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BENDROJI DALIS
Bibliotekos uţdavinys- sudaryti tinkamas sąlygas kaupti, saugoti ir pateikti visuomenei
nacionalinio kultūros paveldo objektus, uţtikrinti bibliotekos fondų prieinamumą, efektyvią viešosios
bibliotekos ir jos filialų veiklą. Juo siekiama plėtoti ir gerinti kultūrines bei informacines paslaugas
viešojoje bibliotekoje ir filialuose. Būtina sudaryti sąlygas Neringos gyventojams ir svečiams naudotis
ne tik universaliu dokumentų fondu, bet ir šiuolaikinėmis informacijos ir komunikacijos
technologijomis, plėsti bibliotekos paslaugas.
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir jos filialų veikloje
svarbiausia 2011 metais buvo ţinių, informacijos bei dokumentų išsaugojimas, kaupimas ir skleidimas
vartotojų tarpe, jų informacijos poreikių tenkinimas. Pagrindinis veiklos tikslas - visuomenės
bibliotekinis aptarnavimas bei informacinis aprūpinimas. Viešoji biblioteka stengėsi būti ne tik
tradicine skaitymo, kultūros ir bendruomenės susirinkimo vieta, bet ir vieta, kurioje uţtikrinamos
informacinės paslaugos, diegiamos naujausios technologijos, garantuojama prieiga prie išteklių
internete, suteikiama galimybė mokytis ir tobulėti. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios
bibliotekos ir jos filialų dokumentų fondai sutelkti visų bendruomenės, kurią aptarnaujame, ţmonių
interesų, informacijos poreikių tenkinimui ir švietimui. Neringa-kurortas, tad dokumentų, įvairių
straipsnių apie Neringą kaupimas yra reklama, paţintis 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 uţdavinys 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 susipaţinti su geriausiais literatūros kūriniais, gauti reikalingą informaciją. Labai svarbu
uţtikrinti stabilumą bibliotekos veikloje, pavestų funkcijų vykdymą, dokumentų fondo pilnumą,
aktyvinti skaitymą ir informacijos sklaidą, aktyviau įsijungti į LIBIS.
Pagrindinės bibliotekos veiklos kryptys 2011 metais buvo:
 Visuomenės bibliotekinis aptarnavimas bei informacinis aprūpinimas:
 aptarnauti vartotojus: vietinius gyventojus ir svečius;
 kaupti ir saugoti dokumentų fondą, atsiţvelgiant į vartotojų poreikius;
 tęsti LIBIS diegimo darbus, LIBIS elektroninio katalogo pildymas naujais įrašais;
 informuoti vartotojus apie naujus spaudinius;
 rengti įvairias dokumentų parodas;
 rengti įvairius literatūrinius renginius: knygų pristatymus, susitikimus su
rašytojais, aktoriais, kitais ţymiais ţmonėmis.
 pagal galimybes operatyviai atsakyti į vartotojų bibliografines ir kitas uţklausas;
 teikti pagalbą pasirenkant literatūrą, ypač moksleiviams;
 padėti susirasti vartotojams reikiamą knygą ar 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 bei ţmogiškieji resursai.
I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
Bibliotekų skaičius:
-

iš viso
viešoji biblioteka
miesto filialų

-3
-1
-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 turistams, poilsiautojams. Taip pat gana dideli
atstumai tarp gyvenviečių, todėl ţmonėms būtų labai nepatogu vykti į Nidą ar Juodkrantę paskaityti
spaudą, pasiimti reikalingą knygą, pasinaudoti interneto paslaugomis.
Tiek viešoji biblioteka, tiek Preilos ir Juodkrantės filialai aptarnauja suaugusius ir
vaikus. Neringa-kurortas, todėl aptarnaujami ir poilsiauti atvykstantys ţmonės (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.) – 99698 fiz. vnt.; 74125 pav.
 viešojoje bibliotekoje
– 40172 fiz. vnt.; 30516 pav.
 miesto filialuose
– 59526 fiz. vnt.; 43609 pav.
2. Iš viso NVB sistemoje yra groţinės ir vaikų literatūros (fiz. vnt. ir proc.) – 65517
fiz. vnt.; (65,7 % bendro dokumentų fondo)
 viešojoje bibliotekoje
– 24640 fiz. vnt.; 61,3 %
 miesto filialuose
– 41012 fiz. vnt.; 68,7 %
3. Iš viso NVB sistemoje yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.) – 28959 fiz. vnt.;
(29,0 % bendro dokumentų fondo)
 viešojoje bibliotekoje
– 14523 fiz. vnt.; 36,1 %
 miesto filialuose
– 14605 fiz. vnt.; 24,2 %
4. Iš viso NVB sistemoje yra periodinių leidinių (ţurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.)
- 5222 fiz. vnt.; (5,2 % bendro dokumentų fondo)
 viešojoje bibliotekoje
– 1009 fiz. vnt.; 2,5 %
 miesto filialuose
– 4213 fiz. vnt.; 7,1 %
5. Kitų dokumentų viešojoje bibliotekoje – 53 fiz. vnt. (viešojoje bibliotekoje)
Aprūpinimas dokumentais (viešojoje bibliotekoje ir filialuose)
 1 gyventojui tenka dokumentų (iš viso )
– 25,9 fiz. vnt.
 1 gyventojui tenka naujų dokumentų (iš viso) –0,93
 1 vartotojui tenka dokumentų (iš viso)
– 69,9
Iš viso per metus įsigyta dokumentų NVB sistemoje (fiz. vnt. ir pav.) – 3587 fiz. vnt.;
1417 pav.
 iš viso įsigyta knygų ir kitų dokumentų (VB ir filialuose) – 1520 fiz.vnt.; 707 pav.
 per metus įsigyta grožinės literatūros iš viso – 954 fiz. vnt.
 viešojoje bibliotekoje
– 497 fiz. vnt.
 miesto filialuose
– 457 fiz. vnt.
 per metus įsigyta šakinės literatūros iš viso – 566 fiz. vnt.
 viešojoje bibliotekoje
– 426 fiz. vnt.
 miesto filialuose
– 140 fiz. vnt.
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Iš viso per metus gauta periodinių leidinių (pav. ir fiz. vnt.) – 2067 fiz. vnt., 172 pav.
 viešojoje bibliotekoje
– 88 pav.; 1009 fiz. vnt.
 Juodkrantės filiale
– 50 pav.; 556 fiz. vnt.
 Preilos filiale
– 32 pav.; 502 fiz. vnt.
Iš viso per metus gavo dokumentų (fiz. vnt.):
 Neringos VB
 Miesto filialai
 Juodkrantės filialas
 Preilos filialas

– 3587
– 1932
– 1655
– 893
– 762

NVB sistemoje gautų dokumentų proc. bendrame dokumentų fonde
 viešojoje bibliotekoje
– 4,8 %
 miesto filialuose
– 2,8 %
Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams (knygoms) įsigyti
 Iš viso
– 5,99 Lt
 LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų
– 4,67 Lt
 Neringos savivaldybės skirtų lėšų
– 1,32 Lt
 Iš kitų šaltinių
–0
Dokumentų nurašymas




Iš viso nurašyta NVB sistemoje
viešojoje bibliotekoje
miesto filialuose

– 21017 fiz. vnt.
– 12001 fiz. vnt.
– 9016 fiz. vnt.

Fondo panaudojimas
 Bendras NVB sistemos fondo apyvartos rodiklis – 0,57
 viešojoje bibliotekoje
– 0,33
 miesto filialuose
– 0,74
III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
1. Gyventojų skaičius (iš viso)
 Nidoje
 kitose gyvenvietėse

– 3850
– 2330
– 1520

2. Gyventojų sutelkimo procentas: (vietinių gyventojų)
 visoje NVB sistemoje
– 16,4%
 viešojoje bibliotekoje
– 17,6 %
 miesto filialuose
– 14,5 %
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai
 mieste (gyvenvietėje)
– 1284
Vartotojų skaičius





iš viso NVB sistemoje
iš jų vietinių gyventojų
iš jų vaikų
laikinų vartotojų

– 1426
– 630
– 102
– 796
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viešojoje bibliotekoje (iš viso)
iš jų vietinių gyventojų
iš jų vaikų
laikinų vartotojų
miesto filialuose (iš viso)
iš jų vietinių gyventojų
iš jų vaikų
laikinų vartotojų

- 753
- 410
- 61
- 343
- 673
- 220
- 41
- 453

1. Vartotojų sudėties pokyčiai.
Bendras vartotojų skaičius Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje
bibliotekoje ir filialuose – 1426, (2010m.-1355) padidėjo 71 vartotoju. Viešojoje bibliotekoje vartotojų
skaičius – 753 (2010 m. – 697) padidėjo 56 vartotojais. Preilos ir Juodkrantės filialuose vartotojų
skaičius - 673, (2010m.- 658), padidėjo 15 vartotojų.
2. Apsilankymų (lankytojų) skaičius
 iš viso lankytojų skaičius visoje NVB sistemoje
 iš jų vietinių gyventojų
 iš jų vaikų
 laikinų vartotojų
 viešojoje bibliotekoje (iš viso)
 iš jų vietinių gyventojų
 iš jų vaikų
 laikinų vartotojų
 miesto filialuose
 iš jų vietinių gyventojų
 iš jų vaikų
 laikinų vartotojų

- 28935
- 14843
- 3676
- 14092
- 11638
- 4553
- 1057
- 7085
-17297
-10290
- 2619
-7007

Lankomumas
 Bendras lankomumo rodiklis visoje NVB sistemoje
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose

- 20,3
- 15,5
- 25,7

Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.)
 iš viso išduota dokumentų visoje NVB sistemoje
 iš jų vietiniams gyventojams
 iš jų vaikams
 laikiniems vartotojams
 viešojoje bibliotekoje
 vietiniams gyventojams
 iš jų vaikams
 laikiniems vartotojams
 miesto filialuose
 vietiniams gyventojams
 iš jų vaikams
 laikiniems vartotojams

- 57037
- 32042
- 4652
- 24995
- 13143
- 7696
- 805
- 5447
- 43894
- 24346
- 3847
- 19548

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)
 iš viso išduota dokumentų visoje NVB sistemoje
 vietiniams gyventojams
 laikiniems vartotojams

- 18502
- 12482
- 6020
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viešojoje bibliotekoje
vietiniams gyventojams
laikiniems vartotojams
miesto filialuose
vietiniams gyventojams
laikiniems vartotojams

- 6392
- 4464
- 1928
- 12110
- 8018
-4092

Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.)
 visoje NVB sistemoje
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose

- 38535
- 6751
- 31784

iš viso išduota groţinės literatūros ( fiz. vnt. ir proc.)
 visoje NVB sistemoje
 viešojoje bibliotekoje
 vietiniams gyventojams
 laikiniems vartotojams
 miesto filialuose
 vietiniams gyventojams
 laikiniems vartotojams

- 13283; 23,3 %
- 4830; 36,7 %
- 3127
- 1703
- 8453; 19,3 %
- 5341
- 3112

Iš viso išduota šakinės literatūros (knygų) (fiz. vnt.)
 visoje NVB sistemoje
 vietiniams gyventojams
 laikiniems vartotojams
 viešojoje bibliotekoje
 vietiniams gyventojams
 laikiniems vartotojams
 miesto filialuose
 vietiniams gyventojams
 laikiniems vartotojams

- 2757; 4,8 %
- 575
- 306
- 881
- 575
- 306
- 1876
- 1336
- 540

Iš viso išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.)
 visoje NVB sistemoje
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose

- 40997; 71,9 %
- 7432
- 33565

LANKYTOJŲ IR DOKUMENTŲ IŠDUOTIES POKYČIAI
Bendras apsilankymų (lankytojų) skaičius-28935, lyginant su 2010 metais, padidėjo 1160
lankytojų (2010m.- 27775). Viešojoje bibliotekoje apsilankymų (lankytojų) skaičius -11638, (2010 m.10112), padidėjo 1526 lankytojais. Miesto filialuose apsilankymų (lankytojų) skaičius -17297,
(2010m.-17663), neţymiai (366 lankytojais) sumaţėjo.
Lyginant su praėjusiais metais bendra dokumentų išduotis - 57037, padidėjo 2434 fiz.
vnt. (2010 m.-54603). Viešojoje bibliotekoje dokumentų išduotis beveik nepakito -13143 fiz. vnt., 266
fiz. vnt. daugiau. (2010 m. -12877). Miesto filialuose bendra dokumentų išduotis - 43894 fiz. vnt.
(2010 m. -41726 fiz. vnt.), padidėjo 2168 fiz.vnt.
Gana populiarus išlieka periodinių leidinių (laikraščių, ţurnalų) skaitomumas vietoje.
Bendra dokumentų išduotis vietoje –38535 fiz. vnt. (2010m.- 34147 fiz. vnt.). Išduotis į namus- 18502
fiz. vnt. (2010 m. - 20456 fiz. vnt.).
Skaitomumas (dokumentų išduotis į namus)
 visoje NVB sistemoje

- 12,97
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viešojoje bibliotekoje
miesto filialuose

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius.
 visoje NVB sistemoje
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose

- 8,48
- 17,99
- 30
- 14
- 16

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius iš viso:
 Tinklinių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius:
 visoje NVB sistemoje
-9
 viešojoje bibliotekoje
-5
 miesto filialuose
-4
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams , prijungtų prie interneto.




visoje NVB sistemoje
viešojoje bibliotekoje
miesto filialuose

-9
-5
-4

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams.
 visoje NVB sistemoje
-7
 viešojoje bibliotekoje
-5
 miesto filialuose
-2
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 dienospirmadienis, sekmadienis.
TBA paslaugomis vartotojai nesinaudojo.
IV. RENGINIAI




Renginių skaičius (iš viso žodinių)
viešojoje bibliotekoje
miesto filialuose

- 29
- 17
- 12

Viešoji biblioteka ir filialai kaip ir iki šiol, pagal galimybes, stengėsi dalyvauti miesto
kultūrinėje veikloje, bendradarbiauti su kitomis kultūros, švietimo įstaigomis: Rašytojo Thomo Manno
memorialiniu muziejumi, Neringos istorijos muziejumi, Nidos vidurine mokykla, ypač jos biblioteka,
Juodkrantės L. Rėzos kultūros centru, Juodkrantės L. Rėzos jūrų kadetų mokykla ir jos biblioteka,
Preilos–Pervalkos bendruomene, jos atstovais.
Svarbiausi renginiai. Pagrindinės renginių formos ir tematika
Sausio 08 d. vyko garbaus kraštiečio Liudviko Rėzos 235-ųjų gimimo metinių
paminėjimas prie paminklo Pervalkoje. Juodkrantėje, Liuteronų evangelikų baţnyčioje surengta
Liudviko Rėzos premijos laureatės doc. dr. Nijolės Strakauskaitės dokumentų (knygų, straipsnių)
paroda.
Kovo 4 d. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ įvyko neringiškių
kūrybos almanacho „Dorė“ sutiktuvės. Renginyje be leidinio dalyvių dalyvavo leidinio sudarytojas
Kęstutis Subačius, leidybos grupės „Druka“ atstovė Renata Būdvytienė, folkloro ansamblis
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„Giedruţė“. Renginio metu veikė almanacho dalyvių kūrybos darbų paroda, taip pat leidinių, kurių
leidybą rėmė Neringos savivaldybė, paroda.
Renginiai Lietuvos nacionalinės bibliotekų savaitei
Balandžio 26-gegužės 3 dienomis Neringoje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyko jau 11-oji
Nacionalinė bibliotekų savaitė. Jos šūkis 2011 metais buvo „Skaityk bibliotekoje“.
Bibliotekų savaitė prasidėjo balandţio 26-ąją dieną 12 val. bendru renginiu, skirtu
neseniai Anapilin iškeliavusio poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui. Viešojoje bibliotekoje Nidoje
ir Preilos, Juodkrantės filialuose vyko Justino Marcinkevičiaus kūrybos skaitymai, dalintasi mintimis
apie poetą, jo asmenybę bei kūrybą.
Balandţio 28 dieną Juodkrantėje, Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykloje vyko
literatūrinė popietė moksleiviams, kurioje dalyvavo poetė, dailininkė Daiva Molytė –Lukauskienė ir
poetė, prozininkė Nijolė Kepenienė. Vakare Juodkrantės bendruomenė su viešniomis susitiko, klausėsi
jų skaitomos kūrybos Juodkrantės bibliotekoje. Čia prie rašytojų Daivos Molytės-Lukauskienės ir
Nijolės Kepenienės prisijungė ir poetė Elena Karnauskaitė.
Nacionalinę bibliotekų savaitė uţbaigta bibliotekos darbuotojų pokalbiu diskusija apie
viešosios bibliotekos ir filialų veiklą, ateities planus bei problemas. Susitikime dalyvavęs Neringos
savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Narūnas Lendraitis pasveikino
bibliotekininkes Nacionalinės bibliotekų savaitės proga, supaţindino su numatomais darbais kultūros
ir bibliotekų veikloje, išklausė problemas. Pokalbio metu pasidţiaugta vis glaudesniu
bendradarbiavimu su Nidos vidurine ir Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklomis, o ypač
jų bibliotekomis.
Pasitarime dalyvavo ir Nidos vidurinės mokyklos bei Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų
kadetų mokyklos bibliotekininkės. Pasitarimo metu nuspręsta įkurti Lietuvos bibliotekininkų draugijos
Neringos skyrių.
Visos savaitės metu (2011m. balandžio 26-gegužės 3 d.) Nidos vidurinėje mokykloje
vyko akcija „Draugauk su knyga, būk išmintingas“.
Geguţės 31 d. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje įvyko
Aido Jurkšto piešinių parodos „Lietuvos švyturiai“ atidarymas ir atvirukų rinkinio „Senieji
Lietuvos švyturiai“ pristatymas. Renginyje dalyvavo autorius Aidas Jurkštas. Malonu, kad ši
paroda viešojoje bibliotekoje veikė visą vasarą ir sulaukė nemaţo tiek vietinių gyventojų, tiek
apsilankiusių bibliotekoje turistų, poilsiautojų dėmesio.
Birţelio 17 d. viešojoje bibliotekoje įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos moksleiviams
organizuojamų kūrybinių dirbtuvių „Vasaros akademija“ dalyvių vakaras. Jo metu buvo galima
pasiklausyti jaunųjų kūrėjų poezijos, prozos ir dainų, susitikti ir pabendrauti su rašytojais Antanu A.
Jonynu, Birute Jonuškaite, Ričardu Šileika, Gintaru Grajausku ir kitais.
Liepos 7 d. kartu su rašytojo T. Manno memorialiniu muziejumi surengtas rašytojos
Inezos Juzefos Janonės kūrybos vakaras su knygomis: „Galudarţės krunė“ ir vertimų knyga
„Pusiausvyra“.
Vakare dalyvavo knygų autorė Ineza Juzefa Janonė, rašytojas Stanislovas
Abromavičius, poetė, dailininkė Daiva Molytė Lukauskienė. Vakarą vedė rašytoja Nijolė Kepenienė.
Lapkričio 10 d. viešojoje bibliotekoje surengtas prisiminimų vakaras „Neringa-ne
mano namai, bet visada jaučiuosi čia kaip namuose“, skirtas Neringos miesto 50-čiui. Vakare
dalyvavo dr. Graţina Kačerauskienė-Vyţintaitė, teatrologė Audronė Girdzijauskaitė. Viešnios,
Neringoje poilsiaujančios nuo miesto įkūrimo iki šių dienų, pasidalijo savo prisiminimais ir įspūdţiais
nuo pirmojo apsilankymo Neringoje, Nidoje.
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Lapkričio 18 d. viešoji biblioteka dalyvavo Neringos miesto 50-čiui skirtoje akcijoje
„Kitokia Neringa“. Taip pat dalyvavo rengiant Neringos istorijos muziejuje vykusią Neringos
gyventojų kūrybos parodą.
Renginiuose 2011 metais apsilankė iš viso 380 lankytojų. Iš jų -175 lankytojai pačioje
bibliotekoje vykusiuose renginiuose ir 205 lankytojų ne bibliotekoje vykusiuose renginiuose (Neringos
meno mokykloje, Nidos vidurinėje mokykloje, KTIC „Agila“, Rašytojo Thomo Manno memorialiniame
muziejuje).
RENGINIAI VAIKAMS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Vasario 1d. viešojoje bibliotekoje įvyko projekto „Bibliotekos paţangai“ speciali
transliacija mokiniams „Saugaus interneto pamoka su Gustavu“.
Vasario 4 d. viešojoje bibliotekoje surengta paţintinė pamoka 4-os klasės mokiniams,
skirta rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno 95-sioms gimimo metinėms.
Vasario 4 dienos popietę Nidos vidurinės mokyklos ketvirtokai, lydimi mokytojos
Ramutės Rušinienės ir mokyklos bibliotekininkės Angelės Pocevičienės, atskubėjo į Neringos
savivaldybės Viktoro Miliūno viešąją biblioteką.
Čia vyko popietė, skirta paminėti rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno 95-ąsias
gimimo metines, kurios bus švenčiamos vasario 16 d., Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
Mokyklos bibliotekininkė papasakojo mokiniams rašytojo biografiją, apibūdino jo
pomėgius ir kūrybą. Kartu su mokiniais sekė Viktoro Miliūno pasaką „Geraširdis Kiškis Piškis“. Taip
pat kartu su mokytoja R.Rušiniene aptarė klasėje skaitytą apsakymą „Geriausia dovana“. Vaikai
prisiminė, kad pati geriausia dovana senelei buvo vaikų širdţių šiluma.
Mokiniai puikiai ţinojo, kaip įamţintas rašytojo atminimas Neringoje. Jie paminėjo, kad
Viktoro Miliūno vardu pavadinta Neringos viešoji biblioteka, o prie namo, kuriame gyveno rašytojas,
yra atminimo lenta „Nidos metraštininkui“, kurią 1990 metais sukūrė nidiškis dailininkas Eduardas
Jonušas.
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos direktorė Dalia Greičiutė
papasakojo, kad pavadinti biblioteką rašytojo vardu pasiūlė rašytojo sūnus Kęstutis ir ţmona Angelė
bei fotografas, keliautojas Paulius Normantas. Viktoro Miliūno artimieji perdavė bibliotekai didelę
dalį rašytojo archyvo: rankraščių, mašinraščių, nuotraukų. Mokiniai apţiūrėjo rašytojo knygelių
vaikams ir nuotraukų parodą. Joje - ir rašytojo knygelė vaikams „Skrisk, ţuvėdra“ portugalų kalba.
Juos labai nustebino ir tai, kad bibliotekoje jie pamatė Viktoro Miliūno rankraščius, sveikinimo
atvirukus ir laiškus, rašytus ranka. Direktorė parodė ir grafikos darbą „Vestuvės Paryţiuje“ (Paryžius
Nidoje), dovanotą Viktorui Miliūnui bei Latvijoje pastatyto spektaklio pagal V.Miliūno pjesę „Skrisk,
ţuvėdra“ (1961 m.) afišą.
Vasario 8 d. viešojoje bibliotekoje įvyko projekto „Bibliotekos paţangai“ parengta
viktorina „Protų kovos“. Jos tema –„Minime saugaus interneto dieną“.
Vasario 10 d. kartu Neringos meno mokykla, jos teatriniu skyriumi surengtas skaitovų
šventė-konkursas, skirtas poetės Zitos Gaiţauskaitės 60-čiui „Kur keliauji, debesėli?“.
Vasario 15 d. viešojoje bibliotekoje įvyko projekto „Bibliotekos paţangai“ parengta
viktorina „Protų kovos“. Jos tema –„Lietuvos nepriklausomybės įvykiai ir ţmonės“.
Vasario 22 d. viešojoje bibliotekoje įvyko projekto „Bibliotekos paţangai“ parengta
viktorina „Protų kovos“. Jos tema –„Mano gimtoji kalba“.
Kovo 26 d. viešojoje bibliotekoje įvyko projekto „Bibliotekos paţangai“ parengta
viktorina „Šeimų kovos“. Jos tema –„Kelionės, atradimai ir išradimai “.
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Balandţio 2 d. viešojoje bibliotekoje įvyko projekto „Bibliotekos paţangai“ parengta
viktorina „Šeimų kovos“. Jos tema –„Įsimintiniausi knygų herojai “.
JUODKRANTĖS FILIALO RENGINIAI
Juodkrantės filialas rengiant įvairius renginius taip pat glaudţiai bendradarbiauja su
Juodkrantės L. Rėzos jūrų kadetų mokykla, Juodkrantės vaikų lopšeliu- darţeliu „Vyturėlis“, L. Rėzos
kultūros centru.
Vasario, kovo vyko projekto „Bibliotekos paţangai“ viktorinos „Protų kovos“ ir
„Šeimų kovos“.
Balandţio 15 d. kultūros almanacho „Dorė“ pristatymas surengtas Liudviko Rėzos
kultūros centre Juodkrantėje.
Balandţio 28 d. Juodkrantėje, Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykloje vyko literatūrinė
popietė moksleiviams, kurioje dalyvavo poetė, dailininkė Daiva Molytė-Lukauskienė ir poetė,
prozininkė Nijolė Kepenienė. Vakare Juodkrantės bendruomenė su viešniomis susitiko, klausėsi jų
skaitomos kūrybos Juodkrantės bibliotekoje. Čia prie rašytojų Daivos Molytės-Lukauskienės ir Nijolės
Kepenienės prisijungė ir poetė Elena Karnauskaitė. (Nacionalinė bibliotekų savaitė).
PREILOS FILIALO RENGINIAI
Preilos filialas pagal galimybes stengiasi aktyviai dalyvauti bendruomenės kultūriniame
gyvenime. Bendraujant su Preilos bendruomene turėjo galimybę prisidėti prie įvairių rengiamų
renginių, dalyvauti renginiuose Nidoje ir Juodkrantėje.
Geguţės 20 d. Paţintis su lietuvių rašytojų kūryba vaikams. Surengta literatūros
valandėlė „Per knygas į pasaulį“.
Rugsėjo 23 d. surengta literatūrinė popietė vaikams ir ne tik vaikams „Iš pasakų
knygelės pabiro pasakaitės“.
Tiek viešojoje bibliotekoje, tiek filialuose nuolat rengiamos įvairios dokumentų 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, ţymių ţmonių gimimo metinėms, jubiliejams paminėti.
Viešojoje bibliotekoje taip pat surengtos dokumentų parodos pvz.: „Tauta rinkosi
laisvę...“, skirta Sausio 13-jai –Laisvės gynėjų dienai-atminti ir kitos. Surengta viešojoje bibliotekoje
ir Martos Vosyliūtės knygų iliustracijų ir viršelių paroda.
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 ĮVAIZDŢIO FORMAVIMAS
Bibliotekos leidiniai, reklama
Patikslintas lankstinukas apie biblioteką lietuvių, rusų, vokiečių, anglų kalbomis.
Patikslinta ir pateikta nauja svarbiausia informacija interneto puslapiui: www.visitneringa.com/lt apie
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešają biblioteką ir jos filialus.
Patikslintas reprezentacinis informacinis pristatymas apie Neringos savivaldybės Viktoro
Miliūno viešąją biblioteką PowerPoint programos formatu.
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Įvairūs straipsniai, informacija apie biblioteką
Svarbiausia, aktualiausia informacija apie viešosios bibliotekos ir filialų veiklą, renginius
ir t.t. skelbiama dienraščio „Vakarų ekspresas“ puslapyje „Neringos savivaldybės informacija“. Pvz.
„11-sios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės „Skaityk bibliotekoje“ renginiai Neringos
savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje“ ir kiti skelbimai bei informacija. Dţiugu, kad
dienraštyje „Vakarų ekspresas“ yra šis puslapis, skirtas Neringai, nes įvairią informaciją šiame
puslapyje galime patalpinti nemokamai. Laikraštį gauna didelė dalis neringiškių, tad informacija
pasiekia gana platų vartotojų ratą.
Neringiškių kūrybos leidinio kultūros almanacho „Dorė“ sutiktuvės renginys aprašytas
dienraštyje „Vakarų ekspresas“ straipsnyje „Neringiškių kūryba – kultūros almanache „Dorė“.
(2011-03-10).
Ţurnalo „Tarp knygų“ 2011 m. Nr.3 išspausdintas A. Pocevičienės ir D. Greičiutės
straipsnis „Rašytojo Viktoro Miliūno jubiliejus“. Renginys vyko Neringos savivaldybės Viktoro
Miliūno viešojoje bibliotekoje.
Ţurnalo „Tarp knygų“ 2011 m. Nr.6 išspausdintas D. Greičiutės straipsnis „Šventiniai
renginiai kurorte“. Tai straipsnis apie renginius, vykusius Nacionalinės bibliotekų savaitės metu,
Neringoje.
Laikraštyje „Ţemaičių saulutė“ (2011-06-30, Nr.6) išspausdintas A. Pocevičienės
straipsnis „Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ viešnagė Nidoje“.
Renginių skelbimai ir kita informacija talpinama ir interneto svetainėse: www.neringa.lt
ir www.visitneringa.com/lt. Dţiugu, kad tai galime padaryti jau ir viešosios bibliotekos interneto
svetainėje www.neringosvb.lt.
VII. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
Toliau Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje diegiama Lietuvos
integralios bibliotekų informacijos sistema (LIBIS). 2012 m. sausio 01 dienai Lietuvos nacionalinės
M. Maţvydo bibliotekos suvestiniam katalogui jau pateikti iš viso 17447 įrašų. 2011 metais
suvestiniam katalogui parengti iš viso 1747 įrašai.
Informacinis fondas (dydis, komplektavimo tematika ir problemos).
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos informacinis fondas
pasipildė 88 fiz. vnt. įvairių informacinių leidinių: enciklopedijų, ţodynų, ţinynų ir t.t. (tame tarpe ir
vaikams). Bendras viešosios bibliotekos informacinis fondas -3270 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. LIBIS elektroninis katalogas patalpintas interneto tinklalapyje www.neringosvb.lt (nuoroda
Katalogai) ir Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt, kuriuo gali naudotis ir visi
vartotojai. Nuoroda: Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos elektroninis
katalogas.
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,
uţtikrinti jos pilnumą. O tai priklauso ir nuo gaunamų periodinių leidinių pavadinimų skaičiaus. 2011
metais gauta 87 pavadinimų periodinių leidinių. Vertingų, turinčių išliekamąją vertę straipsnių
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daugiau yra ţurnaluose ir savaitraščiuose, tad pagal galimybes stengiamasi nemaţai dėmesio skirti
šių leidinių bibliografiniams aprašams. Informacijos paieškoms naudingas leidinys „Bibliografijos
žinios“. Sisteminės periodikos straipsnių kartotekos turiniui tobulinti ir plėsti padeda atrankos
kriterijai, kuriuos nustatant atsiţvelgiama į vartotojų interesus bei poreikius. Viešosios bibliotekos ir
filialų fondai, katalogai ir kartotekos tvarkomi, apskaita vedama pagal UDK (universalios dešimtainės
klasifikacijos) sistemą, laikantis standartų. Kraštotyros kartoteka taip pat papildoma aprašais iš LIBIS
suvestinio katalogo.
Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose
bibliotekininkėms daţnai tenka atsakyti į įvairias lankytojų informacines bibliografines uţklausas.
Uţregistruota bibliografinių informacinių uţklausų įvairia tematika:
 viešojoje bibliotekoje
- 485
 miesto filialuose
- 487
 iš viso
- 972
Bibliografinių informacinių uţklausų vykdymas – labai svarbus bibliografinio
informacinio darbo baras. Viešojoje bibliotekoje, kaip ir filialuose, nėra bibliografo, tad šį darbą
atlieka bibliotekininkės. Įvairių bibliografinių uţklausų vartotojams tenkinimas- nemaţas darbo krūvis
bibliotekininkėms, nes uţklausos yra gana įvairios ir sudėtingos, daugeliui jų neuţtenka vien paduoti
vartotojui knygą. Reikia nemaţai laiko sugaišti vartant įvairius periodinius leidinius ar padėti
informacijos susirasti internete. Tad dţiugu, kad yra viešojoje bibliotekoje ir Juodkrantės filiale ir dar
viena galimybė vartotojų informacijos šaltiniui- internetas. Juk biblioteka ne tik kultūros, bet ir
informacijos įstaiga. Internetas vartotojų informacijos šaltiniu tampa vis daţniau. Jame vartotojai ieško
įvairios informacijos ir dţiugu, kad daţniausiai randa atsakymus į rūpimus klausimus. Pastebima, kad
daugelis vietos gyventojų internetą jau turi namuose. Vasarą turistai (poilsiautojai) vis daţniau taip pat
turi nešiojamus kompiuterius, todėl mielai naudojasi bevielio interneto ryšio paslauga.
Internetas
Bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto, skaičius-2 (viešoji biblioteka, Juodkrantės
filialas)
Iš viso NVB sistemoje pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius - 5355
 pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius viešojoje bibliotekoje - 3240
 pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius Juodkrantės filiale
- 2115
Kompiuterinių darbo vietų skaičius su interneto prieiga (NVB sistemoje)- 16
Kompiuterinių darbo vietų skaičius su interneto prieiga (VB)
- 10
 Interneto darbo vietų skaičius vartotojams (VB)
-5
 Interneto darbo vietų skaičius darbuotojams (VB)
-5
 Juodkrantės filiale
-6
 Interneto darbo vietų skaičius vartotojams
-4
 Interneto darbo vietų skaičius darbuotojams
-2
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. Dţiugu, kad kraštotyros fondas pasipildė tokiais leidiniais: Tarp
dangaus ir jūros : Kuršių nerija XIX a. pabaigos - XX a. I pusės meno kūriniuose : parodos katalogas /
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sudarytoja Irmantė Šarakauskienė.-Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2011; M.
Purvinas. Maţosios Lietuvos etnografiniai kaimai.-Trakai: Voruta,2011; Menininkų kūrybos centrai ir
jų bendruomenės vidurio ir Rytų Europoje., Klaipėda,2011 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, pagal galimybes sutikrinama su leidinyje „Bibliografijos
žinios“ esančiais aprašais, Nacionalinės M. Maţvydo bibliotekos interneto svetainėje esančiomis
kartotekomis 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
atsiţvelgiant į straipsnių kiekybę ir tematiką bei jos aktualumą. Kraštotyros segtuvai taip pat
redaguojami, tikslinami atsiţvelgiant į straipsnių kiekybę, aktualumą ir svarbą. Parengti atskiri
segtuvai „ XV tarptautinis Thomo Manno festivalis „Gimtoji Europa, Nida, 2011 m. liepos 9-17 d.“,
renginys „Senųjų amatų dienos Neringoje. Nida. 2011 m. rugpjūčio 13-14 d.“, Tarptautinis folkloro
festivalis “Tek sauluţė ant maračių“. (2011m. birţelio 24 – 26 d.)“ ir kt., parengti nauji kraštotyros
segtuvai.
Toliau atskiruose, jiems skirtuose, segtuvuose renkama ir kaupiama medţiaga (straipsniai
ar jų kopijos) iš įvairių periodinių leidinių ar kitų dokumentų apie ţymiausius krašto ţmones: garbų
kraštietį, profesorių, tautosakininką M. L. Rėzą, rašytoją, Nidos metraštininką V. Miliūną, vokiečių
rašytoją Th. Manną, poetę, dailininkę D. Molytę-Lukauskienę, poetę 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, Neringos merą, ambasadorių Antaną Vinkų.
Parengta ir nuolat papildoma naujais aprašais garbaus kraštiečio, profesoriaus,
tautosakininko M. L. Rėzos bibliografijos rodyklė. Pilnai parengtas ir atspausdintas kompiuterinis
variantas.
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 atvaţiuoja į Nidą tie, kuriems
reikia nemaţai medţiagos, susijusios su Kuršių nerija, pvz. diplominiam darbui, referatams ar kitiems
tikslams.
Rašomas Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos metraštis.
Kaupiama medţiaga bibliotekos istorijai. Renkama ir kaupiama įvairi informacija, straipsniai ar jų
kopijos, ţinutės apie Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešąją biblioteką, Preilos ir Juodkrantės
filialus. Renginiai fiksuojami, įamţinami fotonuotraukose.
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose kraštotyros fondas sudėtas ir saugomas atskirose
lentynose, nuolat veikia kraštotyros parodos.
Viešojoje bibliotekoje kaupiami ir saugomi, bendruomenė gali susipaţinti su Neringos
savivaldybės Tarybos priimamais sprendimais.
Taip pat renkama, kaupiama ir internete esanti įvairi medţiaga, informacija apie Kuršių
neriją, jos gyvenvietes, Neringos miestą, Kuršių nerijos nacionalinį parką ir t.t.
Neringos savivaldybės administracijos kultūros skyriui pagal poreikius surenkama ir
pateikiama informacija iš spaudos apie vasaros metu vykusius renginius ir kt.
VIII. METODINĖ VEIKLA
Metodinės veiklos kryptys ir uţdaviniai
Metodinės veiklos kryptys Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje
bibliotekoje: darbuotojų profesionalumo ugdymas, veiklos analizė ir priemonės jai tobulinti, naujovių
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diegimas, viešosios bibliotekos ir filialų įvaizdţio formavimas bei populiarinimas bendruomenės ir
laikinų vartotojų -turistų (poilsiautojų) tarpe.
Viešojoje bibliotekoje nėra metodininko, tad dirbant šį darbą direktorei, ne visada
uţtenka laiko į jį įsigilinti ir atlikti profesionaliai bei kokybiškai. Pagal galimybes stengtasi atsakyti į
visus filialų ir mokyklos bibliotekininkėms rūpimus klausimus, patarti, padėti. Surengti keturi
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 Irena Jankevičiūtė. Apsilankyta Preilos ir Juodkrantės
filialuose. Parengtos statistinės bei tekstinės viešosios bibliotekos ir filialų veiklos ataskaitos uţ 2009
metus.
Sudaryti 2012 metų veiklos planai. Pakoreguotas Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno
viešosios bibliotekos ir filialų strateginis planas 2009-2013 metams.
Dalyvauta Neringos savivaldybės administracijos bei kultūros skyriaus rengiamuose
įvairiuose pasitarimuose.
IX. BENDRADARBIAVIMAS. DALYVAVIMAS ĮVAIRIUOSE PROJEKTUOSE
Tęsiamas bendradarbiavimas su rašytojo Thomo Manno memorialiniu muziejumi,
Neringos istorijos muziejumi, KTIC „Agila“. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Nidos vidurinės
mokyklos biblioteka 2011-2012 mokslo metams. Glaudus bendradarbiavimas padeda sėkmingai rengti
įvairius bendrus renginius, populiarinti biblioteką.
2011 metais buvo tęsiamas vienas didţiausių ir reikšmingiausių projektinių darbų surinkta medţiaga kraštiečių - neringiškių kūrybos almanachui ”Dorė” 2-jam numeriui. Tai
išliekamąją vertę turintis kraštotyros leidinys. Būsimo kultūros almanacho ”Dorė” 2-jo numerio
autoriai taip pat bus skirtingų kartų menininkai: prozininkai, fotografai ir t.t. - į Neringą atkeliavę
įvairiai. Vieni pradėjo čia dirbti ir t.t. Dţiugu, kad jaunieji kūrėjai būtent čia, Neringoje ir gimę.
Norima atkreipti dėmesį ir į Neringos istoriją.
Tęsiant šį darbą parengta groţinės literatūros bei kitų Neringos savivaldybės kultūrai
reikšmingų leidinių leidybos projekto finansavimo iš dalies Neringos savivaldybės biudţeto lėšomis
paraiška 2012 metams. Tai tęstinis neringiškių kultūros almanacho ”Dorė” antrojo numerio
parengimo leidybai projektas.
2011 metais Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka kaip projekto
partnerė dalyvavo Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo tarp sienų programos tarptautiniame projekte
”Originali latvių ir lietuvių literatūra, kaip kartų bendradarbiavimo priemonė abipus sienos
besiribojančiose apskrityse (šalyse)”. Gaila, tačiau partneriams iš Latvijos konkurse nepasisekė.
X. PERSONALAS (Darbuotojų skaičius, išsilavinimas)
Nuo 2007 metų sausio 1-sios dienos bendras viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų
etatų skaičius-9,5.
Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų (etatų) skaičius:
 direktorė
 Visoje NVB sistemoje profesionalių bibliotekininkų
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose
 kvalifikuotų specialistų
 techninių darbuotojų
 iš viso darbuotojų NVB sistemoje

-1
-6 (5,5 etatai)
-3 (2,5 etatai)
-3
- 3 (1,5 etato)
- 3 (1,5 etato)
- 13 (9,5 etatai)
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Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
 su aukštuoju išsilavinimu
 su aukštesniuoju išsilavinimu
 kitu išsilavinimu
2011 metais keitėsi bibliotekos vyr. buhalterė.

-0
-4
-3

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas bibliotekoje ir uţ bibliotekos ribų
Kovo 9 d. direktorė D. Greičiutė dalyvavo Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės
bibliotekos ir Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro organizuotame viešųjų bibliotekų
specialistų seminare „Naujų teisės aktų taikymas bibliotekos veikloje“.
Kovo 25 d. bibliotekininkė L. Dimšaitė dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminare
„Viešosios bibliotekos Jungtinėse Amerikos Valstijose“, kuris vyko Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės bibliotekoje. Renginį organizavo Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakulteto
Komunikacijų katedra ir Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės biblioteka.
Kovo 28 d. direktorė D. Greičiutė dalyvavo Klaipėdos apskrities viešojoje I.
Simonaitytės bibliotekoje vykusiame projekto „Bibliotekos paţangai“ ir „TMD partneriai“
organizuotame 1 dienos atstovavimo gebėjimų stiprinimo seminare, kuris yra skirtas viešųjų bibliotekų
direktoriams.
Geguţės 5-8 d. viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „MediaBarCamp“.
Geguţės 20 d. direktorė D. Greičiutė ir bibliotekininkė L. Dimšaitė dalyvavo Klaipėdos
regiono LBD tarybos išvaţiuojamajame posėdyje.
Geguţės 23 d. direktorė D. Greičiutė ir bibliotekininkė L. Dimšaitė dalyvavo Lietuvos
kultūros darbuotojų surengtame seminare „Jaunimo politika ir jaunimo struktūrų plėtra
(neformalus ugdymas), kuris vyko Nidoje.
Rugpjūčio 19 d. direktorė D. Greičiutė dalyvavo seminare „Biudţetinės įstaigos vadovo
atsakomybė uţ apskaitą ir atskaitomybę pagal VSAFAS“.
Rugsėjo 12-14 d. direktorė D. Greičiutė dalyvavo Lietuvos kultūros darbuotojų
tobulinimosi centro organizuotame seminare viešųjų bibliotekų direktoriams „Bibliotekų darbo
organizavimo naujovės“, kris vyko Palangoje.
Spalio 10 d. direktorė D. Greičiutė dalyvavo Klaipėdos apskrities viešojoje I.
Simonaitytės bibliotekoje vykusiame seminare „Kaip bendrauti su skirtingos elgsenos ţmonėmis“.
Seminarą vedė TMD Partneris konsultantas M. Ţebrauskas.
Lapkričio 15, 24 d. ir gruodţio 27 d. bibliotekininkė L. Dimšaitė dalyvavo IFLA
finansuojamo projekto „Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ mokymuose, kurie vyko Klaipėdos
apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Gruodţio 8 d. direktorė D. Greičiutė dalyvavo Klaipėdos apskrities viešojoje I.
Simonaitytės bibliotekoje vykusiame Klaipėdos regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovų, jų
pavaduotojų ir metodininkų metiniame pasitarime.
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 – 376
vidutinis vartotojų skaičius 1 darbuotojui miesto filialuose:
Juodkrantės filiale
- 179
Preilos filiale
- 314
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Vidutinis lankytojų skaičius 1 darbuotojui:
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose:
 Juodkrantės filiale
 Preilos filiale

- 5819
- 5778
- 9301

Vidutinė dokumentų (fiz. vnt.) išduotis į namus 1 darbuotojui:
 viešojoje bibliotekoje
- 3196
 miesto filialuose:
 Juodkrantės filiale
- 3282
 Preilos filiale
- 5546
XI. MATERIALINĖ BAZĖ
Patalpų būklė
Viešosios bibliotekos bei Juodkrantės filialo patalpų būklė yra gera. Juodkrantės filialas
yra erdviose, gerose patalpose. Padarytas patalpų vidaus remontas, įsigyti 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. Labai reikėtų, kad Preilos
filiale atsirastų galimybė interneto paslaugai vartotojams. Visos patalpos šildomos, yra telefonai.
Techninis aprūpinimas
1. Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius:








Iš viso NVB sistemoje
Viešojoje bibliotekoje (iš viso)
Iš jų vartotojams
Darbuotojams
Miesto filialuose
Vartotojams
Darbuotojams

- 16
- 10
-5
-5
-6
-4
-2

Viešojoje bibliotekoje ir Juodkrantės filiale yra dauginimo (kopijavimo) aparatai, ne tik
darbo reikmėms, bet ir vartotojams.
Bendras bibliotekų patalpų plotas:
 Bendras viešosios bibliotekos patalpų plotas
 naudingas plotas viešosios bibliotekos funkcijoms atlikti
 Bendras Juodkrantės filialo patalpų plotas
 naudingas plotas Juodkrantės filialo funkcijoms atlikti
 Bendras Preilos filialo patalpų plotas
 naudingas plotas Preilos filialo funkcijoms atlikti

- 191 m²
- 179 m²
- 152 m²
- 139 m²
- 62 m²
- 62 m²

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

- 1624
- 1574

XII. FINANSAVIMAS
Einamosios (paprastosios) išlaidos



Darbuotojų darbo uţmokesčiui
Komplektavimui (iš viso dokumentams įsigyti)

- 169,0 tūkst. Lt
- 44,0 tūkst. Lt
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knygoms
- 23,1 tūkst. Lt
Iš LR kultūros ministerijos
- 18,0 tūkst. Lt
Neringos savivaldybės lėšos
- 5,1 tūkst. Lt
periodikai
- 20,9 tūkst. Lt
Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, komunalinės paslaugos, elektros, ryšių
paslaugos, patalpų apsauga, prekės ir kt. )
- 124,9 tūkst. Lt
Iš viso gauta lėšų iš savivaldybės
- 323,9 tūkst. Lt

Kapitalinės išlaidos
Kapitalinių išlaidų nebuvo.
Pajamos ir finansavimas
 Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudţeto lėšos
- 341,9 tūkst. Lt
 Fizinių,juridinių asmenų parama dokumentų gavimas nemokamai
(per LR Kultūros ministeriją ir kt.)
- 6,3 tūkst. Lt
 Specialūs grantai (lėšos gautos pilnam ar daliniam svarbių projektų
finansavimui) (leidybos projektas). Savivaldybės lėšos
- 4,0 tūkst. Lt
Gautos pajamos ( kopijavimo paslaugos viešojoje bibliotekoje)
- 0,2 tūkst. Lt
XIII. KITA VEIKLA
Rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno vardo suteikimas ir toliau įpareigoja
biblioteką rūpintis ir saugoti šios iškilios asmenybės atminimą, prasmingai dirbti, rūpintis šio vardo
įamţinimu. Rašytojo kūryba, knygos neatsiejama ir bibliotekos veiklos dalis. Tęsiamas rašytojo
ţmonos 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. Stengiamasi pagal galimybes lankytojams parodyti turimus
archyvinius Viktoro Miliūno dokumentus, supaţindinti su jais visuomenę.
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.
Viešoji biblioteka nuo 2010 metų vidurio jau turi savo interneto svetainę:
www.neringosvb.lt. Reikia ţymiai pagerinti interneto svetainės funkcionavimą, informatyvumą
informuoti visuomenę, bibliotekos vartotojus apie įvairią bibliotekos veiklą, naujoves, organizuojamus
renginius ir t.t.
XIV. IŠVADOS
Sėkmės. Trūkumai. Problemos. Priemonės kurių reikėtų imtis gerinant bibliotekos veiklą
Didţiausia 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
dţiaugėsi galėdami nemokamai pasinaudoti ne tik viešosios bibliotekos, Juodkrantės, Preilos filialų
teikiamomis tradicinėmis 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
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resursų ir paslaugų centru, padedančių neringiškiams ir miesto svečiams dalyvauti informacinės
visuomenės kūrime, kelti bendrąją kultūrą, susipaţinti su įvairia informacija.
Labai svarbus tolesnis interneto paslaugų teikimo uţtikrinimas ir tobulinimas bei plėtra.
Interneto prieigos taškų vasaros sezono metu Neringoje trūksta. Vis labiau pastebimas laikinų
vartotojų (turistų, poilsiautojų) tarpe bevielio interneto ryšio poreikis.
Viena svarbiausių bibliotekos funkcijų- vartotojų aprūpinimas įvairiais dokumentais, visų rūšių
universaliais informacijos ištekliais. Viešosios bibliotekos ir filialų vartotojai neturi pasigesti
populiarių, naujų, ypač groţinės literatūros, knygų. Reikia pasidţiaugti, kad nors ir sunkmečiu, iš
Neringos savivaldybės lėšų nupirkta 111 fiz. vnt. naujų, populiarių ir vartotojų pageidaujamų knygų ir
kraštotyros leidinių uţ 5,1 tūkst. Lt, uţprenumeruoti periodiniai leidiniai. Panaudota periodinių
leidinių prenumeratai 20,4 tūkst. Lt. 2011 metais Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji
biblioteka iš LR kultūros ministerijos gavo 18,0 tūkst. Lt. (2010 m. -11,0 tūkst. Lt).
Dţiugu, kad šiuo sunkiu valstybei laikotarpiu nemaţėjo darbuotojų atlyginimai, normaliai
galėjome dirbti, aptarnauti vartotojus.
Vienas iš svarbiausių uţdavinių 2011 metais išlieka tolesnis ir spartesnis LIBIS diegimas, bei
jo uţtikrinimas, 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 ţymiai paspartinti šios sistemos diegimą ir
uţtikrinti 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. Katalogas
patalpintas Neringos savivaldybės interneto svetainėje: www.neringa.lt ir viešosios bibliotekos
interneto svetainėje www.neringosvb.lt.
Iš esmės pasirengta vartotojų aptarnavimui elektroniniu būdu naudojant LIBIS skaitytojų
aptarnavimo posistemę. Didesnį dėmesį reikia skirti ţmogiškiesiems 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 ţmonių, įstaigų, organizacijų bendram darbui. Labai svarbus buvo kuo
efektyvesnis dalyvavimas Bilo ir Melindos Geitsų fondo Pasaulio bibliotekų programoje ir projekte
„Bibliotekos paţangai“. Ypač jų rengiamuose įvairiuose konkursuose, akcijose. Pvz. viešoji
biblioteka, Juodkrantės filialas aktyviai dalyvavo konkursuose "Protų kovos", „Šeimų kovos“ ir kt.
Didesnį dėmesį reikia skirti prieigos prie įvairių informacijos šaltinių, duomenų bazių plėtrai,
jų sklaidai vartotojų tarpe. 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 uţtikrinimas ir tobulinimas. Biblioteka yra ne tik kultūros, bet ir informacijos
įstaiga.
2011 metais viešoji biblioteka bei filialai ir toliau bendradarbiavo su įvairiomis Neringos
kultūros, švietimo įstaigomis, pagal galimybes dalyvavome miesto kultūrinėje veikloje. Tęsiama ir
kasmet pasirašoma bendradarbiavimo sutartis 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 uţ 2010 metus
Nacionalinės M. Maţvydo bibliotekos bibliotekininkystės centrui, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės
viešajai bibliotekai, Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijos kultūros
skyriui. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 2010 metų veiklos
ataskaita patalpinta Lietuvos nac. M. Maţvydo bibliotekos interneto puslapyje esančioje LIBIS
bibliotekų statistikos modulis dalyje, viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.neringosvb.lt.
Pagrindinius bibliotekoms keliamus uţdavinius viešoji biblioteka ir filialai stengėsi vykdyti.
Galime pasidţiaugti ataskaitiniais metais viešojoje bibliotekoje, kad ir nedaug, bet išaugusiu vartotojų,
lankytojų skaičiumi ir dokumentų išduotimi. Tai ne tik dţiugina, bet ir įpareigoja dirbti profesionaliai,
didesnį dėmesį skirti teikiamų paslaugų kokybei.
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Turi išlikti svarbiausi bibliotekos uţdaviniai - kaupti, tvarkyti, saugoti ir skleisti
dokumentuose uţfiksuotas ţinias, idėjas ir informaciją, tokiu būdu prisidėti prie ţinių visuomenės
gyvenimo, skatinant nuolatinį mokymąsi, ţinių atsinaujinimą, kultūrinę veiklą ir kūrybiškumą.
Šiandieninės bibliotekos paslaugos visuomenei:
tradicinės paslaugos, kurių pagrindinis tikslas - išsaugoti rašytinį paveldą ir skatinti skaitymą, sudaryti
sąlygas visuomenės savišvietai, ugdyti kūrybingumą bei vaizduotę; viešosios erdvės paslaugos,
skatinančios gyventojus bendrauti, dalyvauti įvairiuose renginiuose.
Ataskaitą parengė
Direktorė

Dalia Greičiutė
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XV. PRIEDAI
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Priedas Nr. 1

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2012-01-13
Neringa
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų
dokumentų fondo judėjimas 2011 m.

Gauta dokumentų
(fiz. vnt.)

Viešojoje
bibliotekoje

Preilos
filiale

Juodkrantės
filiale

Iš viso gauta
dokumentų

243

Iš viso gauta
dokumentų
filialuose
455

Groţinės ir vaikų
literatūros
Šakinės literatūros
(knygų ir kt.)
Iš viso gauta knygų
ir kitų dokumentų
Periodikos
(prenumerata)
IŠ VISO GAUTA
Lietuvių kalba
Uţsienio kalbomis
IŠ VISO GAUTA
DOKUMENTŲ
Iš viso nurašyta
dokumentų (fiz. vnt.)

497

212

426

48

94

142

568

932

260

337

597

1520

1009

502

556

1058

2067

1932
1920
12
1932

762
762
0
762

893
893
0
893

1655
1655
0
1655

3587
3575
12
3587

12001

5323

3693

9016

21017

952
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Priedas Nr. 2

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2012-01-13
Neringa

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų dokumentų fondas
2012-01-01 dienai (pagal turinį ir kalbas)

Dokumentų fondas
(fiz. vnt.)
Groţinės ir vaikų literatūros
Šakinės literatūros (knygų ir kt. )
Periodikos
Šakinės literatūros iš viso
Kitų dokumentų
Lietuvių kalba
Uţsienio kalbomis
IŠ VISO

Viešojoje
bibliotekoje
24640
14523
1009
15479
53
34082
6090

Juodkrantės
filiale
22664
10216
3711
13927
0
25150
11441

Preilos
filiale
18213
4220
502
4722
0
18607
4328

IŠ VISO
65517
28959
5222
34128
53
77839
21859

40172

36591

22935

99698
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Priedas Nr. 3

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2012.01.12

Neringa

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 2011 metų
vartotojų, apsilankymų ir dokumentų išduoties
A P S K A I T A

Apsilankymų (lankytojų)
skaičius

Vartotojų
skaičius

Preilos filialas
Juodkrantės fil.
Iš viso
filialuose
Viešoji
biblioteka

IŠ VISO

Iš
viso

Dokumentų išduotis (fiz.vnt.)

Laikinų
vartotojų
4620
2387

Iš viso

314
359

Vietinių
gyvent.
4681
5609

453

673

10290

410

343

753

630

796

1426

Vietinių
gyvent.
79
141

Laikinų
vartotojų
235
218

220

Laikin.
vartotojams
16174
3374

Iš viso

9301
7996

Vietin.
gyvent.
16163
8183

7007

17297

24346

19548

43894

4553

7085

11638

7696

5447

13143

14843

14092

28935

32042

24995

57037

32337
11557
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Priedas Nr. 4

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2012.01.13
Neringa

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 2011 metų
V A I K Ų vartotojų, lankytojų ir dokumentų išduoties

APSKAITA

Preilos filialas
Juodkrantės filialas
Iš viso filialuose
Viešoji biblioteka
IŠ VISO

Vartotojų
skaičius
19
22
41
61

Apsilankymų
(lankytojų)
skaičius
972
1647
2619
1057

Dokumentų išduotis
(fiz. vnt.)
1871
1976
3847
805

102

3676

4652
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Priedas Nr.5

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2012.01.13
Neringa

Lėšos dokumentams (knygoms, periodikai ir kt.) įsigyti
2011 m. (tūkst. Lt.)

Knygos ir kt. dokumentai
KM ministerijos
Savivaldybės
lėšos
lėšos

Iš viso

Knygynai, leidyklos

Periodika
Savivaldybės
lėšos

IŠ VISO

(Prenumerata)

Viešoji biblioteka

8,6

3,3

11,9

9,9

21,8

Preilos filialas

4,5

0,9

5,4

4,8

10,2

Juodkrantės filialas

4,9

0,9

5,8

6,2

12,0

Iš viso

18,0

5,1

23,1

20,9

44,0
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Priedas Nr.6

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
2012.01.13
Neringa

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų
vartotojų, lankytojų ir dokumentų išduoties 2011 m.
BENDRA APSKAITA

Dokumentų
išduotis

Vartotojų Lankytojų
skaičius
skaičius
Knygų
Vaikai (iki 14 m.)
Mokiniai (IX-XII kl.)
Iš viso mokinių
Suaugusieji
(vietin. gyvent.)
Iš viso vietin.
gyvent.
Laikini vartotojai

(fiz.vnt.)

102
41
143

3676
414
4090

1957
183
2140

Periodikos
2695
97
2792

Iš viso
4652
280
4932

487

10753

8239

18871

630
796

14843
14092

10379
5661

21663
19334

Išduotis

Išduotis

Išduotis

Į namus

vietoje

iš viso

1914
218
2132

2738
62
2800

4652
280
4932

27110

10350

16760

27110

32042
24995

12482
6020

19560
18975

32042
24995

IŠ VISO
1426

28935

16040

40997

57037

18502

38535

57037
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Nuotraukos

28

Kovo 4 d. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ įvyko neringiškių kūrybos
almanacho „Dorė“ sutiktuvės.

2011-11-10. Prisiminimų vakaras „Neringa- ne mano namai, bet visada jaučiuosi čia kaip
namuose“.
Nuotr.: Neringos meras, ambasadorius A. Vinkus, vakaro viešnia Gr. Kačerauskienė (Vyžintaitė),
bibliotekos direktorė D. Greičiutė, vakaro viešnia A. Girdzijauskaitė, žurnalistė R. Meyer –Ravaitytė.
Neringos miestui -50.

29

Vasario 4 d. viešojoje bibliotekoje surengta paţintinė pamoka 4-os klasės mokiniams,
skirta rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno 95-sioms gimimo metinėms.
Nuotr.: Nidos vidurinės mokyklos bibliotekininkė A. Pocevičienė, viešosios bibliotekos direktorė D.
Greičiutė,

Nacionalinė bibliotekų savaitė.
Balandţio 28 dieną Juodkrantėje, Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykloje vyko literatūrinė popietė
moksleiviams, kurioje dalyvavo poetė, dailininkė Daiva Molytė–Lukauskienė ir poetė, prozininkė
Nijolė Kepenienė. Nuotraukoje su viešniomis taip pat bibliotekos direktorė D. Greičiutė.
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