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BENDROJI DALIS

                 2007 metais Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios  bibliotekos ir jos filialų  
veikloje  svarbiausia  buvo žinių, informacijos bei  dokumentų išsaugojimas,  kaupimas ir  skleidimas 
vartotojų  tarpe,  jų  informacijos  poreikių  tenkinimas.  Pagrindinis  veiklos  tikslas  -  visuomenės 
bibliotekinis aptarnavimas bei informacinis aprūpinimas.  Knygos ir kiti  Neringos savivaldybės 
Viktoro  Miliūno viešosios  bibliotekos  ir  jos  filialų  dokumentai  sutelkti  visų  bendruomenės,  kurią 
aptarnaujame,  žmonių  interesų,  informacijos  poreikių  tenkinimui  ir  švietimui.  Pagrindinė  funkcija 
buvo ir išlieka- būti regioninės informacijos, sukauptos dokumentuose, centru. Neringa-kurortas, tad 
dokumentų, įvairių straipsnių apie Neringą kaupimas yra reklama, pažintis su mūsų miestu, jo istorija, 
unikalia gamta, taip pat šių dienų įvykiais poilsiautojams, turistams, apsilankantiems Kuršių nerijoje ir 
visiems mūsų bibliotekos ir jos filialų lankytojams. Įvairių dokumentų, straipsnių apie Kuršių neriją 
kaupimas  turi  ir  išliekamąją,  istorinę  vertę.  Svarbus  uždavinys  ir  Neringos  savivaldybės  Viktoro 
Miliūno viešosios bibliotekos veiklos sistemingas tobulinimas ir atnaujinimas, pritaikant ją prie greitai 
besikeičiančių  laikmečio  reikalavimų,  naujų  technologijų.  Bibliotekos  veiklą  stengtasi  derinti  su 
miesto bendruomenės ir atvykstančių turistų, poilsiautojų (Neringa-kurortas) interesais ir poreikiais. 
Bibliotekos autoritetas pirmiausia ir siejasi su jos galimybėmis bei sudarytomis sąlygomis kiekvienam 
susipažinti su geriausiais literatūros kūriniais, gauti reikalingą informaciją. 

Užimti ir nuolat skubantys vartotojai nori vis mažiau laiko skirti informacijos paieškai ir 
skaitymui  bibliotekoje. Informaciją  ir  reikalingas  žinias  jie  pageidauja  gauti  interaktyviomis 
informacijos  priemonėmis,  o  bibliotekoje  esančius  dokumentus  dažnai  įsirašo  į  kompiuterines 
laikmenas ar daro kopijas.

Pagrindinės bibliotekos veiklos kryptys 2007 metais buvo:
• Visuomenės bibliotekinis aptarnavimas bei informacinis aprūpinimas:
• aptarnauti vartotojus: vietinius gyventojus ir poilsiautojus;
• kaupti ir saugoti dokumentų fondą, atsižvelgiant į vartotojų poreikius;
• informuoti vartotojus apie naujus spaudinius;
• rengti įvairias dokumentų parodas;
• rengti  įvairius  literatūrinius  renginius:  knygų  pristatymus,  susitikimus  su 

rašytojais, aktoriais ir t.t.;
• atsakyti į skaitytojų užklausas;
• teikti pagalbą pasirenkant literatūrą, ypač moksleiviams;
• padėti susirasti vartotojams reikiamą informaciją įvairiuose šaltiniuose;
• vartotojų informacinės kultūros ugdymas;
• interneto paslaugos teikimas vartotojams.

      Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos veiklą pirmiausia įtakojo 
vartotojų poreikiai ir bibliotekos galimybės, tame tarpe ir finansinės. 

 
I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS

      Bibliotekų skaičius:

- iš viso - 3
- viešoji biblioteka - 1
- miesto filialų - 2
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Tinklo pokyčiai.

             Neringoje  bibliotekų tinklas  išliko  nepakitęs:  Neringos savivaldybės  Viktoro  Miliūno 
viešoji biblioteka ir Preilos, Juodkrantės filialai. Neringos savivaldybėje bibliotekų tinklas- optimalus. 
Nors Preilos filiale vietinių vartotojų nedaug, bet Neringa ir visos jos gyvenvietės -kurortas, tad filialai 
labai reikalingi ne tik vietos gyventojams, bet ir poilsiautojams. Taip pat gana dideli atstumai tarp 
gyvenviečių,  todėl  žmonėms  būtų  labai  nepatogu  vykti  į  Nidą  ar  Juodkrantę   paskaityti  spaudą, 
pasiimti reikalingą knygą.  

Tiek  viešoji  biblioteka,  tiek  Preilos  ir  Juodkrantės  filialai   aptarnauja  suaugusius  ir 
vaikus. Neringa-kurortas, todėl aptarnaujami ir poilsiauti atvykstantys žmonės (laikini vartotojai). 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos struktūra- abonementas ir 
skaitykla.
              Nestacionarinio aptarnavimo nėra. 
 

II. FONDO FORMAVIMAS IR BŪKLĖ

Fondo būklė.

1. Iš viso NVB sistemoje yra dokumentų: (fiz. vnt. ir pav.) – 113200 fiz.vnt.; 73209 pav. 
• viešojoje bibliotekoje       – 48559 fiz. vnt.; 29638 pav.  
• miesto filialuose               – 64641 fiz. vnt.; 43571 pav. 

2. Iš viso NVB sistemoje yra grožinės ir vaikų literatūros (fiz. vnt. ir proc.) - 65065 
fiz. vnt.; 57,5 % bendro dokumentų fondo

• viešojoje bibliotekoje       – 24405 fiz. vnt.; 50,3 % 
• miesto filialuose               – 40660 fiz. vnt.; 62,9 %

3. Iš viso NVB sistemoje yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.) –  29040 fiz. vnt.; 
25,6 % bendro dokumentų fondo

• viešojoje bibliotekoje      – 13713 fiz. vnt.; 28,2 %
• miesto filialuose              – 15327 fiz. vnt.; 23,7 % 

4. Iš viso NVB sistemoje yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.) 
- 19080 fiz. vnt.; (16,9 % bendro dokumentų fondo)

• viešojoje bibliotekoje        – 10426 fiz. vnt.; 21,5 %
• miesto filialuose               – 8654   fiz. vnt.; 13,4 %
 

5. Kitų dokumentų viešojoje bibliotekoje  - 15 fiz. vnt. (viešojoje bibliotekoje)

Aprūpinimas dokumentais
• 1 gyventojui tenka dokumentų  (iš viso )         – 34,6 fiz. vnt.
• 1 gyventojui tenka naujų dokumentų (iš viso) –1,14
• 1 vartotojui tenka dokumentų (iš viso)            – 71,1

Iš viso per metus įsigyta dokumentų NVB sistemoje (fiz. vnt. ir pav.) – 3739 fiz. vnt.; 
1231 pav.

• iš viso įsigyta knygų ir brošiūrų (VB ir filialuose) – 1428 fiz. vnt.; 665 pav. 
• per metus įsigyta grožinės literatūros iš viso    – 835 fiz. vnt.
• viešojoje bibliotekoje  –   393 fiz. vnt.
• miesto filialuose  -  442 fiz. vnt. 
• per metus įsigyta šakinės literatūros iš viso  –  593 fiz. vnt. 
• viešojoje bibliotekoje   –  514 fiz. vnt.
• miesto filialuose   -    79 fiz. vnt.
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Iš viso per metus gauta periodinių leidinių (pav. ir fiz. vnt.) – 2311 fiz. vnt. 
• viešojoje bibliotekoje – 103 pav.;1097 fiz. vnt.
• Juodkrantės filiale – 70 pav.;  728 fiz. vnt.
• Preilos filiale – 39 pav.;  486 fiz. vnt. 

 Iš viso per metus gavo dokumentų  (fiz. vnt.):         -  3739
• Neringos VB - 2004
• Miesto filialai - 1735
• Juodkrantės filialas – 1020
• Preilos filialas – 715

NVB sistemoje gautų dokumentų proc. dokumentų fonde 
• viešojoje bibliotekoje – 3,3 %
• miesto filialuose – 2,7 %

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams (knygoms) įsigyti
• Iš viso – 5,9 Lt
• LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 3,2 Lt
• Neringos savivaldybės skirtų lėšų – 2,7 Lt
• Iš kitų šaltinių – 0

Dokumentų nurašymas

• Iš viso nurašyta NVB sistemoje  –  2544 fiz. vnt.
• viešojoje bibliotekoje                                   –  1012 fiz. vnt.
• miesto filialuose                                           –  1532 fiz. vnt.  

Fondo panaudojimas

• Bendras NVB sistemos fondo apyvartos rodiklis  - 0,54
• viešojoje bibliotekoje     - 0,37
• miesto filialuose     - 0,66

                             III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

Vartotojų telkimas

1. Gyventojų skaičius   (iš viso) -   3270
• Nidoje -2250
• kitose gyvenvietėse -1020

 2. Gyventojų sutelkimo procentas: (vietinių gyventojų)
• visoje NVB sistemoje                          – 26,3%
• viešojoje bibliotekoje - 20,5 % 
• miesto filialuose - 39,1 % 

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai
• mieste - 1090

Vartotojų skaičius

• iš viso NVB sistemoje -1587
• iš jų vietinių gyventojų - 861
• laikinų vartotojų - 726
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• viešojoje bibliotekoje (iš viso) - 735
• iš jų vietinių gyventojų - 462
• laikinų vartotojų - 273
• miesto filialuose (iš viso) - 852
• iš jų vietinių gyventojų - 399
• laikinų vartotojų - 453

1. Vartotojų sudėties pokyčiai.

      Bendras vartotojų  skaičius Neringos savivaldybės  Viktoro Miliūno 
viešojoje bibliotekoje ir filialuose – 1587,  (2006m.- 1576)  beveik nepakito. Viešojoje 
bibliotekoje vartotojų skaičius - 735, padidėjo 14 vartotojų  (2006m. – 721). Preilos ir 
Juodkrantės  filialuose  vartotojų  skaičius  -  852,  sumažėjo  nežymiai,  tik  3  vartotojais 
(2006m.- 855). 

2. Lankytojų skaičius 
• iš viso lankytojų skaičius visoje NVB sistemoje - 30296
• iš jų vietinių gyventojų - 17353
• laikinų vartotojų - 12943
• viešojoje bibliotekoje        - 10691
• iš jų vietinių gyventojų - 4684
• laikinų vartotojų - 6007
• miesto filialuose -19605
• iš jų vietinių gyventojų -12669
• laikinų vartotojų -6936

Lankomumas
• Bendras lankomumo rodiklis visoje NVB sistemoje - 19,1
• viešojoje bibliotekoje - 14,5
• miesto filialuose - 23,0

Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.)
• iš viso išduota dokumentų visoje NVB sistemoje - 60586
• iš jų vietiniams gyventojams - 35204
• laikiniems vartotojams -25382
• viešojoje bibliotekoje - 17843
• vietiniams gyventojams -10003
• laikiniems vartotojams -7840
• miesto filialuose -42743
• vietiniams gyventojams -25201
• laikiniems vartotojams -17542

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)

• iš viso išduota dokumentų visoje NVB sistemoje -23719
• vietiniams gyventojams -17415
• laikiniems vartotojams -6304
• viešojoje bibliotekoje -6116
• vietiniams gyventojams -4748
• laikiniems vartotojams -1368
• miesto filialuose -17603
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• vietiniams gyventojams -12667
• laikiniems vartotojams -4936

Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.)
• visoje NVB sistemoje - 36867
• viešojoje bibliotekoje - 11727
• miesto filialuose - 25140

iš viso išduota grožinės literatūros ( fiz. vnt. ir proc.)
• visoje NVB sistemoje - 16994; 28,0 %
• viešojoje bibliotekoje - 3704; 20,7 %
• vietiniams gyventojams - 2611
• laikiniems vartotojams - 1093
• miesto filialuose - 13290; 31,0 %
• vietiniams gyventojams - 9521
• laikiniems vartotojams - 3769

Iš viso išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.)
• visoje NVB sistemoje - 3103
• vietiniams gyventojams - 2424
• laikiniems vartotojams - 679
• viešojoje bibliotekoje - 768
• vietiniams gyventojams - 595
• laikiniems vartotojams - 173
• miesto filialuose - 2335
• vietiniams gyventojams - 1829
• laikiniems vartotojams - 506

Iš viso išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.)
• visoje NVB sistemoje - 40489
• viešojoje bibliotekoje - 13371
• miesto filialuose - 27118

LANKYTOJŲ  IR DOKUMENTŲ IŠDUOTIES  POKYČIAI

Bendras apsilankymų skaičius, lyginant su 2006 metais, pakito nežymiai, sumažėjo tik 
140 lankytojų. (2006m.- 30436). Viešojoje bibliotekoje apsilankymų skaičius-10691. Miesto filialuose 
apsilankymų skaičius -19605, padidėjo 1010 apsilankymų. 

   Lyginant su praėjusiais metais bendra dokumentų išduotis sumažėjo 4727 fiz. vnt., 
(2006m.-65313). Viešojoje bibliotekoje dokumentų išduotis sumažėjo 5862 fiz. vnt. Miesto filialuose 
bendra dokumentų išduotis padidėjo  1135 fiz. vnt. Ir toliau gana populiarus išlieka periodinių leidinių 
(laikraščių, žurnalų) skaitomumas vietoje. Dokumentų išduotis vietoje – 36867 fiz. vnt. 

Skaitomumas  (dokumentų išduotis į namus)
• visoje NVB sistemoje - 14,9
• viešojoje bibliotekoje - 8,3
• miesto filialuose - 20,6

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius.
• visoje NVB sistemoje - 28
• viešojoje bibliotekoje - 14
• miesto filialuose - 14
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Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius iš viso:
• Tinklinių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius:
• visoje NVB sistemoje - 5
• viešojoje bibliotekoje - 3
• miesto filialuose - 2

  Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams , prijungtų prie interneto.

• visoje NVB sistemoje - 5
• viešojoje bibliotekoje - 3
• miesto filialuose - 2

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams. 
• visoje NVB sistemoje - 6
• viešojoje bibliotekoje - 5
• miesto filialuose - 1

Prieiga ir sąlygos

• Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų darbo 
valandų skaičius vidutiniškai - 40 valandų per savaitę ir penkių dienų darbo 
savaitė. Poilsio dienos-pirmadienis, sekmadienis. 

TBA paslaugomis vartotojai nesinaudojo.

IV. RENGINIAI

• Renginių skaičius (iš viso žodinių) - 19
• viešojoje bibliotekoje - 11
• miesto filialuose - 8

Viešoji  biblioteka  ir filialai kaip ir iki šiol, pagal galimybes, stengėsi dalyvauti miesto
kultūrinėje  veikloje,  bendradarbiauti  su  kitomis  kultūros,  švietimo  įstaigomis:  Rašytojo  T.  Mano 
memorialiniu  muziejumi,  Neringos  istorijos  muziejumi,  Nidos  vidurine  mokykla,  jos  biblioteka, 
Juodkrantės L. Rėzos kultūros centru, Juodkrantės L. Rėzos jūrų kadetų pagrindine mokykla, Preilos–
Pervalkos  seniūnija. 
  

               Pagrindinės renginių formos ir tematika

Vasario 15d.  prie V. Miliūno namo Nidoje esančios atminimo lentos įvyko rašytojo, 
Nidos metraštininko V.Miliūno (1916-1986) 91-jų gimimo metinių paminėjimas. 

Tęsiant bendradarbiavimą su Šilutės rajono savivaldybės F.Bajoraičio viešąja biblioteka 
įgyvendintas  projektas  “Knygos  slėpiniai”,  skirtas kultūriniams  mainams  2007  metais. 
Bendradarbiavimo pagrindas- Šilutės rajono ir Neringos savivaldybių 2001-06-06 bendradarbiavimo 
sutartis. Ta proga kovo 15 d. Šilutės rajono Fr. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtas vakaras 
„Meno ir poezijos paralelės“. Jo metu atidaryta tarptautinio seminaro-plenero „Išgirsti, išklausyti ir  
padėti  gamtai  gali  menas“ darbų  paroda  (rašytojo  T.  Manno memorialinis  muziejus)  ir  vyko  A. 
Kiminio eilėraščių rinkinio „Pabūkim dviese“ pristatymas. 

Kovo 22d. rašytojo  T.  Manno memorialiniame muziejuje  surengtas Daivos Molytės–
Lukauskienės knygos „Baltas kvadratas juodame fone“ pristatymas. 
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Gegužės  25d.  rašytojo  T.  Manno  memorialiniame  muziejuje  įvyko  poezijos  šventė 
„Poezijos  pavasaris  2007“.  Dalyvavo  poetai:  A.A.  Jonynas,  L.Jakimavičius,  Vl.  Braziūnas,  V. 
Bogutaitė, A. Marčėnas, A. Šlepikas, V. Daškevičius, svečias iš Prancūzijos B. Noel, G.Bulotaitė.

Neringos  savivaldybės  Viktoro  Miliūno  viešoji  biblioteka  dalyvavo  ir  VĮ  T.  Mano 
kultūros centro organizuotame projekte, kultūros ir meno atvirų durų dienose „Pajūriais pamariais“ 
2007. Ta proga birželio 9 d. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje parengta 
dokumentų paroda iš bibliotekos fondų „Knygos su autorių autografais“. 
            

Rugpjūčio 20 d. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje surengtas 
literatūros vakaras, skirtas rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno atminimui. Vakare dalyvavo 
rašytojo žmona Angelė, jį pažinoję ir su V. Miliūnu bendravę kolegos (pvz. rašytojas G. Kanovičius). 
Leidykla  „Versus  aureus“  (redaktorė  M.  Dautartienė)  pristatė  naujai  išleistas  rašytojo  V.  Miliūno 
knygas: „Evalduko metai“ ir „Žaidimas be taisyklių“. 

Rugsėjo  13  d.   Neringos  savivaldybės  Viktoro  Miliūno  viešojoje  bibliotekoje  įvyko 
Klaipėdos  regiono  bibliotekininkų  kūrybos  šventė. Jos  metu  pristatyta  kolegės  Vilijos 
Didžpetrienės  dailės  darbų  ir  Palangos  miesto  savivaldybės  viešosios  bibliotekos  darbuotojos  M. 
Jonaitienės  knygų  skirtukų  parodos.  Per  vakaronę  „Susitikimai“  apskričių  bibliotekų  atstovai 
demonstravo savo kūrybinius sugebėjimus: skaitovių, dainininkų, rašytojų.   
 

Spalio  16  d. bibliotekoje  vyko  kultūros  žurnalo  „Naujoji  Romuva“  pristatymas, 
susitikimas su žurnalo leidėjais ir autoriais. Renginyje dalyvavo vyr. redaktorius A. Konickis ir kt. 

Spalio  19  d.  Tęsiant  bendradarbiavimą  su  Šilutės  rajono  savivaldybės  F.Bajoraičio 
viešąja  biblioteka,  Neringos  savivaldybės   Viktoro  Miliūno  viešojoje  bibliotekoje  buvo  pristatyta 
šilutiškės dailės mokytojos, dailininkės ir poetės Kristinos Blankaitės kūrybos darbų paroda ir 
pirmasis poezijos rinkinys „Sulytos plaštakės“.     

 
Lapkričio  14  d.  Rašytojo T.  Mano  memorialiniame  muziejuje  surengtas  almanacho 

„Baltija“ pristatymas, skirtas Neringos miesto gimtadieniui. Vakare dalyvavo rašytojai R. Černiauskas, 
J. Sučylaitė, dailininkas E. Malinauskas. 

RENGINIAI VAIKAMS

Balandžio  26 d.   Nidos  vidurinėje  mokykloje,  bendradarbiaujant  su  Nidos  vidurinės 
mokyklos  biblioteka,  surengta literatūrinė  popietė  „Susitikimas su rašytoju R. Černiausku ir  jo 
knygelės vaikams „Slieko pasaka“ pristatymas“, skirta Lietuvos nacionalinei bibliotekų savaitei. 

Rugsėjo  14  d.  Nidos  vidurinėje  mokykloje,  bendradarbiaujant  su  Nidos  vidurinės 
mokyklos biblioteka, įvyko susitikimas su rašytoju Laimonu Iniumi. 

Apsilankė renginiuose iš viso 472 lankytojai. Iš jų- 188 lankytojai pačioje bibliotekoje 
vykusiuose renginiuose ir 284 lankytojai ne bibliotekoje vykusiuose renginiuose  (rašytojo T. Mano 
memorialiniame muziejuje, Nidos vidurinėje mokykloje ir t.t.). 

JUODKRANTĖS FILIALAS

Juodkrantės  filialas  rengiant  įvairius  renginius  taip  pat  glaudžiai  bendradarbiauja  su 
Juodkrantės L.Rėzos jūrų kadetų mokykla, Juodkrantės vaikų lopšeliu- darželiu „Vyturėlis“. 

Kovo 16 d. bendradarbiaujant  su Juodkrantės L.Rėzos jūrų kadetų mokykla,  surengta 
valandėlė, skirta Knygnešio dienai. 

2-os klasės mokiniams surengta pažintinė valandėlė su biblioteka  „Biblioteka-pasakų 
šalis“. 
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Gegužės 7 d. įvyko literatūros valandėlė, skirta Kalbos ir knygos dienai.

Lapkričio 14d. viešosios bibliotekos filiale surengta literatūros popietė „Mano miestas- 
Neringa“  (lietuvių  kalbos  pamoka  10  kl.  ),  skirta  Neringos  miesto  gimtadieniui.  Taip  pat  vyko 
susitikimas su Neringos savivaldybės tarybos nariu,  ugdymo ir sporto komiteto pirmininku Č. Stoniu. 
PREILOS FILIALAS

                    Preilos filialas pagal galimybes stengiasi aktyviai dalyvauti bendruomenės kultūriniame 
gyvenime.  Bendraujant  su Preilos-Pervalkos seniūnija  ir  jos seniūne turėjo  galimybę  prisidėti  prie 
įvairių rengiamų renginių, dalyvauti renginiuose Nidoje ir Juodkrantėje. 

              Sausio  4  d.  surengta  literatūros  popietė,  skirta  rašytojo  V.  Račicko  55-ms  gimimo 
metinėms. 

              Vasario  14  d.  surengta  literatūros  valandėlė  „Lietuviško  žodžio  meistras“,  skirta 
rašytojo Vytės Nemunėlio 100-ms gimimo metinėms.    

  Balandžio  27  d.  surengta  literatūros  popietė  „Knyga  ir  žodis“,  skirta  Nacionalinei 
bibliotekų savaitei.   

             Gegužės 5 d. vyko popietė Motinos dienai „Suspindėk mano mama lyg saulė“.

             Rugsėjo 22 d. surengta literatūros popietė „Iš pasakų knygos pabiro pasakaitės“. 

              Spalio  3  d.  jaukiuose  Preilos  bendruomenės  namuose vyko  A. Arlauskienės  knygos 
apie T. Šerną „Vakar buvo rytoj“ pristatymas. 

              Lapkričio  18  d.  bendradarbiaujant  su  Preilos-Pervalkos  seniūnija,  gražiai  paminėtas 
Preilos  mokyklos  100  metų  jubiliejus.  Malonu,  kad  Preilos  filialas  ir  įsikūręs  šiame  istoriniame 
pastate.
               Tiek viešojoje bibliotekoje, tiek filialuose nuolat rengiamos įvairios spaudinių parodos. 
Pvz.: dokumentų parodos, skirtos Valstybės dienai, Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimui, Kovo 
11-jai-  Lietuvos  nepriklausomybės  atkūrimo dienai,  Vasario  16-jai  –  Lietuvos  valstybės  atkūrimo 
dienai,  taip  pat  rašytojų,  žymių  žmonių  gimimo  metinėms,  jubiliejams  paminėti.   Viešojoje 
bibliotekoje balandžio mėnesį veikė Nidos lopšelio- darželio „Ąžuoliukas“ auklėtinių piešinių paroda 
„Mes pasaulio vaikai“, skirta Žemės dienai. Taip pat rugsėjo pabaigoje parengta dokumentų paroda 
„Profesoriui, poetui, vertėjui Tomui Venclovai-70“ ir kitos.  

V.  MOKAMOS PASLAUGOS

Neringos  savivaldybės  Viktoro  Miliiūno  viešojoje  bibliotekoje  teikiama  mokama 
kopijavimo paslauga. Teikiamų mokamų paslaugų suma nedidelė - 0,3 tūkst. Lt., tačiau vartotojams 
labai reikalinga.  

VI. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS

Bibliotekos leidiniai, reklama

Patikslintas  lankstinukas  apie  biblioteką  lietuvių,  rusų,  vokiečių,  anglų  kalbomis. 
Patikslinta  ir  pateikta  svarbiausia  informacija  interneto  puslapiui:  www.visitneringa.com/lt  apie 
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešają biblioteką ir jos filialus.  

Įvairūs straipsniai, informacija  apie biblioteką

2007m.  kovo  20d.  Šilutės  krašto  laikraštyje  „Pamarys“  išspausdintas  S.  Mėlinausko 
straipsnis „Meno ir poezijos paralelės“, kuriame pasakojama apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 
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bibliotekoje  vykusį Knygnešio dienai skirtą vakarą. Į Šilutę nidiškiai nuvežė tik dalį seminare-plenere 
nutapytų paveikslų, kaip pernai nuo gaisro nusiaubtame Kuršių nerijos miške dailininkai kūrė menines 
instaliacijas, įteigiančias mintį, kad šio krašto gamta yra labai trapi. 

Apie  tą  patį  renginį,  vykusį  Šilutėje,  laikraštyje  „Šilutės  naujienos“  (2007-03-22)  ir 
dienraštyje  „Vakarų  ekspresas“  (2007-03-27)  rašoma  Ž.  Jokužytės straipsnyje „Dailės  ir  poezijos  
vakaras“. Taip  pat  laikraštyje  „Šilokarčema“  (2008-03-20) S.  Sodonio  straipsnyje  „Bibliotekoje-
vaizdai ir poezija“.  Minėta paroda „Išgirsti, išklausyti ir padėti gamtai gali menas“ Šilutėje surengta 
bendradarbiaujant Šilutės rajono Fr. Bajoraičio ir Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosioms 
bibliotekoms. 

Dienraštyje  „Klaipėda“  (2007-03-29)  išspausdintas  D.  Greičiutės  straipsnis  „  Nidoje 
pristatyta  Daivos  Molytės-Lukauskienės  knyga  „Baltas  kvadratas  juodame  fone“.  Renginį 
suorganizavo  Neringos  savivaldybės  Viktoro  Miliūno  viešoji  biblioteka  ir  rašytojo  T.  Mano 
memorialinis muziejus.   

Laikraštyje  „XXI amžius“ (2007-06-20 Nr.47) publikuojamas Dr. Gr. Kačerauskienės 
straipsnis „Kuršių nerijos sukaktys“. Jame rašoma  ir  apie Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno 
viešosios bibliotekos jubiliejų ir veiklą. 

Žurnale  „Tarp  knygų“  (2007.Nr.6)  publikuojamas  A.  Senkaus  straipsnis  „Lietuvos 
bibliotekos 2006 metais“. Jame apžvelgiama ir  Neringos savivaldybės  Viktoro Miliūno viešosios 
bibliotekos veikla 2006 metais. 

Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2007-08-28, NERINGOS puslapis) išspausdintas Dalios 
Greičiutės  straipsnis  „ Vakaras  su   knyga“.  Straipsnyje  pasakojama  apie  Neringos  savivaldybės 
Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje vykusį literatūrinį rašytojo Viktoro Miliūno vakarą. Renginio 
dalyviai turėjo galimybę prisiminti V. Miliūną ir jo kūrybą, susitikti su žmona Angele bei leidyklos 
„Versus  aureus“  redaktore  M.  Dautartiene.  Buvo  pristatytos  dvi  rašytojo  knygos:  „Žaidimas  be 
taisyklių“ ir „Evalduko metai“. 

Dienraštyje „Klaipėda“ (2007-10-19) išspausdintas Juozo Šikšnelio straipsnis  „Žodžiu, 
garsu, spalva ir forma“.  Jame pasakojama apie I.  Simonaitytės  bibliotekos treti  metai  rengiamą 
kuriančių  bibliotekininkų  šventę.  Džiugu,  kad  šventė  pasiekė  ir  Neringos  savivaldybės  Viktoro 
Miliūno viešąją biblioteką. Bibliotekoje buvo atidaryta mūsų bibliotekininkės Vilijos Didžpetrienės 
tapybos darbų bei Palangos miesto savivaldybės bibliotekos darbuotojos Miglės Jonaitienės knygų 
skirtukų parodos, vyko vakaronė „Susitikimai“.   Straipsnis  „Kuriančiųjų bibliotekininkų šventės 
„Žodžiu, garsu ir forma“ spausdinamas ir žurnale „Kultūros aktualijos“ (2007m. Nr. 6) 

Dienraštyje  „Klaipėda“  (2007-10-25)  išspausdintas  R.  Ravaitytės  –Meyer  straipsnis 
„Naujoji  Romuva“  gręžiasi  į  Neringą“. Straipsnyje  pasakojama  apie  pirmą  kartą  Neringoje 
pristatytą  kultūros  žurnalą  „Naujoji  Romuva“,  kuris  vyko  Neringos  savivaldybės  Viktoro  Miliūno 
viešojoje bibliotekoje. 

Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2007-10-30) išspausdintas Dalios Greičiutės straipsnis 
„ Iš šilutiškių kūrybos skrynios“.   Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje 
buvo pristatyta šilutiškės dailės mokytojos, dailininkės ir poetės Kristinos Blankaitės kūryba. 

Daugumos  renginių  skelbimai,  informacija  apie  renginius  taip  pat  buvo spausdinami 
dienraščių „Klaipėda“ ir „Vakarų ekspresas“ puslapiuose  „NERINGA“.  Pvz. „Nacionalinė Lietuvos 
bibliotekų savaitė“ -2007“, „Poezijos pavasaris-2007“ ir kiti.  Džiugu, kad yra šiuose dienraščiuose 
puslapiai,  skirti  Neringai,  nes  įvairią  informaciją  šiuose puslapiuose galime patalpinti  nemokamai. 
Laikraščius gauna didelė dalis neringiškių, tad informacija pasiekia gana platų vartotojų ratą. 

VII. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
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Toliau Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje diegiama Lietuvos 
integralios bibliotekų informacijos sistema (LIBIS). 2008m. sausio 01 dienai Lietuvos nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos suvestiniam  katalogui jau pateikti iš viso 8025 įrašai. 2007 metais pateikti 1758 
įrašai.  

     
Informacinis fondas (dydis, komplektavimo tematika ir problemos).

Neringos  savivaldybės  Viktoro  Miliūno  viešosios  bibliotekos  informacinis  fondas 
pasipildė 40 fiz. vnt. įvairių informacinių leidinių: enciklopedijų, žodynų, žinynų ir t.t. (tame tarpe ir 
vaikams).  Bendras  viešosios  bibliotekos  informacinis  fondas-  1940  fiz.  vnt.  įvairių  informacinių 
leidinių.   

Katalogų ir kartotekų sistema

Neringos  savivaldybės  Viktoro  Miliūno  viešojoje  bibliotekoje  (abonemente)  yra 
abėcėlinis  ir  sisteminis  katalogai.  Skaitykloje  yra  kraštotyros  kartoteka  „Kuršių  nerija 
dokumentuose“.  Pati  naujausia  ir  įvairesnė,  šių dienų aktualijas  atspindinti  informacija skelbiama 
periodinėje spaudoje, tad labai svarbus informacijos šaltinis- sisteminė periodikos straipsnių kartoteka. 
Ši kartoteka nuolat redaguojama, tikslinama, papildoma naujais aktualiais aprašais. Stengtasi ir toliau 
išlaikyti  šios kartotekos kokybę,  užtikrinti  jos pilnumą. O tai priklauso ir nuo gaunamų periodinių 
leidinių  pavadinimų  skaičiaus.  2007  metais  gauta  103  pavadinimų  periodinių  leidinių.  Vertingų, 
turinčių išliekamąją vertę straipsnių  daugiau yra žurnaluose ir savaitraščiuose, tad daugiau dėmesio 
skirta  šių  leidinių  bibliografiniams  aprašams.  Informacijos  paieškoms  naudingas  leidinys 
„Bibliografijos žinios“ . Sisteminės periodikos straipsnių kartotekos turiniui tobulinti ir plėsti padeda 
atrankos kriterijai,  kuriuos nustatant  atsižvelgiama į  vartotojų  interesus bei poreikius.  O vartotojų 
poreikiai  darosi  vis  sudėtingesni,  didėja  temų  įvairovė  (vadybos,  filosofijos,  ekonomikos,  verslo, 
teisės,  etikos,  psichologijos  ir  kt.  klausimais).  Viešosios  bibliotekos  ir  filialų  fondai,  katalogai  ir 
kartotekos tvarkomi, apskaita vedama pagal UDK (universalios dešimtainės klasifikacijos) sistemą, 
laikantis standartų. 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas

Neringos  savivaldybės  Viktoro  Miliūno  viešojoje  bibliotekoje  ir  filialuose 
bibliotekininkėms dažnai tenka atsakyti į įvairias lankytojų informacines bibliografines užklausas. 

   Užregistruota bibliografinių informacinių užklausų įvairia tematika:
• viešojoje bibliotekoje -  445
• miesto filialuose -  675 

Bibliografinių informacinių užklausų vykdymas – vienas iš svarbiausių bibliografinio  
informacinio darbo barų. Viešojoje bibliotekoje, kaip ir filialuose, nėra bibliografo, tad šį darbą atlieka 
bibliotekininkės.  Įvairių  bibliografinių  užklausų  vartotojams  tenkinimas-  nemažas  darbo  krūvis 
bibliotekininkėms, nes užklausos darosi vis įvairesnės ir sudėtingesnės, daugeliui jų neužtenka vien 
paduoti vartotojui knygą. Reikia nemažai laiko sugaišti vartant įvairius periodinius leidinius ar padėti 
informacijos  susirasti  internete.  Tad  džiugu,  kad  yra  viešojoje  bibliotekoje  ir  dar  viena  galimybė 
vartotojų informacijos šaltiniui- internetas. Juk biblioteka ne tik kultūros, bet ir informacijos įstaiga. 
Internetas vartotojų informacijos šaltiniu tampa vis dažniau, populiarėja. Jame vartotojai ieško įvairios 
informacijos ir džiugu, kad  dažniausiai randa atsakymus į rūpimus klausimus. 

Internetas

    Bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto, skaičius-2 (viešoji biblioteka, Juodkrantės filialas)

    Iš viso NVB sistemoje pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius     - 3990
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• pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius viešojoje bibliotekoje   - 3210
• pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius Juodkrantės filiale        - 780

 Kompiuterinių darbo vietų skaičius su interneto prieiga (NVB sistemoje)- 11
 Kompiuterinių darbo vietų skaičius su interneto prieiga (VB) - 8

• Interneto darbo vietų skaičius vartotojams (VB) - 3
• Interneto darbo vietų skaičius darbuotojams (VB) - 5
• Juodkrantės filiale - 3
• Interneto darbo vietų skaičius vartotojams       - 2
• Interneto darbo vietų skaičius darbuotojams - 1

Labai džiugu, kad interneto paslauga teikiama ir Juodkrantės filiale. Juodkrantėje iki šiol 
interneto paslauga nebuvo teikiama niekur. O ji labai reikalinga ne tik vietiniams gyventojams, bet ir 
poilsiautojams (turistams).  
 

Kraštotyros veikla

Veiklos turinys ir kryptys

Kraštotyros veiklos kokybę lemia šio fondo kiekis, kokybė bei  pilnumas. Ir toliau didelis 
dėmesys buvo skirtas dokumentų (knygų, periodinių leidinių ir kitų spaudinių ) apie Kuršių neriją, 
Neringos miestą komplektavimui. Džiugu, kad kraštotyros fondas pasipildė tokiais naujais leidiniais, 
kaip  „Paltanavičius  S.  Kelionės  po  Lietuvą.  NERINGA“,  literatūros  almanachas  „Baltija‘  2007“, 
„Žeimienė R., Dagytė I. Nidos vidurinės mokyklos vaikai: veidai ir pasauliai“, „Sukurta Nidoje“ ir kt. 

Visa spausdintinė informacija apie Kuršių neriją Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno 
viešojoje  bibliotekoje  ir  filialuose  kaupiama  kraštotyros  kartotekose.  Aprašomi  straipsniai  iš  visų 
gaunamų  periodikos  ir  kitų  leidinių.  Viešojoje  bibliotekoje  kraštotyros  kartoteka  „Kuršių  nerija  
dokumentuose“,  siekiant  pilnumo  ir  tikslumo,  sutikrinama  su  leidinyje  „Bibliografijos  žinios“ 
esančiais  aprašais  ir  aprašomi  nesantys  straipsniai.  Tiek viešojoje  bibliotekoje,  tiek  Juodkrantės  ir 
Preilos  filialuose  kraštotyros  kartotekos  suredaguotos  ir  tvarkomos pagal  UDK sistemą.  Viešojoje 
bibliotekoje  kraštotyros  kartotekos  kai  kurie  skyriai  patikslinti,  juose  kortelės  suskirstytos, 
susistemintos  pagal  metus  ir  išdėstytos  abėcėlės  seka.  Kartotekos  skyriai  nuolat  atnaujinami, 
tikslinami,  atskiriami  atsižvelgiant  į  straipsnių  kiekybę  ir  tematiką  bei  jos  aktualumą.  Kraštotyros 
segtuvai taip pat redaguojami, tikslinami atsižvelgiant į  straipsnių kiekybę, aktualumą ir svarbą. Pvz.: 
„71/72  Urbanistika.Architektūra“,  „3  Visuomeninis  gyvenimas  Neringoje“  ir  kt.  Parengti  atskiri 
segtuvai „ XI tarptautinis T. Mano festivalis. Kultūros kraštovaizdžiai. Trys Baltijos sostinės: Vilnius , 
Ryga,  Talinas“.  Nida,  2007m.  liepos  14-21  d.“,  „Senųjų  amatų  dienos  Neringoje.  Nida.  2007 m. 
rugpjūčio 17-18 d.“, Tarptautinio folkloro festivalis “Tek saulužė ant maračių” (2007 m. birželio 22 – 
25 d. ) ir kt.

Toliau  atskiruose,  jiems  skirtuose,  segtuvuose  renkama  ir  kaupiama  medžiaga 
(straipsniai  ar  jų  kopijos)  iš  įvairių  periodinių  leidinių  ar  kitų  dokumentų  apie  žymiausius  krašto 
žmones: garbų kraštietį, profesorių, tautosakininką  L. Rėzą, rašytoją, Nidos metraštininką V. Miliūną,  
vokiečių  rašytoją  T.  Maną,  poetes D.  Molytę-Lukauskienę,  O.  Dovidavičiūtę  -Pučenią,  Neringos 
garbės piliečius daktarą A.  Vinkų,  architektą A.  Zavišą,  LR Prezidentą,  Ministrą pirmininką A.-M. 
Brazauską, dailininkus E. Mollenhauerį, P. Domšaitį bei  kitus. 

Iškerpami  straipsniai  apie  Kuršių  neriją   iš  periodinių  leidinių,  kurie  išimami  iš 
bibliotekos fondų, jie klijuojami ar daromos kopijos. Šios iškarpos ar jų kopijos suskirstomos pagal 
UDK sistemą  ir  segamos  į  teminius  kraštotyros  segtuvus.  Taip  išsaugomi  straipsniai  apie  Kuršių 
neriją,  Neringos miestą.  Malonu, kad jais naudojasi,  netgi specialiai  atvažiuoja į Nidą tie, kuriems 
reikia nemažai medžiagos, susijusios su Kuršių nerija, pvz. diplominiam darbui, referatams ar kitiems 
tikslams.  

Rašomas  Neringos  savivaldybės  Viktoro  Miliūno  viešosios  bibliotekos  metraštis. 
Kaupiama medžiaga bibliotekos istorijai.  Renkama ir  kaupiama įvairi  informacija,  straipsniai ar jų 
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kopijos, žinutės apie Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešąją biblioteką, Preilos ir Juodkrantės 
filialus. Renginiai fiksuojami, įamžinami fotonuotraukose. 

Viešojoje  bibliotekoje  ir  filialuose  kraštotyros  fondas  sudėtas  ir  saugomas  atskirose 
lentynose, nuolat veikia kraštotyros parodos.  

Viešojoje bibliotekoje kaupiami ir saugomi, bendruomenė gali susipažinti su Neringos 
savivaldybės Tarybos priimamais sprendimais. 

Taip pat renkama ir kaupiama internete esanti įvairi medžiaga, informacija apie Kuršių 
neriją, jos gyvenvietes, Neringos miestą, Kuršių nerijos nacionalinį parką ir t.t.

Neringos savivaldybės administracijos kultūros skyriui surinkta ir pateikta informacija iš 
spaudos apie vasaros pramogų kolekciją „NERINGA‘ 2007“ ir jos metu vykusius renginius. 

VIII. METODINĖ VEIKLA

Metodinės veiklos kryptys ir uždaviniai

Metodinės  veiklos  kryptys  Neringos  savivaldybės  Viktoro  Miliūno  viešojoje 
bibliotekoje: darbuotojų profesionalumo ugdymas, veiklos analizė ir priemonės jai tobulinti, naujovių 
diegimas, viešosios bibliotekos ir filialų įvaizdžio formavimas bei populiarinimas bendruomenės ir 
turistų (poilsiautojų) tarpe. 

Viešojoje  bibliotekoje  nėra  metodininko,  tad  dirbant  šį  darbą  direktorei,  ne  visada 
užtenka laiko į jį įsigilinti ir atlikti profesionaliai bei pakankamai. Pagal galimybes stengtasi atsakyti į 
visus  filialų  ir  mokyklos  bibliotekininkėms  rūpimus  klausimus,  patarti,  padėti.  Surengti  trys 
pasitarimai  aktualiais  darbo  klausimais.  Suteikta  metodinė  pagalba  ataskaitų  ruošimo,  fondo 
klasifikavimo, darbo apskaitos bei katalogų ir kartotekų redagavimo klausimais. Periodinių leidinių, 
kraštotyros  kartotekų sudarymo,  redagavimo klausimais  filialų  darbuotojams konsultacijas  taip  pat 
teikė  viešosios  bibliotekos  vyr.  bibliotekininkė.  Apsilankyta  Preilos  ir  Juodkrantės  filialuose. 
Parengtos statistinės bei tekstinės viešosios bibliotekos ir filialų veiklos ataskaitos už 2006 metus. 

Sudaryti 2008 metų veiklos planai. Dalyvauta Neringos savivaldybės administracijos bei 
kultūros skyriaus rengiamuose įvairiuose pasitarimuose.     

     IX. DALYVAVIMAS ĮVAIRIUOSE PROJEKTUOSE

Tęsiant bendradarbiavimą su Šilutės rajono F. Bajoraičio viešąją biblioteka įgyvendintas 
2006 metais parengtas projektas  „Knygos slėpiniai“  kultūriniams mainams 2007 metais. 2008 metų 
tolesniam kultūriniam bendradarbiavimui parengtas projektas  „Prisilietimai prie kūrybos versmių“. 
Projekte numatyti renginiai, kurie vyks Šilutėje ir Neringoje.  

Ir toliau viešoji biblioteka, tęsdama bendradarbiavimo sutartį, glaudžius ryšius palaiko su 
Nidos  lopšeliu  darželiu  „Ąžuoliukas“.  Tęsiama  pasirašyta  bendradarbiavimo  sutartis  su  Nidos 
vidurinės  mokyklos  biblioteka.  Pasirašytos  bendradarbiavimo  sutartys  padeda  sėkmingai  rengti 
įvairius bendrus renginius vaikams, moksleiviams, populiarinti biblioteką jų tarpe. 

X. PERSONALAS

Darbuotojų skaičius

Nuo 2007 metų sausio 1-mos dienos bendras viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 
etatų skaičius-9,5. Reorganizavus Neringos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
skyrių, biblioteka tapo savarankiška, turinčia juridinį statusą bei atskirą buhalteriją, įstaiga. 1, 5 etato 
padidėjo ir  darbuotojų skaičius:  buhalterio-0,5 etato,  kompiuterių priežiūros specialisto-0,5 etato ir 
specialisto ūkio reikalams-0,5 etato.    

 Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų ir etatų 
skaičius:

• direkotrė -1
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• Visoje NVB sistemoje profesionalių bibliotekininkų -6 (5,5 etatai)
• viešojoje bibliotekoje -3 (2,5 etatai)
• miesto filialuose -3
• kvalifikuotų specialistų - 3 (1,5 etato)
• techninių darbuotojų - 3 (1,5 etato)

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
• su aukštuoju išsilavinimu - 0
• su aukštesniuoju išsilavinimu - 4
• kitu išsilavinimu - 3

Darbuotojų kaitos 2007 metais nebuvo.

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas bibliotekoje ir už bibliotekos ribų

Bibliotekininkė L. Dimšaitė  dalyvavo Vilniuje, Kultūros darbuotojų tobulinimosi centre 
surengtame  seminare  „Dokumentų  dalykinimas  ir  sisteminimas  LIBIS  programine  įranga“. 
Dalyvauta  Lietuvos  viešųjų  bibliotekų  vadovų  seminare  „  Bibliotekų  veiklos  kokybę  lemiantys 
veiksniai“, kurį Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras tradiciškai surengė Nidoje. 

Balandžio  mėnesį  bibliotekininkė  L.  Dimšaitė  dalyvavo  Lenkijoje,  Elblag  mieste, 
vykusioje  Europos  Komisijos  Informacinio  Europe  Direct  tinklo  Baltijos  Euroregiono  šalių 
organizuotoje konferencijoje. 

Dalyvauta  rugsėjo  m.  25  d.  Klaipėdos  apskr.  I.  Simonaitytės  viešojoje  bibliotekoje 
vykusiame  seminare  LIBIS  klausimais ir  spalio  8  d.  KDTC  surengtame  seminare  „Skaitymo 
skatinimas bei projektų rengimas“. 

Viešojoje  bibliotekoje  vyko  darbuotojų  pažintis,  mokymasis  dirbti  LIBIS  programos 
vartotojų aptarnavimo posisteme. 

Darbuotojų  veiklos  efektyvumo  rodikliai  (vartotojų  ir  lankytojų  skaičius  1 
bibliotekininkui ir dokumentų išduotis  (fiz. vnt.) 1 darbuotojui per metus). 

• vidutinis vartotojų skaičius 1 darbuotojui viešojoje bibliotekoje – 367
• vidutinis vartotojų skaičius 1 darbuotojui miesto filialuose:
• Juodkrantės filiale - 279
• Preilos filiale - 294

Vidutinis lankytojų skaičius 1 darbuotojui:
• viešojoje bibliotekoje - 5346
• miesto filialuose:
• Juodkrantės filiale - 5373
• Preilos filiale - 8858

Vidutinė dokumentų (fiz. vnt.) išduotis į namus 1 darbuotojui:
• viešojoje bibliotekoje - 3058
• miesto filialuose:
• Juodkrantės filiale - 6422
• Preilos filiale - 4758

XI. MATERIALINĖ BAZĖ

Patalpų būklė

Viešosios bibliotekos bei  Juodkrantės ir Preilos filialų patalpų būklė yra patenkinama.
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Viešoji biblioteka prieš 6 metus įsikėlė į naujas rekonstruotas patalpas. Juodkrantės filialas taip pat yra 
erdviose,  neblogose  patalpose.  Tik  reikalingas  jau  patalpų  vidaus  remontas  ir  nauji  baldai. 
Patenkinama ir Preilos filialo patalpų būklė. Tik Preilos filialo patalpos galėtų būti erdvesnės. Ypač 
vasarą trūksta vietos lankytojams paskaityti spaudą ar kitus spaudinius. Visos patalpos šildomos, yra 
telefonai. 

Techninis aprūpinimas

1.  Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius:

• Iš viso NVB sistemoje - 11
• Viešojoje bibliotekoje (iš viso) - 8
• Iš jų vartotojams - 3 
• Darbuotojams - 5
• Miesto filialuose - 3
• Vartotojams - 2
• Darbuotojams - 1

Viešojoje bibliotekoje ir Juodkrantės filiale yra dauginimo (kopijavimo)  aparatai. 

Bendras bibliotekų patalpų plotas:
• Bendras viešosios bibliotekos patalpų plotas - 191 m²
• naudingas plotas viešosios bibliotekos funkcijoms atlikti - 179 m²
• Bendras Juodkrantės filialo patalpų plotas - 152 m²
• naudingas plotas Juodkrantės filialo funkcijoms atlikti - 139 m²
• Bendras Preilos filialo patalpų plotas - 62 m²
• naudingas plotas Preilos filialo funkcijoms atlikti - 62 m² 

2. Lentynų apskaita:  (visoje NVB sistemoje)
- viso fondo lentynų metrų skaičius - 1624
- atviro fondo lentynų metrų skaičius - 1574

                  
 XII. FINANSAVIMAS

Einamosios (paprastos) išlaidos

• Darbuotojų darbo užmokesčiui -153,8 tūkst. Lt
• Komplektavimui (iš viso dokumentams įsigyti) -39,4 tūkst. Lt
• knygoms -19,2 tūkst. Lt
• Iš LR kultūros ministerijos -10,6 tūkst. Lt
• Neringos savivaldybės lėšos - 8,6 tūkst. Lt
• periodikai -20,1 tūkst. Lt
• Kitos  išlaidos  (įmokos  soc.  draudimui,  komunalinės  paslaugos,  elektros,  ryšių 

paslaugos, smulkus remontas, patalpų apsauga ir kt. ) - 161,1 tūkst. Lt

Kapitalinės išlaidos

Kapitalinių išlaidų nebuvo. 

Pajamos ir finansavimas

• Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos - 314,9 tūkst. Lt
• Fizinių,  juridinių  asmenų  parama  (dokumentų  gavimas  per  LR  Kultūros 

ministeriją nemokamai) - 3,4 tūkst. Lt
16



• Specialūs grantai (lėšos gautos pilnam ar daliniam svarbių projektų 
finansavimui). Kompiuterinės technika iš LR kultūros ministerijos -  6,5 tūkst. Lt 
Gautos pajamos ( kopijavimo paslaugos viešojoje bibliotekoje) -  0,3 tūkst. Lt

XIII. KITA VEIKLA

Rašytojo,  Nidos  metraštininko  Viktoro  Miliūno  vardo  suteikimas  ir  įamžinimas 
įpareigoja biblioteką rūpintis ir saugoti šios iškilios asmenybės atminimą, prasmingai dirbti. Rašytojo 
kūryba, knygos neatsiejama ir bibliotekos veiklos dalis. Pradėtas rašytojo žmonos Angelės ir sūnaus 
Kęstučio  dovanoto  bibliotekai  Viktoro  Miliūno  archyvo:  rankraščių,  knygų,  fotonuotraukų  ir  kt. 
tvarkymas,  rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno bibliografijos rodyklės rengimas. Įrengta 
atskira lentyna, kurioje sudėta rašytojo V. Miliūno kūryba, literatūra apie rašytoją, jo kūrybą bei dalis 
dovanoto archyvo. Prie lentynos pakabintos ir dovanotos nuotraukos (Viktoro Miliūno portretai) bei 
pritvirtinta atminimo lentelė.  

Parengta  profesoriaus,  tautosakininko  M.  L.  Rėzos  bibliografijos  rodyklė,  kurią  būtų 
galima išleisti atskiru leidiniu.

Kraštotyros veiklos kokybę lemia šio fondo kiekis, kokybė ir pilnumas. Todėl ir toliau 
didelis  dėmesys  buvo  skirtas  dokumentų  (knygų,  periodinių  leidinių  ir  kt.)  apie  Kuršių  neriją, 
Neringos miestą komplektavimui ir įsigijimui.      

Pagal  galimybes  padedama  vartotojams,  kurie  pageidauja,  ar  nemoka,  pasinaudoti 
interneto paslauga. 

Kompiuterizuotos 2 darbo vietos su interneto prieiga darbuotojams viešojoje bibliotekoje 
ir viena darbo vieta Juodkrantės filiale.   

 Pildyta paraiška LR Kultūros ministerijai kompiuterinei įrangai 2008 m. gauti. 

XIV. IŠVADOS

            Sėkmės. Trūkumai. Problemos. Priemonės kurių reikėtų imtis gerinant bibliotekos veiklą

Didžiausia  viešosios  bibliotekos  ir  jos  filialų  sėkmė  ir  svarbiausias  siekis,  kad  Neringos 
savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir jos filialų veikla, profesinė iniciatyva pastebimi 
vartotojų, tiek mūsų bendruomenės, tiek poilsiautojų (turistų) tarpe. Bibliotekos, jų dokumentų fondai, 
įvairi  informacija  bei  interneto  paslaugos  reikalingos  vartotojams.  Vartotojai  džiaugėsi  galėdami 
nemokamai  pasinaudoti  ne  tik  viešosios  bibliotekos,  Juodkrantės,  Preilos  filialų  teikiamomis 
paslaugomis,   bet  ir  interneto  paslauga  viešojoje  bibliotekoje  ir  Juodkrantės  filiale.  Bibliotekos 
strateginis  tikslas-  pasiekti,  kad  Neringos  savivaldybės  Viktoro  Miliūno  viešoji  biblioteka  taptų 
bendruomenės  informacijos  resursų  ir  paslaugų  centru,  padedančių  neringiškiams  dalyvauti 
informacinės visuomenės kūrime, kelti bendrąją kultūrą. 

Malonu, kad VŠĮ Vilniaus verslo konsultacinio centro atlikto Neringos savivaldybės gyventojų 
nuomonės tyrimas rodo, kad viešosios bibliotekos darbo kokybė yra itin aukšta. 

Labai  svarbus  tolesnis  interneto  paslaugų  teikimo  užtikrinimas  ir  tobulinimas  bei  plėtra. 
Interneto prieigos taškų vasaros sezono metu Neringoje labai trūksta.  

Viena svarbiausių bibliotekos funkcijų- vartotojų aprūpinimas įvairiais dokumentais, visų rūšių 
universaliais  informacijos  ištekliais.  Viešosios  bibliotekos  ir  filialų  vartotojai  neturi  pasigesti 
populiarių, naujų, ypač grožinės literatūros, knygų. Džiugu, kad iš Neringos savivaldybės lėšų nupirkta 
330 fiz. vnt. naujų, populiarių ir vartotojų pageidaujamų knygų ir kraštotyros leidinių.

Vienas iš svarbiausių uždavinių 2008 metais – didesnį dėmesį skirti tolesniam ir spartesniam 
LIBIS  diegimui  ir  užtikrinti  saugų  ir  teisėtą  LIBIS  duomenų  tvarkymą  bei  darbą   Neringos 
savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje. Gaila, kad LIBIS diegimą vykdo tik 0,5 etato 
dirbanti  bibliotekininkė.  Dirbant  šį  darbą pilnu etatu  būtų  galima žymiai  paspartinti  šios  sistemos 
diegimą  ir  užtikrinti  LIBIS  sistemos  tinkamą  administravimą  bei  tolesnį  veikimą  ir  naudojimą 
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Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje.  Viešojoje bibliotekoje vartotojai  jau 
gali  naudotis  Neringos  savivaldybės  Viktoro  Miliūno  viešosios  bibliotekos  elektroniniu  (LIBIS) 
katalogu.

Labai svarbu ir toliau dalyvauti įvairiuose konkursuose, rengti projektus, kurie padėtų gerinti 
viešosios  bibliotekos  veiklą.  Projektų  rengimas  ir  vykdymas  padeda  išplėsti  viešosios  bibliotekos 
veiklą, suburti didesnį būrį žmonių, įstaigų, organizacijų bendram darbui. Labai svarbus dalyvavimas 
Bilo  ir  Melindos  Geitsų  fondo Pasaulio  bibliotekų programoje  ir  projekte  „Bibliotekos  pažangai“. 
Pirmieji pasirengimo darbai pradėti jau 2006 metais. Pvz.: bibliotekų būklės ir poreikių vertinimas ir 
anketų pildymas.  Džiugu, kad pagal pateiktą paraišką dalyvauti  projekte, abi bibliotekos (Neringos 
savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka ir Juodkrantės filialas) įtrauktos į projektą.  Tai leis 
atnaujinti  kompiuterinę  įrangą,  pagerinti  interneto  paslaugas  vartotojams.  Dabar  labai  svarbus  ir 
reikalingas  Neringos  savivaldybės  tarybos,  administracijos  indėlis  į  šį  projektą.  Ypač  svarbus 
Juodkrantės filialo patalpų sutvarkymas: einamasis vidaus remontas ir nauji baldai, atskiros elektros 
apskaitos  įrengimas  ir  t.t.  Vykdant  projekte  iškeltus  reikalavimus,  Juodkrantės  filiale  jau  įrengta 
apsaugos sistema. Tam tikslui išleista 3,5 tūkst. Lt. (Neringos savivaldybės lėšos).      

Didesnį dėmesį reikia skirti prieigos prie įvairių informacijos šaltinių, duomenų bazių plėtrai. 
Vartotojai  viešojoje  bibliotekoje  gali  naudotis  LITLEX duomenų baze.  Vartotojų aptarnavimas,  jų 
aprūpinimo  įvairiais  spaudiniais,  informacinių  poreikių  tenkinimas,  fondų  komplektavimas  bei 
saugojimas  turi  išlikti  pagrindine  viešosios  bibliotekos  ir  filialų  veiklos  funkcija.  Labai  svarbus 
tolesnis  interneto  paslaugos  teikimo  viešojoje  bibliotekoje  ir  Juodkrantės  filiale  užtikrinimas  ir 
tobulinimas. Biblioteka yra ne tik kultūros, bet ir informacijos įstaiga.

Labai reikalinga ir viešosios bibliotekos interneto svetainė. Tikimės, kad 2008 metais Neringos 
savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka jau turės savo interneto svetainę.  

Dideli pokyčiai laukia ir viešosios bibliotekos Preilos filialo. Neringos savivaldybės strateginės 
plėtros priemonių plane 2007-2013 m. numatytas kapitalinis patalpų remontas ir praplėtimas. 

2007  metais  viešoji  biblioteka  ir  toliau  bendradarbiavo  su  įvairiomis  Neringos  kultūros, 
švietimo  įstaigomis,  pagal  galimybes  dalyvavome  miesto  kultūrinėje  veikloje.  Tęsiama  pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis ir su Nidos vidurinės mokyklos biblioteka. Tai labai padeda  sėkmingai 
rengti  įvairius  bendrus  renginius  moksleiviams,  bendradarbiaujama  ir  rengiant  metines  statistines 
ataskaitas  bei  kitais  klausimais.  Pateiktos  statistinės  ataskaitos  už  2006  metus  Nacionalinės  M. 
Mažvydo  bibliotekos  bibliotekininkystės  centrui,  Klaipėdos  apskrities  I.  Simonaitytės  viešajai 
bibliotekai, Neringos savivaldybės administracijos kultūros skyriui.   

Šiuolaikiškos  bibliotekos  kūrimas,  įvairesnių  paslaugų  vartotojams  perspektyva  viešojoje 
bibliotekoje ir filialuose turi teikti naujos prasmės mūsų veiklai ir bibliotekos ateičiai.  

Direktorė              D. Greičiutė
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