
 
 

 
 

 

Neringos savivaldybės  
Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos 

ir Preilos, Juodkrantės filialų  
2008 metų 

 

 
 

 
 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka 
Pamario g. 53, LT- 93124 Neringa-Nida 

Tel./faksas 8 469 52506 
el. paštas: biblioteka@neringa.mvb.lt 

 
 
 
 
 
 



 

 2 

 
TURINYS 
 

Bendroji dalis......................................................................................................................3 
I Bibliotekų prieinamumas..................................................................................................3 
II. Fondo formavimas ir būklė............................................................................................4 
III. Vartotojų aptarnavimas.................................................................................................5 
IV. Renginiai.......................................................................................................................8 
V. Mokamos paslaugos.....................................................................................................10 
VI. Bibliotekos įvaizdžio formavimas..............................................................................10 
VII. Informacinė ir kraštotyros veikla...............................................................................11 
VIII. Metodinė veikla........................................................................................................13 
IX. Dalyvavimas įvairiuose projektuose...........................................................................13 
X. Personalas.....................................................................................................................14 
XI. Materialinė bazė..........................................................................................................15 
XII. Finansavimas.............................................................................................................15 
XIII. Kita veikla................................................................................................................16 
XIV. Išvados.....................................................................................................................16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 3 

BENDROJI DALIS 
 

Įstaigos misija- kurti naujas paslaugas ir lygias galimybes visiems naudotis spausdintais 
bei kitų rūšių universaliais informacijos ištekliais kultūriniams, rekreaciniams, savišvietos ir kt. 
poreikiams tenkinti.                         

2008 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 2008 metais buvo: 
 Visuomenės bibliotekinis aptarnavimas bei informacinis aprūpinimas: 
 aptarnauti vartotojus: vietinius gyventojus ir poilsiautojus; 
 kaupti ir saugoti dokumentų fondą, atsižvelgiant į vartotojų poreikius;  
 tęsti LIBIS diegimo darbus; 
 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.) – 115844 fiz. vnt.; 75094 pav.  
 viešojoje bibliotekoje        – 49953 fiz. vnt.; 30774 pav.   
 miesto filialuose                – 65891 fiz. vnt.; 44320 pav.  
 

2. Iš viso NVB sistemoje yra grožinės ir vaikų literatūros (fiz. vnt. ir proc.) - 66005 
fiz. vnt.; 56,9 % bendro dokumentų fondo 

 viešojoje bibliotekoje        – 24675 fiz. vnt.; 49,4 %  
 miesto filialuose                – 41330 fiz. vnt.; 62,8 % 

 
3. Iš viso NVB sistemoje yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.) –  29844 fiz. vnt.;  
25,8 % bendro dokumentų fondo 

 viešojoje bibliotekoje       – 14335 fiz. vnt.; 28,7 % 
 miesto filialuose               – 15509 fiz. vnt.; 23,5 %  
 

4. Iš viso NVB sistemoje yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.)                                            
- 19995 fiz. vnt.; (17,3 % bendro dokumentų fondo) 

 viešojoje bibliotekoje         – 10943 fiz. vnt.; 21,9 % 
 miesto filialuose                – 9052   fiz. vnt.; 13,7 % 
  

5. Kitų dokumentų viešojoje bibliotekoje  - 18 fiz. vnt. (viešojoje bibliotekoje) 
 

Aprūpinimas dokumentais 
 1 gyventojui tenka dokumentų  (iš viso )         – 35,4 fiz. vnt. 
 1 gyventojui tenka naujų dokumentų (iš viso) –1,5 
 1 vartotojui tenka dokumentų (iš viso)            – 79,9 

 
Iš viso per metus įsigyta dokumentų NVB sistemoje (fiz. vnt. ir pav.) – 4860 fiz. vnt.; 
2067 pav. 

 iš viso įsigyta knygų ir brošiūrų (VB ir filialuose) – 2408 fiz. vnt.; 1154 pav.  
 per metus įsigyta grožinės literatūros iš viso    – 1486 fiz. vnt. 
 viešojoje bibliotekoje    –   595 fiz. vnt. 
 miesto filialuose    -  891 fiz. vnt.  
 per metus įsigyta šakinės literatūros iš viso  –  922 fiz. vnt.  
 viešojoje bibliotekoje    –  738 fiz. vnt. 
 miesto filialuose      -   184 fiz. vnt. 
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Iš viso per metus gauta periodinių leidinių (pav. ir fiz. vnt.) – 2452 fiz. vnt., 199 pav. 
 viešojoje bibliotekoje   – 97 pav.;1087 fiz. vnt. 
 Juodkrantės filiale   – 59 pav.;  747 fiz. vnt. 
 Preilos filiale    – 43 pav.;  618 fiz. vnt.  

 
 Iš viso per metus gavo dokumentų  (fiz. vnt.):         -  4860 

 Neringos VB    - 2420 
 Miesto filialai    - 2440 
 Juodkrantės filialas   – 1338 
 Preilos filialas    – 1102 

 
NVB sistemoje gautų dokumentų proc. dokumentų fonde  

 viešojoje bibliotekoje   – 4,8 % 
 miesto filialuose    – 3,7 % 

 
Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams (knygoms) įsigyti 

 Iš viso   – 11,80 Lt 
 LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų  – 9,17 Lt 
 Neringos savivaldybės skirtų lėšų  – 2,63 Lt 
 Iš kitų šaltinių    – 0 

 
Dokumentų nurašymas 
 

 Iš viso nurašyta NVB sistemoje   –  2216 fiz. vnt. 
 viešojoje bibliotekoje                                    –  1026 fiz. vnt. 
 miesto filialuose                                            –  1190 fiz. vnt.   

 

Fondo panaudojimas 
 

 Bendras NVB sistemos fondo apyvartos rodiklis  - 0,46 
 viešojoje bibliotekoje      - 0,23   
 miesto filialuose       - 0,64  

 
                             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                           – 23,8% 
 viešojoje bibliotekoje  - 16,5 %  
 miesto filialuose   - 39,9 %  

 
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai 

 mieste   - 1090 
 
Vartotojų skaičius 
 

 iš viso NVB sistemoje   -1450 
 iš jų vietinių gyventojų  - 779 
 laikinų vartotojų   - 671 
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 viešojoje bibliotekoje (iš viso)  - 629 
 iš jų vietinių gyventojų  - 372 
 laikinų vartotojų   - 257 
 miesto filialuose (iš viso)  - 821 
 iš jų vietinių gyventojų  - 407 
 laikinų vartotojų   - 414 

 
1. Vartotojų sudėties pokyčiai. 

 
       Bendras vartotojų skaičius Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje 
bibliotekoje ir filialuose – 1450, (2007m.- 1587) sumažėjo 137 vartotojais. Viešojoje 
bibliotekoje vartotojų skaičius - 629, sumažėjo 106 vartotojais (2007m. – 735). Preilos ir 
Juodkrantės filialuose vartotojų skaičius - 821, sumažėjo nežymiai, tik 31 vartotoju 
(2007m.- 852).  
 
2. Apsilankymų (lankytojų) skaičius  

 iš viso lankytojų skaičius visoje NVB sistemoje - 28097 
 iš jų vietinių gyventojų   - 16458 
 laikinų vartotojų    - 11639 
 viešojoje bibliotekoje          - 9266 
 iš jų vietinių gyventojų   - 3967 
 laikinų vartotojų    - 5299 
 miesto filialuose    -18831 
 iš jų vietinių gyventojų   -12491 
 laikinų vartotojų    -6340 

 
Lankomumas 

 Bendras lankomumo rodiklis visoje NVB sistemoje - 19,4 
 viešojoje bibliotekoje   - 14,7 
 miesto filialuose    - 22,9 

 
Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.) 

 iš viso išduota dokumentų visoje NVB sistemoje - 53713 
 iš jų vietiniams gyventojams   - 33749 
 laikiniems vartotojams   -19964 
 viešojoje bibliotekoje   - 11449 
 vietiniams gyventojams   -7106 
 laikiniems vartotojams   -4343 
 miesto filialuose    -42264 
 vietiniams gyventojams   -26643 
 laikiniems vartotojams   -15621 

 

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.) 
 

 iš viso išduota dokumentų visoje NVB sistemoje  -22665 
 vietiniams gyventojams   -16858 
 laikiniems vartotojams   -5807 
 viešojoje bibliotekoje   -5544 
 vietiniams gyventojams   -4284 
 laikiniems vartotojams   -1260 
 miesto filialuose    -17121 
 vietiniams gyventojams   -12574 
 laikiniems vartotojams   -4547 
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Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.) 
 visoje NVB sistemoje   - 31048 
 viešojoje bibliotekoje   - 5905 
 miesto filialuose    - 25143 
 

iš viso išduota grožinės literatūros ( fiz. vnt. ir proc.) 
 visoje NVB sistemoje   - 17279; 32,2 % 
 viešojoje bibliotekoje   - 3952; 34,5 % 
 vietiniams gyventojams   - 2857 
 laikiniems vartotojams   - 1095 
 miesto filialuose    - 13327; 31,5 % 
 vietiniams gyventojams   - 9911 
 laikiniems vartotojams   - 3416 

 
Iš viso išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.)  

 visoje NVB sistemoje   - 4192 
 vietiniams gyventojams   - 3636 
 laikiniems vartotojams   - 556 
 viešojoje bibliotekoje   - 746 
 vietiniams gyventojams   - 594 
 laikiniems vartotojams   - 152 
 miesto filialuose    - 3446 
 vietiniams gyventojams   - 3042 
 laikiniems vartotojams   - 404 

 
Iš viso išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.) 

 visoje NVB sistemoje   - 32108 
 viešojoje bibliotekoje   - 6751 
 miesto filialuose    - 25357 

 
LANKYTOJŲ  IR DOKUMENTŲ IŠDUOTIES  POKYČIAI 
 

Bendras apsilankymų (lankytojų) skaičius, lyginant su 2007 metais, sumažėjo 2199 
lankytojais (2007m.- 30296). Viešojoje bibliotekoje apsilankymų (lankytojų) skaičius - 9266 
(sumažėjo 1425 lankytojais). Miesto filialuose apsilankymų (lankytojų) skaičius -18831, sumažėjo 774 
apsilankymais.  
    Lyginant su praėjusiais metais bendra dokumentų išduotis sumažėjo 6873 fiz. vnt. 
(2007m.-60586). Viešojoje bibliotekoje dokumentų išduotis sumažėjo 6394 fiz. vnt. Miesto filialuose 
bendra dokumentų išduotis sumažėjo 479 fiz. vnt. Gana populiarus išlieka periodinių leidinių 
(laikraščių, žurnalų) skaitomumas vietoje. Dokumentų išduotis vietoje – 31048 fiz. vnt. Išduotis į 
namus- 22665 fiz. vnt.  

 
Skaitomumas  (dokumentų išduotis į namus) 

 visoje NVB sistemoje   - 15,63 
 viešojoje bibliotekoje   - 8,81 
 miesto filialuose    - 20,85 

 
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   - 6 
 viešojoje bibliotekoje   - 4 
 miesto filialuose    - 2 

 
  Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams , prijungtų prie interneto. 
 

 visoje NVB sistemoje   - 6 
 viešojoje bibliotekoje   - 4 
 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)  - 18 
 viešojoje bibliotekoje   - 12 
 miesto filialuose    - 6 

 
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 19 d., kovo 04 d. viešojoje bibliotekoje vyko parodos „Atradę laiko pakelti 
sparnus“ pristatymai  5, 6, 11 klasių mokiniams. Tai Vilniaus m. bendrojo lavinimo mokyklų ir Nidos 
vidurinės mokyklos moksleivių almanachų paroda.  Parodos iniciatorius, kuratorius mokytojas K. 
Subačius.  
  

Tęsiant bendradarbiavimą su Šilutės rajono savivaldybės F.Bajoraičio viešąja biblioteka 
įgyvendintas projektas „Prisilietimai prie kūrybos versmių“ , skirtas kultūriniams mainams 2008 
metais (Jungtinės veiklos sutartis Nr. 2). Bendradarbiavimo pagrindas- Šilutės rajono ir Neringos 
savivaldybių 2001-06-06 bendradarbiavimo sutartis. Ta proga kovo 14 d. Šilutės rajono Fr. Bajoraičio 
viešojoje bibliotekoje surengtas renginys „Poezijos ir muzikos vakaras. Skaitymai iš poetės Daivos 
Molytės-Lukauskienės poezijos rinktinių „Baltas kvadratas juodame fone“ ir „Persodintos gėlės“.  
Balandžio 24d. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje surengtas vakaras 
„Šilutiškio pedagogo Anatolijaus Žibaičio knygos „Žmonės kelyje“ pristatymas“, skirtas 
Nacionalinei bibliotekų savaitei.  
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Gegužės 30 d. rašytojo T. Manno memorialiniame muziejuje įvyko poezijos šventė 
„Poezijos pavasaris 2008“. Dalyvavo poetai: E. Ališanka, A. Sraunius, K. Keblys, Ross Hattaway [ros 
hetavei], (Airija), Jayde Will (vertėjas),  G.Bulotaitė. 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka dalyvavo EK Atstovybės   
Lietuvoje rengtame projekte „Europos diena 2008“. Parengta programa ir surengtas renginys 
„Europos diena Neringoje (Nidoje)“, kuris vyko 2008-06-01 Nidos prieplaukoje: ekologinio plausto 
„Bliūškis“ sutiktuvės, viktorina „Ar pažįsti Europos Sąjungą?“,  folkloro ansamblio „Giedružė“, vaikų 
pop grupės „Saulės giesmė“ ir kaimo kapelos „Joldija“ koncertas, aitvarų šventė.  
 

Rugpjūčio 11 d. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje surengtas 
susitikimas su aktoriumi, žurnalistu ir rašytoju A. Vinokuru. Vakaro metu pristatyta jo plataus 
atgarsio sulaukusi knyga „Eroto glėbyje“.  

 
Rugsėjo 04 d.  Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje įvyko 

knygos „Ir tada bus geriau...“ pristatymas ir susitikimas su autore L. Piličiauskaite Navickiene. Juk 
romano „Ir tada bus geriau...“ pagrindinis veiksmas vyksta XIX-XX amžių sandūros Kuršių nerijoje. 
Tad labai džiugu, kad buvo galimybė pristatyti šią knygą ir susipažinti su autore ir neringiškiams.  

 
Rugsėjo 15 d. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno vyko apskričių viešųjų bibliotekų 

asociacijos posėdis „Apskričių viešųjų bibliotekų uždaviniai ir finansavimas įgyvendinant regionų 
kultūros plėtros 2008- 2012 m. programą“ .           
   
RENGINIAI VAIKAMS 
 

Balandžio 24 d.  Nidos vidurinėje mokykloje, bendradarbiaujant su Nidos vidurinės 
mokyklos biblioteka, surengta literatūrinė popietė-viktorina „Knyga suranda draugą“, skirta 
Lietuvos nacionalinei bibliotekų savaitei.  
 
Rugpjūčio 11 d.  kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ vaikučiams ir jų tėveliams surengtas 
susitikimas su mimu, aktoriumi,  rašytoju Arkadijumi Vinokuru- MISTERIU ARKADU.  
 

Apsilankė renginiuose iš viso 608 lankytojai. Iš jų- 132 lankytojai pačioje bibliotekoje 
vykusiuose renginiuose ir 476 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.  

 
Balandžio 25 d. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu. L. Rėzos kultūros centre kartu su 

Juodkrantės seniūnija surengtas  knygos „Legendinis meras“ (skirtos Neringos merui St.  Mikeliui 
atminti) pristatymas.  
 
PREILOS FILIALAS 
 
                     Preilos filialas pagal galimybes stengiasi aktyviai dalyvauti bendruomenės kultūriniame 
gyvenime. Bendraujant su Preilos-Pervalkos seniūnija ir jos seniūne bei Preilos bendruomene turėjo 
galimybę prisidėti prie įvairių rengiamų renginių, dalyvauti renginiuose Nidoje ir Juodkrantėje.   
 

   Balandžio 18 d. surengtas literatūros vakaras „Pasibelsk į knygos šalį“, skirtas 
Nacionalinei bibliotekų savaitei.    
  
              Gegužės 03 d. vyko popietė Motinos dienai „Ant tavo rankų supasi gerumas“. 
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               Gruodžio 19 d. jaukiuose Preilos bendruomenės namuose vyko Advento vakaronė 
„Šiltam žvilgsny- dieviška palaima“. 
 
                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 
„Sveikas, pavasarėli! “, skirta Pasaulinei Žemės dienai ir kitos.   
 

Kovo 29 d. Nidos bendruomenės namuose knygos „Legendinis meras“ (skirtos 
Neringos merui St.  Mikeliui atminti) pristatymo metu parengta dokumentų paroda „Neringos meras 
Stasys Mikelis (1953-2006)”. Tai daugiausia straipsniai iš spaudos apžvelgiantys mero St. Mikelio 
gyvenimą ir veiklą, jo darbus Neringai. 

Rugsėjo pabaigoje Nidos KTIC „Agila“ parengta paroda, skirta Pasaulinei turizmo dienai 
paminėti. Parodoje atsispindėjo ir Neringos įvaizdis, jo formavimas bei kultūrinė veikla Neringoje.     

    
V.  MOKAMOS PASLAUGOS 

 
Neringos savivaldybės Viktoro Miliiūno viešojoje bibliotekoje teikiama mokama 

kopijavimo paslauga. Teikiamų mokamų paslaugų suma nedidelė - 0,2 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 
 
2008m. kovo 14 d. Šilutės krašto laikraštyje „Pamarys“ išspausdintas skelbimas- 

kvietimas į renginį „Poezijos ir muzikos vakaras. Skaitymai iš poetės Daivos Molytės-Lukauskienės 
poezijos rinktinių „Baltas kvadratas juodame fone“ ir „Persodintos gėlės“.  
 
 Apie šį renginį, vykusį Šilutėje, laikraštyje „Šilutės naujienos“ (2008-03-20) rašoma  A. 
Norbutienės straipsnyje „Abipus bendrų marių krantų“. Taip pat laikraštyje „Šilokarčema“ (2008-03-
18) L. Mcivor straipsnyje „Poezijos ir muzikos vakaras“. A. Norbutienės straipsnis „Bibliotekų 
partnerystė- abipus marių krantų“ išspausdintas žurnaluose „Savivaldybės žinios“; 2008. Nr. 13, „Tarp 
knygų“. 2008. Nr. 3. Renginys Šilutėje surengtas bendradarbiaujant Šilutės rajono Fr. Bajoraičio ir 
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosioms bibliotekoms. 
  
 Nemažai informacijos buvo spaudoje apie Europos dienos renginius visoje Lietuvoje ir 
Neringoje (Nidoje). Šiame projekte dalyvavo ir renginį Neringoje (Nidoje) surengė Neringos 
savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka. 
   
 Daugumos renginių skelbimai, informacija apie renginius taip pat buvo spausdinami 
dienraščių „Klaipėda“ ir „Vakarų ekspresas“ puslapiuose  „NERINGA“.  Pvz. „Nacionalinė Lietuvos 
bibliotekų savaitė“ -2008“, „Poezijos pavasaris-2008“ 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.  
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VII. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 
 

Toliau Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje diegiama Lietuvos 
integralios bibliotekų informacijos sistema (LIBIS). 2009m. sausio 01 dienai Lietuvos nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos suvestiniam  katalogui jau pateikti iš viso 9320 įrašai. 2008 metais pateikti 1295 
įrašai.   
 

Informacinis fondas (dydis, komplektavimo tematika ir problemos). 
 
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos informacinis fondas   

pasipildė 133 fiz. vnt. įvairių informacinių leidinių: enciklopedijų, žodynų, žinynų ir t.t. (tame tarpe ir 
vaikams). Bendras viešosios bibliotekos informacinis fondas- 2073 fiz. vnt. įvairių informacinių 
leidinių.    
 

Katalogų ir kartotekų sistema 
 
 Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje (abonemente) yra 
abėcėlinis ir sisteminis katalogai. Naujausią informaciją apie viešojoje bibliotekoje esančius leidinius 
galima rasti Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos LIBIS elektroniniame 
kataloge. 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. 2008 
metais gauta 97 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 (verslo, vadybos, filosofijos, ekonomikos, 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. Kraštotyros kartoteka papildoma 
ir aprašais iš LIBIS suvestinio katalogo.  
 

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 -  460 
 miesto filialuose  -  582  
 iš viso  -  1042 

 
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.  Pastebima, kad 
daugelis vietos gyventojų internetą jau turi namuose.   
 
 



 

 12 

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

     Iš viso NVB sistemoje  pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius     - 4088 
 pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius viešojoje bibliotekoje   - 2950 
 pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius Juodkrantės filiale        - 1138 
 

 Kompiuterinių darbo vietų skaičius su interneto prieiga (NVB sistemoje)- 12 
 Kompiuterinių darbo vietų skaičius su interneto prieiga (VB) - 9 

 Interneto darbo vietų skaičius vartotojams (VB) - 4 
 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. O ji labai reikalinga 
ne tik vietiniams gyventojams, bet ir laikiniems vartotojams -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 „Kuršių nerijos žvejų burvalčių vėtrungės“( lietuvių, vokiečių kalbomis), „A. Plonis. Paskutinieji 
Kuršių nerijos betonuotojai“, „L. Piličiauskaitė- Navickienė. Ir tada bus geriau...“ 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.: 
„3 Visuomeninis gyvenimas Neringoje“, „5 Kuršių nerijos gamta. Gamtos apsauga“ ir kt. Parengti 
atskiri segtuvai „ XII tarptautinis T. Mano festivalis. Kultūros kraštovaizdžiai. Mare Balticum“. Nida, 
2008m. liepos 12-19d.“, „Senųjų amatų dienos Neringoje. Nida. 2008 m. rugpjūčio 15-16 d.“, 
Tarptautinio folkloro festivalis “Tek saulužė ant maračių” (2008 m. birželio 20 – 23 d.), „41-ji Kuršių 
marių regata. 2008.08.04/ 2008.08.09“, „Jazz maratonas Nida 2008“ 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, architektą A. 
Zavišą, dailininkus E. Mollenhauerį, P. Domšaitį bei kitus. Taip pat straipsniai apie Neringos garbės 
piliečius daktarą A. Vinkų, LR Prezidentą, Ministrą pirmininką A.-M. Brazauską, kuriuose rašoma apie 
jų ryšį, sąsajas su Neringa.    

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 
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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 
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 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 2007 metus.  

Sudaryti 2009 metų veiklos planai. Parengtas Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno 
viešosios bibliotekos ir filialų strateginis planas 2007-2013 metams.         

Dalyvauta Neringos savivaldybės administracijos bei kultūros skyriaus rengiamuose 
įvairiuose pasitarimuose.  

 
       IX. DALYVAVIMAS ĮVAIRIUOSE PROJEKTUOSE 
 
 Tęsiant bendradarbiavimą su Šilutės rajono F. Bajoraičio viešąją biblioteka įgyvendintas 
2007 metais parengtas projektas „Prisilietimai prie kūrybos versmių“ kultūriniams mainams 2008 
metais. Tolesniam kultūriniam bendradarbiavimui parengta Jungtinės veiklos sutartis 2009 metams. 
Sutartyje 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. 

 
                     Dalyvauta EK Atstovybės Lietuvoje rengtame projekte „Europos diena 2008“.  Parengta 
programa ir surengtas renginys „Europos diena Neringoje (Nidoje)“, kuris vyko 2008-06-01 Nidos 
prieplaukoje: ekologinio plausto „Bliūškis“ sutikimas, viktorina „Ar pažįsti Europos Sąjungą?“, 
koncertas  ir kt.  
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X. PERSONALAS  (Darbuotojų skaičius, išsilavinimas) 
 

Nuo 2007 metų sausio 1-mos dienos bendras viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų  
etatų skaičius-9,5.  

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

 direktorė    -1 
 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) 
 iš viso darbuotojų NVB sistemoje                                          - 13 (9,5 etatai)                                    

 
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 

 su aukštuoju išsilavinimu   - 0 
 su aukštesniuoju išsilavinimu   - 4 
 kitu išsilavinimu    - 3 

 
Darbuotojų kaitos 2008 metais nebuvo. 

 
Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas bibliotekoje ir už bibliotekos ribų 
 
Bibliotekininkė L. Dimšaitė  rugsėjo mėnesį dalyvavo Vilniuje, Kultūros darbuotojų 

tobulinimosi centre surengtame seminare LIBIS administravimas: naujos savybės ir ypatumai. 
Dalyvauta Lietuvos viešųjų bibliotekų vadovų seminare Bibliotekos žmogiškųjų išteklių valdymas,  
kurį Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras tradiciškai surengė Nidoje.  
 Bibliotekininkė L. Dimšaitė dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuotuose 
anglų kalbos mokymuose Informacijos valdymo anglų kalba gebėjimų ugdymas, kurie vyko 
Klaipėdos apskrities mokymo centre (Klaipėdos apskr. I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje.     
 

 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 – 315 
 vidutinis vartotojų skaičius 1 darbuotojui miesto filialuose: 
 Juodkrantės filiale  - 263 
 Preilos filiale   - 295 
 

Vidutinis lankytojų skaičius 1 darbuotojui: 
 viešojoje bibliotekoje  - 4633 
 miesto filialuose: 
 Juodkrantės filiale  - 4996 
 Preilos filiale   - 8840 

 

Vidutinė dokumentų (fiz. vnt.) išduotis į namus 1 darbuotojui: 
 viešojoje bibliotekoje  - 2772 
 miesto filialuose: 
 Juodkrantės filiale  - 6179 
 Preilos filiale   - 4763 
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XI. MATERIALINĖ BAZĖ 
 

Patalpų būklė 
 

Viešosios bibliotekos bei  Juodkrantės ir Preilos filialų patalpų būklė yra patenkinama. 
Viešoji biblioteka prieš 6 metus įsikėlė į naujas rekonstruotas patalpas. Juodkrantės filialas taip pat yra 
erdviose, neblogose patalpose. Padarytas patalpų vidaus remontas, tik reikalingi 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  - 12 
 Viešojoje bibliotekoje (iš viso)  - 9 
 Iš jų vartotojams   - 4  
 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   -169,4 tūkst. Lt 
 Komplektavimui (iš viso dokumentams įsigyti) -60,0 tūkst. Lt 
 knygoms    -38,6 tūkst. Lt 
 Iš LR kultūros ministerijos   -30,0 tūkst. Lt 
 Neringos savivaldybės lėšos   - 8,6 tūkst. Lt 
 periodikai    -21,4 tūkst. Lt 
 Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, komunalinės paslaugos, elektros, ryšių 

paslaugos, smulkus remontas, patalpų apsauga ir kt. ) - 132,9 tūkst. Lt 
 Iš viso gauta lėšų iš savivaldybės                                           - 332,3 tūkst. Lt 

 

 Kapitalinės išlaidos 
 
 Kapitalinių išlaidų nebuvo.  
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Pajamos ir finansavimas 
 

 Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos - 365,5 tūkst. Lt 
 Fizinių, juridinių asmenų parama dokumentų gavimas nemokamai (per LR  

Kultūros ministeriją)    - 4,8 tūkst. Lt 
 Specialūs grantai (lėšos gautos pilnam ar daliniam svarbių projektų  

finansavimui)                                 -  4,0 tūkst. Lt  
Gautos pajamos ( kopijavimo paslaugos viešojoje bibliotekoje) -  0,2 tūkst. Lt 

 
XIII. KITA VEIKLA 

 
Rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno vardo suteikimas įpareigoja biblioteką 

rūpintis ir saugoti šios iškilios asmenybės atminimą, prasmingai dirbti, rūpintis šio vardo įamžinimu. 
Rašytojo kūryba, knygos neatsiejama ir bibliotekos veiklos dalis. Tęsiamas 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.   

  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 laikinų vartotojų- 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: dokumentų išdavimas į namus, skaitymas vietoje, 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.  

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 
271 fiz. vnt. naujų, populiarių ir vartotojų pageidaujamų knygų ir kraštotyros leidinių. 

Vienas iš svarbiausių uždavinių 2009 metais – tolesnis ir spartesnis LIBIS diegimas, bei jo 
užtikrinimas, saugus ir teisėtas LIBIS duomenų tvarkymas bei darbas  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 Neringos savivaldybės Viktoro 
Miliūno viešojoje bibliotekoje. Viešojoje bibliotekoje vartotojai jau gali naudotis Neringos 
savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos elektroniniu (LIBIS) katalogu. Būtina pradėti 
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vartotojų aptarnavimą elektroniniu būdu naudojant LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemę. Didesnį 
dėmesį reikia skirti žmogiškiesiems ištekliams-darbuotojų kvalifikacijai. Viešojoje bibliotekoje 
jaučiamas vietos trūkumas dokumentų, ypač periodikos fondui saugoti.  

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.  Nuolat  
atnaujinama kompiuterinė įranga, pagerintos interneto paslaugos vartotojams. Labai svarbus ir 
reikalingas Neringos savivaldybės tarybos, administracijos indėlis į šį projektą. Ypač svarbu, kad  
atliktas Juodkrantės filialo patalpų einamasis vidaus remontas, numatytas naujų baldų įsigijimas.  

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  viešosios bibliotekos interneto svetainė, kurios 2008 metais nepavyko sukurti. 
Tikimės, kad 2009 metais Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka jau turės savo 
interneto svetainę. 

2008 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 2007 metus Nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos bibliotekininkystės centrui, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešajai 
bibliotekai, , Neringos savivaldybės administracijos kultūros skyriui.  Pateikta ataskaita Neringos 
savivaldybės tarybai.  

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

 
 

 
  
 
 
Direktorė                   D. Greičiutė 


