengtų ir integruotų į LIBIS suvestinį
katalogą bibliografinių įrašų skaičius
Bibliotekoje saugomus dokumentus
identifikuojančių bibliografinių įrašų
dalis, atsispindinti elektroniniame
kataloge (proc.)
Parengtų ir integruotų į NBDB
bibliografinių įrašų skaičius

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
kadangi geras bibliotekos įvaizdis ir
didėjantis žinomumas pritraukia naujus
bibliotekos partnerius ir rėmėjus.
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Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
kadangi bendradarbiaujant su Prancūzų
institutu Lietuvoje ir Goethe`s institutu
Lietuvoje gautas pasiūlymas dėl jų šalies
filmų pristatymų ir kalbų populiarinimo.
Tokiu būdu surengta daugiau nei planuota
renginių. Prancūzų institutas Lietuvoje ir
Lenkų institutas Vilniuje itin aktyviai
įsijungė į Klaipėdos knygų mugės renginių
programą (6 renginiai).

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
nepasitaikė itin daug sudėtingų įrašų,
reikalaujančių daugiau laiko sąnaudų.

Skaitmeninti dokumentinio 2017 m. buvo suskaitmenintos 352 fotografijos iš AdM ir Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų
kultūros paveldo objektus 403 foto negatyvai iš Foto-video archyvų, saugomų ir
skaičius
bei vykdyti jų sklaidą
kaupiamų KLAVB.
Atvirai prieigai pateiktų suskaitmenintų
kultūros paveldo objektų skaičius
Suskaitmenintų objektų peržiūrų skaičius,
tenkantis vienam suskaitmenintam
objektui
Teikti edukacines
paslaugas

Organizuoti kultūriniai renginiai įgyvendinant įvairius
projektus, skaitymo skatinimo programas bei knygų
pristatymus. Renginiai skirti Reformacijos metų,
I.Simonaitytės metų paminėjimui, regiono menininkus
pristatančios parodos, neįgaliųjų kūrybos dienos,
Klaipėdos knygų mugės kultūrinė programa (per 50
renginių), Nacionalinės bibliotekų savaitės programa ir kt.

Bibliotekos organizuotų kultūros ir
informacinių renginių skaičius
(atitinka Bibliotekų plėtros strateginių
krypčių 2016–2022 metams vertinimo
kriterijų „Bibliotekose vykdytų
informacinių, kultūrinių ir edukacinių
renginių skaičiaus pokytis, lyginant su
2014 m., proc.“ )

Organizuotos edukacinės programos: „Vasaros stovykla
mažiesiems“, „Knygosūkis“, „Žaliapėdis“, „Stovykla
neįgaliesiems“. Vykdytos edukacijos naujai atidarytoje
Edukacinėje erdvėje: „Susikurk atviruką. Edukacijos
mokomojoje spaustuvėje“, „Knygos pasaulis“, „Tylos
pasulyje skamba muzika“, „Muzikavimo džiaugsmas“.

Edukacinių programų skaičius
(atitinka Bibliotekų plėtros strateginių
krypčių 2016–2022 metams vertinimo
kriterijų „Bibliotekų vykdomų
neformaliojo švietimo programų
skaičius, vnt.“ )
Edukacinių užsiėmimų skaičius
(atitinka Bibliotekų plėtros strateginių
krypčių 2016–2022 metams vertinimo
kriterijų „Bibliotekose vykdytų
informacinių, kultūrinių ir edukacinių
renginių skaičiaus pokytis, lyginant su
2014 m., proc.“ )
Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius

Nustatytoje veiklos teritorijoje skatinti ir rengti
informaciniai ir edukaciniai renginiai socialiai
pažeidžiamoms vartotojų grupėms - vasaros metu
suorganizuotos 2 stovyklos (3 dienų suaugusių žmonių
turinčių negalią kūrybinė stovykla ir 10 dienų vaikų
vasaros stovykla). Buvo organizuojami įvairaus amžiaus
žmonių su negalia susitikimai bibliotekoje. BĮ Neįgaliųjų
centro „Klaipėdos lakštutė“ pedagogai ir auklėtiniai 1 kartą
į mėnesį lankėsi bibliotekos vaikų literatūros skyriuje, kur
diskutuodavo apie knygas, jas rinkdavosi skaitymui, kurias
vėliau aptardavo kitų susitikimų metu. II-III ketv. vaikai ir
jaunimas buvo įtraukti į „skaitymo iššūkį“, o IV ketv. buvo
organizuojamos Vaikų kultūros dienos. Senjorai buvo
aktyviai įtraukti į knygų mylėtojų ketelės „Tarp eilučių“
veiklą. Įgyvendiontas projektas „Senjoras-3“. Plėtojant
inovacijų technologijų sklaidą senjorai dalyvauja patirties
pasidalinimo bei edukaciniuose užsiėmimuose, kurių metu
apmokomi naudotis informacinėmis technologijomis planšetiniais kompiuteriais ir jais gali laisvai naudotis.
Siekiant įrodyti, kad ir senjoras gali būti modernus
išmaniųjų technologijų pagalba, suteikiame senjorams
galimybę mokytis ir tobulėti. Bibliotekoje savanoriaujantys
užsieniečiai parengė metodinę medžiagą apie savo šalies
kultūrą, papročius, istoriją ir sukūrė 100 naudingiausių

Kultūros, edukacinių ir informacinių
renginių, skirtų senjorams, skaičius
Kultūros, edukacinių ir informacinių
renginių, skirtų žmonėms su negalia,
skaičius
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Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta,
kadangi didėjant suskaitmenintų objektų
skaičiui, proporcingai mažėja jų peržiūrų
skaičius tenkantis vienam objektui.
Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
kadangi dėl didelio visuomenės
susidomėjimo, buvo organizuota daugiau
renginių.

Naujai atidaryta Edukacinė erdvė, skirtos
lėšos neįgaliųjų programai ir šios
auditorijos susidomėjimas pasiūlyta veikla
sudarė galimybes realizuoti daugiau
edukacinių programų.
Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta,
kadangi nebuvo skirtas projektinis
finansavimas bibliotekos pateiktoms net 7
projektų paraiškoms edukacinei veiklai.

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
kadangi dėl didelio visuomenės
susidomėjimo, buvo organizuota daugiau
renginių.

informaciniai ir edukaciniai renginiai socialiai
pažeidžiamoms vartotojų grupėms - vasaros metu
suorganizuotos 2 stovyklos (3 dienų suaugusių žmonių
turinčių negalią kūrybinė stovykla ir 10 dienų vaikų
vasaros stovykla). Buvo organizuojami įvairaus amžiaus
žmonių su negalia susitikimai bibliotekoje. BĮ Neįgaliųjų
centro „Klaipėdos lakštutė“ pedagogai ir auklėtiniai 1 kartą Kultūros, edukacinių ir informacinių
į mėnesį lankėsi bibliotekos vaikų literatūros skyriuje, kur renginių, skirtų vaikams ir jaunimui,
diskutuodavo apie knygas, jas rinkdavosi skaitymui, kurias skaičius
vėliau aptardavo kitų susitikimų metu. II-III ketv. vaikai ir
jaunimas buvo įtraukti į „skaitymo iššūkį“, o IV ketv. buvo
organizuojamos Vaikų kultūros dienos. Senjorai buvo
aktyviai įtraukti į knygų mylėtojų ketelės „Tarp eilučių“
veiklą. Įgyvendiontas projektas „Senjoras-3“. Plėtojant
inovacijų technologijų sklaidą senjorai dalyvauja patirties
pasidalinimo bei edukaciniuose užsiėmimuose, kurių metu
apmokomi naudotis informacinėmis technologijomis planšetiniais kompiuteriais ir jais gali laisvai naudotis.
Siekiant įrodyti, kad ir senjoras gali būti modernus
išmaniųjų technologijų pagalba, suteikiame senjorams
galimybę mokytis ir tobulėti. Bibliotekoje savanoriaujantys
užsieniečiai parengė metodinę medžiagą apie savo šalies
kultūrą, papročius, istoriją ir sukūrė 100 naudingiausių
frazių užsienio kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Rengiami
susitikimai, kalbų dienos, kurių metu senjorai mokosi
kartu su savanoriais. Išleista skrajutė/lankstinukas su 100
populiariausių frazių pravers mokinantis ar keliaujant į
užsienio šalis.
Vykdyti visuomenės
Teiktos mokymosi visą gyvenimą paslaugos įvairioms
įtraukimo į mokymosi visą tikslinėms grupėms, įgyvendinat projektą „Suaugusiųjų
gyvenimą proceso veiklas informacinių gebėjimų ugdymo, dalyvaujant kultūriniame
gyvenime programa“: gerinta turimų mokymo(si)
programų kokybė bei sukurta nauja informacinių
gebėjimų ugdymo programa. Kompiuterinio raštingumo
mokymų programa pritaikyta žmonėms turintiems klausos
negalią.
IV ketv. bibliotekos senoji mokymų klasė buvo perkeliama
į erdvesnes Edukacinės erdvės patalpas. Mokymų klasės
perkėlimo iš senų į naujas patalpas metu mokymai nebuvo
vedami.

Vykdyti mokslinę veiklą

Skaitmeninio raštingumo mokymų
skaičius
Skaitmeninio raštingumo mokymo
renginiuose mokytų, konsultuotų
gyventojų skaičius (atitinka KM
strateginio veiklos plano vertinimo
kriterijų P-03-03-01-01-05 „Per metus
viešosiose bibliotekose skaitmeninio
raštingumo mokymo renginiuose mokyti
ir konsultuoti gyventojai, tūkst. žm.“ )
Bibliotekos parengų virtalių mokymosi
programų skaičius (atitinka Bibliotekų
plėtros strateginių krypčių 2016-2022
metams vertinimo kriterijų „Bibliotekos
parengtų virtualių mokymosi programų
skaičius, vnt.“)

Bibliotekoje atnaujintų mokymui(si)
palankių erdvių skaičius (atitinka
Bibliotekų plėtros strateginių krypčių
2016-2022 metams vertinimo kriterijų
„Bibliotekose atnaujintų mokymui (si)
palankių erdvių slkaičius, vnt.“)
Atliktas tyrimas „Savivaldybių viešųjų bibliotekų mokslinė Vykdytų tyrimų skaičius
veikla“.
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Vertinimo kriterijaus reikšmės nepasiektos,
kadangi nebuvo skirtas projektinis
finansavimas bibliotekos projekto „Ateik į
kiemą - 2“, skirto skaitmeninio raštingumo
mokymams, paraiškai. Taip pat bibliotekos
kompiuterinio raštingumo mokymų klasė
buvo perkelta į kitas patalpas, dėl ko
laikiniai mokymai buvo nevedami.

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta,
nes dėl techninių problemų bibliotekos
sukurtos virtualios mokymų programos
neprieinamos. 2018 metais numatoma
išspręsti iškilusias problemas ir pateikti
virtualias mokymosi programas vartotojui.

Skatinti savanorišką veiklą Įgyvendintas projektas „Savanoriška biblioteka“. Projektu
bibliotekoje
buvo siekiama sudaryti jauniems žmonėms galimybę
tikslingai, turiningai ir saugiai praleisti laisvalaikį
bibliotekoje savanoriaujant. Sudarytos sąlygos jauniems
žmonėms įgyti asmeninių, socialinių, profesinių
kompetencijų.
Efektyviai valdyti įstaigos
finansus

Bibliotekoje ir/ar jos renginiuose bent
vieną kartą dirbusių savanorių skaičius

Įstaigos įsiskolinimų metų pabaigoje
likutis (eurai)

50

53

106%

0

0

100%

1

1

100%

100

100

100%

STRATEGINIS TIKSLAS (5): „Sudaryti sąlygas kultūros paslaugų plėtrai“
Programa (05-01) „Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas“
05-01-02

TIKSLAS. Sudaryti sąlygas efektyviam kultūros politikos formavimui ir jos įgyvendinimui

05-01-02-01 UŽDAVINYS. Tęsti kultūros objektų statybą bei
Užbaigtas investicijų projektas.
esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines
technologijas atitinkančia įranga
05-01-02-01Priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
03
Organizuoti investicijų
Užbaigtas inversticijų projektas. Pritaikant poilsio pastatus
projekto „Klaipėdos
ištisus metus veikiančiam tarptautiniam vertėjų ir rašytojų
apskrities viešosios I.
centrui, atliktas remontas: pastatai apšiltinti, įrengtas
Simonaitytės bibliotekos
geoterminis šildymas, 9 kambariuose įrengti sanitariniai
poilsio pastatų Skruzdynės mazgai, pakeista elektros instaliacija, įrengti
g. 9, Nidoje, kapitalinis
kompiuteriniai tinklai. Nupirkta įranga: buičiai (virtuvėlių,
remontas, pritaikant
skalbyklos), darbui (kompiuteriai), poilsiui (dviračiai),
Tarptautinio vertėjų ir
edukacinei veiklai (garso ir vaizdo technika), kėdės
rašytojų centro veiklai“
renginiams, montuojami baldai, sutvarkyta aplinka
vykdymo priežiūrą
(išgrįstas kiemas), įrengta apsauginė bei priešgaisrinė
signalizacijos, sutvarkyti pastatų stogai.

Direktorius

Įgyvendinamų infrastruktūros plėtros
programų projektų skaičius

Investicinio projekto įvykdymas, proc.
nuo bendros projekto vertės

Juozas Šikšnelis

