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BENDROJI DALIS 

 

Bibliotekos misija- demokratiškos, laisvos ir atviros visuomenės kūrimo, informacinės ir 

žinių visuomenės plėtros perspektyvoje - tenkinti Neringos gyventojų ir į jį atvykstančių svečių, 

poilsiautojų, turistų  informacinius ir kultūrinius poreikius: 

-   užtikrinti kokybišką bei efektyvią šiuolaikiškos viešosios bibliotekos veiklą; 

- užtikrinti informacijos išteklių kaupimą, organizavimą ir prieigą vartotojams bei 

saugojimą; 

- tobulinti  ir plėsti teikiamas paslaugas; 

- kurti šiuolaikišką, patrauklią, informacinę ir kultūrinę erdvę vartotojui, kurioje derėtų ir 

klasikinės bibliotekos vertybės ir naujos informacinio mokslo tendencijos.       

Bibliotekos informacinės technologijos atveria galimybes vartotojams integruotis į šalies ir 

pasaulio informacijos struktūras, teikti informaciją bei naujas, patogesnes ir efektyvesnes paslaugas 

visuomenei.     

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji  biblioteka ir jos filialai komplektuoja ir 

saugo savivaldybės teritorijoje esančios bendruomenės poreikius tenkinantį universalų dokumentų 

fondą, atsižvelgdama į demografinę situaciją, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, istoriją su giliomis 

istorinėmis ir kultūros tradicijomis. Šiandieninis Neringos kurortas savo dabartį ir ateitį sieja su pažangia 

visuomene, išsilavinusiais ir nuolat besimokančiais piliečiais, kurie savo veiklą grindžia žiniomis, 

efektyviai naudojasi naujausiomis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, prieiga prie 

išteklių internete. Prioritetinės bibliotekos veiklos kryptys 2012 metais buvo: darbas su Lietuvos 

integralios bibliotekinės informacijos sistema (LIBIS), universalaus ir optimalaus bibliotekos fondo 

formavimas, vartotojų informacijos ir skaitymo poreikių tenkinimas, projekto „Bibliotekos pažangai“ 

vykdymas ir sėkminga šio projekto baigiamoji veikla, bibliotekos veiklos integravimas į šalies 

informacinę ir kultūrinę erdvę.   Labai svarbus ir įvairios informacijos žodinių ir vaizdinių renginių, 

susijusių su knygos sklaida organizavimas, dalyvavimas kraštotyros veikloje, visuomenės 

supažindinimas su laikmečio aktualijomis, rašytojų, menininkų, kraštiečių ir įžymių žmonių kūryba, 

įvairios informacijos apie Neringos kraštą ir jos žmones fiksavimas, kaupimas ir sklaida, bibliotekos 

įvaizdžio ir ryšių su visuomene gerinimas.                          

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir jos filialų dokumentų 

fondai sutelkti visų bendruomenės, kurią aptarnaujame, žmonių interesų, informacijos poreikių 

tenkinimui ir švietimui. 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, Neringoje 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.                              
                        

       Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos veiklą pirmiausia įtakojo 

vartotojų poreikiai ir bibliotekos galimybės, tame tarpe ir finansinės bei žmogiškieji resursai.  

  

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 
 

       Bibliotekų skaičius: 
 

- iš viso   - 3 

- viešoji biblioteka  - 1 

- miesto filialų   - 2 

 

 

 

 



 

 4 

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 žmonėms 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 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.) – 97912 fiz. vnt.; 74233 pav.  

 viešojoje bibliotekoje        – 41068 fiz. vnt.; 31213 pav.   

 miesto filialuose                – 56844 fiz. vnt.; 43020 pav.  
 

2. Iš viso NVB sistemoje yra grožinės ir vaikų literatūros (fiz. vnt. ir proc.) – 65319 fiz. 

vnt.; (66,7 % bendro dokumentų fondo) 

 viešojoje bibliotekoje        – 25094 fiz. vnt.; 61,1 %  

 miesto filialuose                – 40225 fiz. vnt.; 70,7 % 
 

3. Iš viso NVB sistemoje yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.) – 29376 fiz. vnt.;  

(30,0 % bendro dokumentų fondo) 

 viešojoje bibliotekoje       – 14881 fiz. vnt.; 36,3 % 

 miesto filialuose               – 14495 fiz. vnt.; 25,4 %  
 

4. Iš viso NVB sistemoje yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.)                                            

- 3150 fiz. vnt.; ( 3,2 % bendro dokumentų fondo) 

 viešojoje bibliotekoje         – 1026 fiz. vnt.; 2,5 % 

 miesto filialuose                – 2124 fiz. vnt.; 3,7 % 
  

5. Kitų dokumentų viešojoje bibliotekoje  – 67 fiz. vnt. (viešojoje bibliotekoje) 
 

Aprūpinimas dokumentais (viešojoje bibliotekoje ir filialuose) 

 1 gyventojui tenka dokumentų  (iš viso )         – 35,9 fiz. vnt. 

 1 gyventojui tenka naujų dokumentų (iš viso) – 1,48 

 1 vartotojui tenka dokumentų (iš viso)            – 69,8 
 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų NVB sistemoje (fiz. vnt. ir pav.) – 4051 fiz. vnt.; 

1622 pav. 

 iš viso įsigyta knygų ir kitų dokumentų (VB ir filialuose)– 1716 fiz.vnt.;1038 pav.  

 per metus įsigyta grožinės literatūros iš viso    – 1022 fiz. vnt. 

 viešojoje bibliotekoje    –   547 fiz. vnt. 

 miesto filialuose    –  475 fiz. vnt.  

 per metus įsigyta šakinės literatūros iš viso  –  694 fiz. vnt.  

 viešojoje bibliotekoje    –  542 fiz. vnt. 

 miesto filialuose      –  152 fiz. vnt. 
 

Iš viso per metus gauta periodinių leidinių (pav. ir fiz. vnt.)– 2335 fiz. vnt., 167 pav. 



 

 5 

 viešojoje bibliotekoje   – 84 pav.;  1006 fiz. vnt. 

 Juodkrantės filiale   – 46 pav.;  699 fiz. vnt. 

 Preilos filiale    – 37 pav.;  630 fiz. vnt.  
 

 Iš viso per metus gavo dokumentų  (fiz. vnt.):         –  4051 

 Neringos VB    – 2095 

 Miesto filialai    – 1956 

 Juodkrantės filialas   – 1052 

 Preilos filialas    – 904 
 

NVB sistemoje gautų dokumentų proc. bendrame dokumentų fonde  

 viešojoje bibliotekoje   – 5,1 % 

 miesto filialuose    – 3,4 % 
 

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams (knygoms) įsigyti 

 Iš viso   – 10,60 Lt 

 LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų  – 10,60 Lt 

 Neringos savivaldybės skirtų lėšų  – 0,00 Lt 

 Iš kitų šaltinių    – 0,00 Lt 
 

Dokumentų nurašymas 
 

 Iš viso nurašyta NVB sistemoje  –  5837 fiz. vnt. 

 viešojoje bibliotekoje                                    –  1199 fiz. vnt. 

 miesto filialuose                                            –  4638 fiz. vnt.   
 

Fondo panaudojimas 
 

 Bendras NVB sistemos fondo apyvartos rodiklis  –  0,59 

 viešojoje bibliotekoje      –  0,31   

 miesto filialuose       –  0,81  

 

                             III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 
 

Vartotojų telkimas 
 

1. Gyventojų skaičius   (iš viso)   –    2724 

 Nidoje    –  1504 

 kitose gyvenvietėse    –  1220 
 

 2. Gyventojų sutelkimo procentas: (vietinių gyventojų) 

 visoje NVB sistemoje                           – 23,6% 

 viešojoje bibliotekoje  – 27,5 %  

 miesto filialuose   – 18,8 %  
 

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai 

 mieste (gyvenvietėje)  –  908 
 

Vartotojų skaičius 
 

 iš viso NVB sistemoje   – 1402 

 iš jų vietinių gyventojų  – 643 

 iš jų vaikų (iki 14 metų )  – 96 

 laikinų vartotojų   – 759 

 viešojoje bibliotekoje (iš viso)  - 769 
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 iš jų vietinių gyventojų  - 414 

 iš jų vaikų (iki 14 metų )  - 62 

 laikinų vartotojų   - 355 

 miesto filialuose (iš viso)  - 633 

 iš jų vietinių gyventojų  - 229 

 iš jų vaikų (iki 14 metų )  - 34 

 laikinų vartotojų   - 404 
 

1. Vartotojų sudėties pokyčiai. 
 

       Bendras vartotojų skaičius Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje 

bibliotekoje ir filialuose – 1402, (2011 m.-1426) beveik nepakito, sumažėjo tik 24 vartotojais. Viešojoje 

bibliotekoje vartotojų skaičius – 769 (2011 m. – 753) padidėjo 56 vartotojais. Preilos ir Juodkrantės 

filialuose vartotojų skaičius - 633,  (2011m.- 673), sumažėjo 40 vartotojų.  
 

2. Apsilankymų (lankytojų) skaičius  

 iš viso lankytojų skaičius visoje NVB sistemoje - 28867 

 iš jų vietinių gyventojų   - 15495 

 iš jų vaikų  ( iki 14metų )   - 3734 

 laikinų vartotojų    - 13372 

 viešojoje bibliotekoje (iš viso)          - 11358 

 iš jų vietinių gyventojų   - 4555 

 iš jų vaikų  ( iki 14metų )   - 1313 

 laikinų vartotojų    - 6803 

 miesto filialuose    - 17509 

 iš jų vietinių gyventojų   -10940 

 iš jų vaikų ( iki 14 metų )   - 2421 

 laikinų vartotojų    - 6569 
 

Lankomumas 

 Bendras lankomumo rodiklis visoje NVB sistemoje - 20,5 

 viešojoje bibliotekoje   - 14,7 

 miesto filialuose    - 27,6 
 

Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.) 

 iš viso išduota dokumentų visoje NVB sistemoje - 58508 

 iš jų vietiniams gyventojams   - 32756 

 iš jų vaikams    - 4135 

 laikiniems vartotojams   - 25752 

 viešojoje bibliotekoje   - 12644 

 vietiniams gyventojams   - 7193 

 iš jų vaikams    - 1046 

 laikiniems vartotojams   - 5451 

 miesto filialuose    - 45864 

 vietiniams gyventojams   - 25563 

 iš jų vaikams    - 3089 

 laikiniems vartotojams   - 20301 
 

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.) 

 iš viso išduota dokumentų visoje NVB sistemoje  - 17127 

 vietiniams gyventojams   - 11373 

 laikiniems vartotojams   - 5754 
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 viešojoje bibliotekoje   - 6387 

 vietiniams gyventojams   - 4571 

 laikiniems vartotojams   - 1816 

 miesto filialuose    - 10740 

 vietiniams gyventojams   - 6802 

 laikiniems vartotojams   -3938 
 

Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.) 

 visoje NVB sistemoje   - 41381 

 viešojoje bibliotekoje   - 6257 

 miesto filialuose    - 35124 
 

iš viso išduota grožinės literatūros ( fiz. vnt. ir proc.) 

 visoje NVB sistemoje   - 12368; 21,3 % 

 viešojoje bibliotekoje   - 4853;   38,4 % 

 vietiniams gyventojams   - 3251 

 laikiniems vartotojams   - 1602 

 miesto filialuose    - 7515;   16,4 % 

 vietiniams gyventojams   - 4592 

 laikiniems vartotojams   - 2923 
 

Iš viso išduota šakinės literatūros (knygų) (fiz. vnt.)  

 visoje NVB sistemoje   - 2291;   3,9 % 

 vietiniams gyventojams   - 1508 

 laikiniems vartotojams   - 783 

 viešojoje bibliotekoje   - 812 

 vietiniams gyventojams   - 473 

 laikiniems vartotojams   - 339 

 miesto filialuose    - 1479 

 vietiniams gyventojams   - 1035 

 laikiniems vartotojams   - 444 
 

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

 visoje NVB sistemoje   - 43849; 74,9 % 

 viešojoje bibliotekoje   - 6979 

 miesto filialuose    - 36870 

 

LANKYTOJŲ  IR DOKUMENTŲ IŠDUOTIES  POKYČIAI 
 

Bendras apsilankymų (lankytojų) skaičius - 28867, lyginant su 2011 metais, beveik 

nepakito (2011 m.- 28935). Viešojoje bibliotekoje apsilankymų (lankytojų) skaičius -11358, (2011 m.-

11638),  sumažėjo nežymiai, tik 280 lankytojais. Miesto filialuose apsilankymų (lankytojų) skaičius -

17509, (2011m.-17297), padidėjo 212 lankytojų.  

    Lyginant su praėjusiais metais bendra dokumentų išduotis - 58508, padidėjo 1471 fiz. 

vnt. (2011 m.-57037). Viešojoje bibliotekoje dokumentų išduotis -12644 fiz. vnt., t.y. 499 fiz. vnt. 

mažiau. (2011 m. -13143). Miesto filialuose bendra dokumentų išduotis - 45864 fiz. vnt. (2011 m. -

43894 fiz. vnt.), padidėjo 1970 fiz.vnt.  

  Gana populiarus išlieka periodinių leidinių (laikraščių, žurnalų) skaitomumas vietoje.                                       

Bendra dokumentų išduotis vietoje –41381 fiz. vnt. (2011 m.- 38535 fiz. vnt.). Išduotis į namus - 17127 

fiz. vnt.  (2011 m. - 18502 fiz. vnt.). 
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Skaitomumas  (dokumentų išduotis į namus) 

 visoje NVB sistemoje   - 12,22 

 viešojoje bibliotekoje   - 8,30 

 miesto filialuose    - 16,97 
 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius. 

 visoje NVB sistemoje   - 30 

 viešojoje bibliotekoje   - 14 

 miesto filialuose    - 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   - 9 

 viešojoje bibliotekoje   - 5 

 miesto filialuose    - 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 dienos-

pirmadienis, sekmadienis. Viešojoje bibliotekoje lankytojai liepos ir rugpjūčio mėnesiais atsižvelgiant į 

jų pageidavimus, buvo aptarnaujami ir pirmadienį.  
 

TBA paslaugos.  
 

                                      2012 metais užsakyta ir gauta iš Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės 

bibliotekos 1 knyga.  

 

IV. RENGINIAI 
 

 Renginių skaičius (iš viso žodinių)  - 22 

 viešojoje bibliotekoje   - 16 

 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 Thomo Manno 

memorialiniu muziejumi, Neringos istorijos muziejumi, Nidos vidurine mokykla, ypač jos biblioteka, 

Nidos KTIC „Agila“, 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 4 d. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje įvyko knygos 

„Slėptų sapnų tyrlaukiai“ pristatymas ir susitikimas su knygos autore docente, mokytoja eksperte Lolita 

Piličiauskaite-Navickiene. Renginį vedė, mamą kalbino sūnus.  
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Socialinių mokslų daktarės, docentės, muzikos mokytojos ekspertės, trakietės, rašytojos 

Lolitos Piličiauskaitės-Navickienės knyga „Slėptų sapnų tyrlaukiai“- antroji grožinė Lolitos knyga – 

romanas, bet jis gali būti perskaitytas ir kaip pirmojo „Ir tada bus geriau...“ („Baltos lankos“, 2008 m.) 

tęsinys. Taip pat rašytoja yra išleidusi muzikos pedagogikos leidinių. Romanas „Slėptų sapnų tyrlaukiai“ 

–tai paslaptingas, intriguojantis ir šiek tiek mistiškas pasakojimas apie pilnavertį žmogaus gyvenimą 

sapnuose. Romane panaudotos įvairios minties raiškos priemonės: mašinraštis, ranka rašyti intarpai. 

Knygoje yra daug sakralinių vietų Kuršių Nerijoje, daug gilių minčių, kviečiančių analizuoti save. 

Renginį pagyvino rodomos skaidrės apie Lolitos veiklą.  
 

Sausio 09 d. kartu su Nidos vidurine mokykla surengtas tradicinis garbaus kraštiečio 

Liudviko Rėzos 236-ųjų gimimo metinių paminėjimas prie skulptūros Pervalkoje ant Skirpsto kalno.  
 

Vasario 2 d. bendradarbiaujant su Neringos sveikatos klubu „Esuva“ ir rašytojo Thomo 

Manno memorialiniu muziejumi surengtas literatūrinis vakaras „Iš tylos sugrįžta žodžiai“. Kartu su 

publiciste Vita Morkūniene aptarta jos knyga apie kapucinų vienuolį Tėvą Stanislovą „Pokalbiai tėvo 

Stanislovo celėje“ bei naujausia autorės knyga „Su savimi ir tavimi“.  
 

Vasario 6-11 d. vyko akcija „Savivaldos savaitė bibliotekoje“. Ta proga vasario 9 d. 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje įvyko diskusija tema „Darnaus judumo 

Neringos savivaldybėje aktualijos“. Joje buvo aptartos pėsčiųjų, dviračių takų, visuomeninio 

transporto, neįgaliųjų judėjimo, jų įvairių objektų pasiekiamumo aktualijos.   
     
Kovo 26 d. kartu su Neringos meno mokykla, Nidos KTIC „Agila“  surengta literatūrinė- 

muzikinė popietė „Taip niekas tavęs nemylės...“, skirta poeto Maironio 150-ms gimimo metinėms 

paminėti. Džiugu, kad popietėje dalyvavo ne tik meno mokyklos mokiniai,  bet ir moterų choras 

„Smiltatė“.  
 

Balandžio 27-29 d. vyko Neringos dienos Vilniuje. Neringos savivaldybės Viktoro 

Miliūno viešoji biblioteka parengė parodą „Neringos savivaldybės ir jos įstaigų išleistų leidinių 1997-

2011 metais paroda“.  Knygų paroda pristatyta Vilniaus Rotušėje, vieno iš renginių ciklo metu.   

 

Renginiai Lietuvos nacionalinės bibliotekų savaitei  

 

 Balandžio 22-29 dienomis Neringoje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyko jau 12-oji Nacionalinė 

bibliotekų savaitė. Jos šūkis 2012 metais buvo „Biblioteka: spausk Patinka ! “.  
 

 Bibliotekų savaitė prasidėjo balandžio 23-ąją dieną 12 val. bendru renginiu visose Lietuvos 

bibliotekose „Skaitome Maironį“. 2012 – ieji paskelbti Maironio metais, todėl drauge su Nidos 

vidurinės mokyklos mokiniais bei mokytojais, Nidos bendruomene skaitėme Maironį, klausėmės ir 

interpretavome. Maironį atradome tarsi iš naujo. Visos bibliotekų savaitės metu viešojoje bibliotekoje 

veikė paroda „Knyga Maironiui“. Parodos pavadinimą mokiniai kartu su Nidos vidurinės mokyklos 

bibliotekininke padarė, sudėliojo iš Maironio knygų viršelių nuotraukų.   
 

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Juodkrantės filiale surengta Gražinos  

Eimanavičiūtės kaligrafijos paroda „Motiejaus Valančiaus Palangos Juzė“, skirta rašytojo 210-ms  

gimimo metinėms.    
 

 Balandžio 25 d. Nidos vidurinėje mokykloje surengtas rytmetys „Tautosaka-mūsų 

lobynas“, pradinių klasių mokiniams. Pagrindiniai valandėlės rengėjai Nidos vidurinės mokyklos 6 

klasės mokiniai ir viešosios ir mokyklų bibliotekų savanoriai. Rytmečio metu buvo apdovanoti 

daugiausiai skaitantys mokiniai, taip pat vyko akcijos „Draugauk su knyga“ apibendrinimas.   
 

 Gegužės 7 d., spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Neringos savivaldybės Viktoro 

Miliūno viešoji biblioteka ir Neringos meno mokykla knygų mylėtojus pakvietė į Audronės 

Girdzijauskaitės knygos „Nutolę balsai“ pristatymą Neringos meno mokykloje. Renginyje dalyvavo 
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knygos autorė, menotyrininkė, eseistė Audronė Girdzijauskaitė. Ištraukas iš knygos skaitė žurnalistė 

Raimonda Ravaitytė Meyer, fortepijonu grojo Neringos meno mokyklos mokytojas Aidas Macevičius.  
 

Liepos 27 d. viešojoje bibliotekoje įvyko literatūros vakaras-susitikimas su rašytojomis 

Aldona Ruseckaite ir Dovile Zelčiūte. Viešnios skaitė savo kūrybą, papasakojo apie save, šiltai bendravo 

su publika. Renginio metu įvyko rašytojos Aldonos Ruseckaitės naujos knygos „Šešėlis JMM. Maironio 

gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“ sutiktuvės. Labai malonu, kad knyga išleista ir pasiekė autorę 

tik renginio išvakarėse, jau būnant Nidoje ir tai buvo pirmasis šios knygos pristatymas visuomenei.  
  

Rugpjūčio 22 d. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ įvyko susitikimas 

su Algimantu Čekuoliu „Kas į laidą nesudėta“. Gausiam gerbėjų būriui svečias pristatė knygą „Faktai 

ir šypsenos“, pasakojo apie save, apžvelgė įvairius pasaulio įvykius.  
 

 Spalio 5 d. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ vyko susitikimas su 80 

metų jubiliejų švenčiančiu rašytoju Vytautu Bubniu ir rašytoja Elena Kurklietyte. Renginio metu 

pristatyta naujausia rašytojo Vytauto Bubnio knyga „Kad vėjai neišpustytų“. Renginio metu veikė 

viešosios bibliotekos parengta vakaro svečių – rašytojų Vytauto Bubnio ir Elenos Kurklietytės knygų 

paroda.  
 

Spalio 22 d. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“surengtas neringiškės 

rašytojos Birutės Beniušienės naujos knygos „Ilgesys“ pristatymas, skirtas Neringos įkūrimo 51-jam 

gimtadieniui. Knygos autorė papasakojo apie save, paskaitė savo kūrybos. Jos kūrybą iš naujausios 

knygos skaitė Nidos vidurinės mokyklos mokinės, muzikavo L. Vainutis, A. Macevičius.  
 

 Lapkričio 16 d. viešoji biblioteka kartu su Neringos istorijos muziejumi dalyvavo 

Neringos miesto 51-jam gimtadieniui skirtoje akcijoje „Kitokia Neringa“. Lankytojus kvietėme į 

renginį „Čionai atkeliavęs sustoji apsvaigęs...“. Viešojoje bibliotekoje veikė paroda „Kuršių nerijos 

istorija fotografijose“. Buvo galima susipažinti su knygomis, kurios buvo atrinktos ir dalyvavo akcijoje 

„Metų knygos rinkimai“. Bibliotekos pastatas buvo papuoštas įvairiomis žymių žmonių mintimis ir 

posmais skirtais Kuršių nerijai. Akcijos „Kitokia Neringa“ dalyviai buvo vaišinami obuoliais, 

užaugintais Nidoje, gavo ir atminimo dovanėlių.   
 

 Lapkričio 24 d. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „ Agila“ surengtas poetės, 

dailininkės Daivos Molytės-Lukauskienės kūrybos vakaras, naujos poezijos knygos „Baltojo kiro 

giesmynai“ pristatymas. Vakare dalyvavo poetė, dailininkė Daiva Molytė-Lukauskienė, literatūrologė 

Jovita Saulėnienė, Neringos meno mokyklos teatrinio skyriaus moksleivės (vadovė režisierė Virginija 

Mamontovienė. Šis renginys buvo skirtas Neringos miesto gimtadieniui.   
 

 Renginiuose 2012 metais apsilankė iš viso 570 lankytojų. Iš jų -105 lankytojai pačioje 

bibliotekoje vykusiuose renginiuose ir 465 lankytojai ne bibliotekoje vykusiuose renginiuose (Neringos 

meno mokykloje, Nidos vidurinėje mokykloje, KTIC „Agila“, Rašytojo Thomo Manno memorialiniame 

muziejuje).  

 

RENGINIAI VAIKAMS 

 

VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
 

Kovo 29 d. viešojoje bibliotekoje lankėsi Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

„Boružėlių“ grupės vaikai. Bibliotekos direktorė vaikams trumpai papasakojo apie biblioteką, uždavė 

mįslių apie knygą, kartu su vaikais ir auklėtojomis skaitė vaikiškas knygeles. Vaikai mielai vartė 

knygeles, apžiūrėjo vaikiškų knygų skyrelį.                                                                                             
 

Kovo 15 d. Nidos vidurinės mokyklos šeštokai programos ,,Tu ir aš – kartu mes galia“ 

dalyviai kartu su lietuvių kalbos mokytoja Gintare Benkauskaite bei mokyklos socialine pedagoge 

Renata, programos koordinatore, apsilankė Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje 
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bibliotekoje. Jų tikslas buvo ne tik sužinoti apie bibliotekos veiklą bei istoriją, bet ir pasiūlyti 

savanorišką pagalbą, padėti bibliotekos darbuotojoms tausoti knygas.      
  
Gegužės 22 d. Nidos vidurinėje mokykloje kartu su mokyklos biblioteka surengta               

„ Popietė su knyga. Kazio Sajos kūryba 7-8 kl. mokiniams“.   
 

Rugsėjo 8 d. Nidos vidurinės mokykloje kartu su mokyklos biblioteka surengtas 

Tarptautinės raštingumo dienos paminėjimas "Mes už taiką".  
  
Spalio 18 d. įvyko Maironio skaitymai prie maestro Vytauto Kernagio paminklo. 

Skaitymuose dalyvavo Nidos vidurinės mokyklos 11 klasės moksleiviai.       

Tai skaitymai netradicinėje erdvėje.  

 

JUODKRANTĖS FILIALO RENGINIAI 
 

Juodkrantės filialas rengiant įvairius renginius taip pat glaudžiai bendradarbiauja su 

Juodkrantės L. Rėzos jūrų kadetų mokykla, Juodkrantės vaikų lopšeliu- darželiu „Vyturėlis“, L. Rėzos 

kultūros centru.   
 

Sausio 3 d. Juodkrantės filiale įvyko knygos „Slėptų sapnų tyrlaukiai“ pristatymas ir 

susitikimas su autore, docente mokytoja eksperte Lolita Piličiauskaite- Navickiene.  
 

Balandžio 13 d. L. Rėzos kultūros centre įvyko renginys „Po plunksnos ženklu“. 

Dalyvavo poetė Elena Karnauskaitė, grafikės Gražina Oškinytė, Miglė Jonaitienė, Gražina 

Eimanavičiūtė.  
 

Lapkričio 14-15 d. viešosios bibliotekos Juodkrantės filiale bendradarbiaujant su 

Juodkrantės L. Rėzos jūrų kadetų mokykla, vyko integruotos lietuvių literatūros pamokos, skirtos 

Maironio 150-čiui.   

 

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.   
 

              Gegužės 4 d. Popietė „Būk šviesi, kaip saulelė“, skirta Motinos dienai.  
 

               Gegužės 8 d. surengta literatūrinė valandėlė vaikams ir ne tik vaikams „Atverk pasakos 

lapus ir raidelės pabus“.  
 

 Gruodžio 14 d. surengtas renginys „Įsidek, poezijos ugnele“, kuriame dalyvavo Sigitas 

Jurčys - pranciškonas brolis Benediktas.  
 

                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, žymių žmonių gimimo metinėms, jubiliejams paminėti, apie Kuršių neriją. Pvz. 

Preilos filiale parengta dokumentų paroda „Diena, kurios nepamiršime“, skirta Vasario 16-jai – Lietuvos 

Valstybės atkūrimo dienai. 

        

V.  MOKAMOS PASLAUGOS 
 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliiūno viešojoje bibliotekoje teikiama mokama 

kopijavimo paslauga. Teikiamų mokamų paslaugų suma nėra didelė - 0,4 tūkst. Lt., tačiau vartotojams 

labai reikalinga. Vis aktualesnė tampa įvairių dokumentų skanavimo paslauga, kuri Nidoje ir  teikiama 

tik viešojoje bibliotekoje. 
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  VI. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS 
 

                     Bibliotekos leidiniai, reklama 
 

 Patikslintas lankstinukas apie biblioteką lietuvių, rusų, vokiečių, anglų kalbomis. 

Svarbiausia informacija, naujienos, skelbimai susiję su  Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešąja 

biblioteka pateikiami viešosios bibliotekos tinklalapyje: www.visitneringa.com/lt.  
 

 Parengtas informacinis pristatymas apie Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešąją 

biblioteką PowerPoint programos formatu. 

 

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. 

skelbimas „Kviečia biblioteka“ apie renginius, skirtus savivaldos savaitei bibliotekoje, 12-tosios 

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės „Biblioteka: spausk „Patinka!“ informacija, skelbimai apie 

renginius Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje ir kitose įstaigose.  Džiugu, kad 

dienraštyje „Vakarų ekspresas“ yra šis puslapis, skirtas Neringai, nes įvairią informaciją šiame puslapyje 

galime patalpinti nemokamai. Laikraštis gana populiarus neringiškių tarpe, jį gauna didelė dalis 

neringiškių, tad informacija pasiekia gana platų vartotojų ratą.  
  

Žurnalo „Tarp knygų“ 2012 m. Nr.5 išspausdintas VIII kl. Nidos savanorės A. Andrulytės 

straipsnelis „Neringa. Savaitės atgarsiai“. Tai informacija apie nacionalinės bibliotekų savaitės 

renginius Neringoje.  
 

Dienraščio „Vakarų ekspresas“ Neringos savivaldybės informacija puslapyje (2012-10-25) 

išspausdinta informacija „Neringiškės kūryba-naujoje knygoje“ apie įvykusį neringiškės rašytojos 

Birutės Beniušienės naujos knygos „Ilgesys“ pristatymą.    
 

 Renginių skelbimai ir kita informacija talpinama ne tik viešosios bibliotekos interneto 

svetainėje www.neringosvb.lt. bet ir interneto svetainėse: www.neringa.lt   ir www.visitneringa.com/lt.  

 

VII. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 
 

Toliau Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje diegiama Lietuvos 

integralios bibliotekų informacijos sistema (LIBIS). 2013 m. sausio 01 dienai Lietuvos nacionalinės M. 

Mažvydo bibliotekos suvestiniam katalogui jau pateikti iš viso 18841 įrašas. 2012 metais suvestiniam 

katalogui parengti iš viso 1394 įrašai.   

 

Informacinis fondas (dydis, komplektavimo tematika ir problemos). 
 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos informacinis fondas   

pasipildė 88 fiz. vnt. įvairių informacinių leidinių: enciklopedijų, žodynų, žinynų ir t.t. (tame tarpe ir 

vaikams). Bendras viešosios bibliotekos informacinis fondas -3299 fiz. vnt. įvairių informacinių 

leidinių.  Nuolat gauname Visuotinės lietuvių enciklopedijos naujai išleidžiamus tomus. 

 

                      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.  

 

http://www.visitneringa.com/lt
http://www.neringosvb.lt/
http://www.neringa.lt/
http://www.visitneringa.com/lt
http://www.neringosvb.lt/
http://www.neringa.lt/


 

 13 

   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. 2012 

metais gauta 84 pavadinimų periodinių leidinių. Vertingų, turinčių išliekamąją vertę straipsnių  daugiau 

yra žurnaluose ir savaitraščiuose, tad pagal galimybes stengiamasi nemažai 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 atsižvelgiama 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 dažnai tenka atsakyti į įvairias lankytojų informacines bibliografines užklausas.  
 

    Užregistruota bibliografinių informacinių užklausų įvairia tematika: 

 viešojoje bibliotekoje -  488 

 miesto filialuose  -  691 

 iš viso  -  1179 
 

Bibliografinių informacinių užklausų vykdymas – labai svarbus bibliografinio  

informacinio darbo baras. Viešojoje bibliotekoje, kaip ir filialuose, nėra bibliografo, tad šį darbą atlieka 

bibliotekininkės. Įvairių bibliografinių užklausų vartotojams tenkinimas- nemažas darbo krūvis 

bibliotekininkėms, nes užklausos yra gana įvairios ir sudėtingos, 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 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 dažniau. Jame vartotojai ieško 

įvairios informacijos ir džiugu, kad  dažniausiai randa atsakymus į rūpimus klausimus.  Pastebima, kad 

daugelis vietos gyventojų internetą jau turi namuose. Vasarą turistai (poilsiautojai) vis dažniau taip pat 

turi nešiojamus kompiuterius, todėl mielai naudojasi bevielio interneto ryšio paslauga. Gana populiari 

šią vasarą buvo skanavimo paslauga.  
 

Internetas 
  

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

filialas) 
 

     Iš viso NVB sistemoje  pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius     - 5215 

 pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius viešojoje bibliotekoje   - 3260 

 pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius Juodkrantės filiale       - 1955 

 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 
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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. Malonu, kad kraštotyros fondą galėjome papildyti tokiais 

leidiniais kaip: Varanka, Antanas. Neringa -Lietuvos perlas., Vilnius, 2012; Demereckas, Kęstutis. 

Kuršių nerija senuosiuose atvirukuose., Klaipėda, 2012; Beniušienė, Birutė. Ilgesys., Klaipėda, 2012; 

Molytė –Lukauskienė, Daiva. Baltojo kiro giesmynai., Klaipėda, 2012 ir kt. Malonu, kad turėjome 

galimybę kraštotyros fondą pasipildyti ir leidinio „M. Daujotas. Lietuvos pajūrio smėlynų 

apželdinimas“., Vilnius, 1958“  kopija.  

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 patikslinama ir papildoma Nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos interneto svetainėje esančių kartotekų aprašais, aprašomi nesantys 

straipsniai. Aprašomi internetiniuose tinklalapiuose esantys aprašai, susiję su Kuršių nerija, Neringa. 

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. Parengti atskiri segtuvai „ XVI tarptautinis Thomo Manno festivalis „Pavergtas 

protas“, Nida, 2012 m. liepos 14-21 d.“, renginys „Senųjų amatų dienos Neringoje. Nida. 2012 m. 

rugpjūčio 17-19 d.“, Tarptautinis folkloro festivalis “Tek saulužė ant maračių“. Tema „Su meile - mūsų 

broliams“ (2012m. birželio 22–24 d.) ir kt. Parengtas naujas kraštotyros segtuvas apie istoriką, 

kraštotyrininką Joną Putrių. Taiap pat segtuvas „Saulės laikrodis Nidoje“.  Parengta poetės, dailininkės 

Daivos Molytės- Lukauskienės bibliografinė rodyklė.  

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 

Th. Manną, poetę, dailininkę D. Molytę-Lukauskienę, poetę O. Dovidavičiūtę - Pučenią, architektą A. 

Zavišą, dailininkus E. Mollenhauerį, P. Domšaitį, rašytoją Birutę Beniušienę bei kitus. Taip pat 

straipsniai apie Neringos garbės piliečius LR Prezidentą, Ministrą pirmininką A.-M. Brazauską, kuriuose 

rašoma apie jų ryšį, sąsajas su Neringa, Neringos merą, ambasadorių Antaną Vinkų. Parengta straipsnių, 

susijusių  su ambasadoriaus, Neringos savivaldybės mero Antano Vinkaus veikla, gyvenimu, kūryba 

Neringoje, bibliografija.         

Parengta ir nuolat papildoma naujais aprašais garbaus kraštiečio, profesoriaus, 

tautosakininko M. L. Rėzos bibliografijos rodyklė. Pilnai parengtas ir atspausdintas šios rodyklės 

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 atvažiuoja į Nidą tie, kuriems reikia nemažai medžiagos, 

susijusios su Kuršių nerija, pvz. diplominiam darbui, referatams ar kitiems tikslams.   

 Rašomas Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos metraštis. 

Kaupiama medžiaga bibliotekos istorijai. Renkama ir kaupiama įvairi informacija, straipsniai ar jų 

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 turi galimybę susipažinti su 

Neringos savivaldybės Tarybos priimamais sprendimais.  
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 Taip pat renkama, kaupiama ir internete esanti įvairi medžiaga, 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 kiti reikalingi straipsniai.  

 

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 laikinų 

vartotojų -turistų (poilsiautojų) tarpe.  

 Viešojoje bibliotekoje nėra metodininko, tad dirbant šį darbą direktorei, ne visada užtenka 

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 už 2011 metus.  

Parengtas 2013 metų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos veiklos 

planas.           

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 2012-2013 mokslo metams. Tai padeda skatinti moksleivius skaityti, lankytis 

bibliotekoje. Glaudus bendradarbiavimas su kitomis kultūros įstaigomis padeda sėkmingai rengti 

įvairius bendrus renginius, populiarinti biblioteką. 
 

Parengta Kultūros rėmimo fondo kultūros ir meno projekto dalinio finansavimo konkurso 

paraiška ir pateiktas projektas ”Bernardo Aleknavičiaus knygos ”Gyvenimas pasakoje” fotoapybraižos 

apie neringiškį dailininką Eduardą Jonušą” leidybai. Gaila, bet lėšų negauta. Negautas ir joks atsakymas 

iš Kultūros rėmimo fondo kodėl visiškai neskirta lėšų.      
 

Parengta ir pateikta grožinės literatūros bei kitų Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų 

leidinių leidybos projektams iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoti paraiška gauti 

finansavimą 2013 metais Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos leidybos 

projektui -Bernardo Aleknavičiaus leidinio apie neringiškį dailininką Eduardą Jonušą ”Gyvenimas 

pasakoje” išleidimui.  

  

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    -1 

 Visoje NVB sistemoje profesionalių bibliotekininkų -6 (5,5 etatai) 

 viešojoje bibliotekoje   -3 (2,5 etatai) 

 miesto filialuose    -3 
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 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 

2012 metais keitėsi bibliotekos vyr. buhalterė. 
 

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas bibliotekoje ir už bibliotekos ribų 
 

 Kovo 1 d. direktorė D. Greičiutė dalyvavo baigiamajame projekto „Bibliotekos pažangai“ 

renginyje „Moderniai visuomenei –naujoviška biblioteka“ Vilniuje.     
 

Kovo 23 d. direktorė D. Greičiutė dalyvavo Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės 

bibliotekoje vykusiame regiono bibliotekų tarybos posėdyje.   
  

Balandžio 11 d. vyr. buhalterė V. Markuščenko dalyvavo Klaipėdoje UAB „Auditorių 

aljansas“ surengtame seminare buhalteriams. Seminaro tema „Viešojo sektoriaus subjektų vidaus 

kontrolės tikslai ir veikimas. Aktualūs buhalterinės apskaitos aspektai pagal VSAFAS“.   
 

Birželio 4 d. direktorė D. Greičiutė dalyvavo Jaunimo politikos kokybės savivaldybėje 

vertinimo ataskaitos pristatyme, kuris vyko Neringoje, Nidoje viešbutyje „Nerija“.  
 

Birželio 25-29 d. vyr. buhalterė dalyvavo seminare „Mokymai finansininkams VSAFAS 

taikymas savivaldybei pavaldžiose įstaigose, kuris vyko Neringos savivaldybėje.  
 

Rugsėjo 5-7 d. direktorė D. Greičiutė dalyvavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos kartu su 

Lietuvos Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka Druskininkuose organizuotame seminare apskričių ir 

viešųjų bibliotekų direktoriams „Efektyvus vadovavimas“ .  
 

  Rugsėjo 24 d. direktorė D. Greičiutė dalyvavo teoriniame praktiniame seminare 

„Bibliotekos informaciniai ištekliai“ (Seminarų Klaipėdoje diena), kuris vyko Klaipėdos apskrities 

viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.  
 

 Lapkričio 30 d. direktorė D. Greičiutė dalyvavo 5 valandų kvalifikacijos kėlimo kursuose 

„Praktiniai elektroninių viešųjų prikimų (CVP IS) mokymai, 2012 metų naujovės“. 
   

Gruodžio 7 d. vyr. buhalterė dalyvavo seminare „Finansinės atskaitomybės rinkinio 

sudarymas pagal VSAFAS“, kuris vyko Klaipėdoje.  
 

Gruodžio 10 d. direktorė D. Greičiutė dalyvavo baigiamajame seminare „Lietuvos 

bibliotekų darbuotojų, dirbančių su „ES lentynomis“ gebėjimų stiprinimas“ ir išklausė 4 val. kursą.  
 

 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 – 385 

 vidutinis vartotojų skaičius 1 darbuotojui miesto filialuose: 

 Juodkrantės filiale  - 158 

 Preilos filiale   - 318 
 

Vidutinis lankytojų skaičius 1 darbuotojui: 

 viešojoje bibliotekoje  - 5679 

 miesto filialuose: 

 Juodkrantės filiale  - 4278 
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 Preilos filiale   - 8954 
 

Vidutinė dokumentų (fiz. vnt.) išduotis į namus 1 darbuotojui: 

 viešojoje bibliotekoje  - 3194 

 miesto filialuose: 

 Juodkrantės filiale  - 2813 

 Preilos filiale   - 5115 

 

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. Tik 

labai reikėtų dviejų knygų lentynų. Preilos filialo patalpų būklė patenkinama. Tik Preilos filialo patalpos 

galėtų būti erdvesnės, žiemą -vėsoka. 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  - 16 

 Viešojoje bibliotekoje (iš viso) - 10 

 Iš jų vartotojams  - 5 

 Darbuotojams   - 5 

 Miesto filialuose   - 6 

 Vartotojams    - 4 

 Darbuotojams   - 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  - 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 (paprastosios) išlaidos 
 

 Darbuotojų darbo užmokesčiui  - 169,0 tūkst. Lt 

 Komplektavimui (iš viso dokumentams įsigyti) - 44,0 tūkst. Lt 

 knygoms    - 28,9 tūkst. Lt 

 Iš LR kultūros ministerijos   - 28,9 tūkst. Lt 

 Neringos savivaldybės lėšos   -  0,0 tūkst. Lt 
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 periodikai    - 15,1 tūkst. Lt 

 Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, komunalinės paslaugos, elektros, ryšių 

paslaugos, patalpų apsauga, prekės ir kt. )                      - 121,3 tūkst. Lt 

 Iš viso gauta lėšų iš savivaldybės                                           - 309,5 tūkst. Lt 

 

 Kapitalinės išlaidos 
 

 Kapitalinių išlaidų nebuvo.  

 

Pajamos ir finansavimas 
 

 Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos - 338,4 tūkst. Lt 

 Fizinių,juridinių asmenų parama dokumentų gavimas nemokamai                    

 (per LR  Kultūros ministeriją ir kt.)    - 18,1 tūkst. Lt 

 Specialūs grantai (lėšos gautos pilnam ar daliniam svarbių projektų  

finansavimui) (leidybos projektas). Savivaldybės biudžeto lėšos      - 6,0 tūkst. Lt  

Gautos pajamos ( kopijavimo paslaugos viešojoje bibliotekoje) - 0,4 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 

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 su rašytojo vardu ir pavarde. Stengiamasi pagal galimybes 

lankytojams parodyti turimus archyvinius Viktoro Miliūno dokumentus, supažindinti su jais visuomenę. 

Visada atkreipiame ir moksleivių dėmesį į rašytojo Viktoro Miliūno asmenybę ir kūrybą jų apsilankymo 

bibliotekoje ar renginių metu. Tradiciškai gimimo dieną- Vasario 16-tąją rašytojo atminimą pagerbiame 

apsilankymu ir gėlių padėjimu prie atminimo lentos Viktorui Miliūnui.            

 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 žymiai pagerinti interneto svetainės funkcionalumą, aktyviau ir išsamiau 

informuoti visuomenę, bibliotekos vartotojus apie įvairią bibliotekos veiklą, naujoves, organizuojamus 

renginius ir t.t.   

 Viešosios bibliotekos fondas pasipildė ir Neringos savivaldybės mero Antano Vinkaus 

dovanotomis knygomis, kurios paženklintos specialiu antspaudu „Dovana Neringos merui ir miestui“. 

  

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 būtų 

pastebima ir vertinama 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 tradicinėmis paslaugomis: dokumentų išdavimas į namus, 

http://www.neringosvb.lt/
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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 ir paslaugų centru, padedančiu neringiškiams ir miesto svečiams dalyvauti 

informacinės visuomenės kūrime, kelti bendrąją kultūrą, susipažinti su įvairia informacija, miesto 

istorija, kultūra, šiandienos aktualijomis.  

Labai svarbus tolesnis interneto paslaugų teikimo užtikrinimas ir tobulinimas bei plėtra. Interneto 

prieigos taškų vasaros sezono metu Neringoje trūksta. Vis labiau pastebimas laikinų vartotojų (turistų, 

poilsiautojų) tarpe bevielio interneto ryšio populiarumas ir poreikis. Aktuali ir paklausi tapo skanavimo 

paslauga.  

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. Periodinių leidinių prenumeratai iš Neringos savivaldybės 

biudžeto gauta 15,1 tūkst. Lt. 2012 metais Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka iš 

LR kultūros ministerijos naujiems dokumentams (knygoms) įsigyti gavo 18,9 tūkst. Lt. (2011 m. -18,0 

tūkst. Lt). Džiugu, kad LR kultūros ministerijos skiriamos lėšos naujiems dokumentams įsigyti 

nemažėja.  

Reikia pasidžiaugti, kad šiuo nelengvu finansiniu laikotarpiu nemažėjo darbuotojų atlyginimai, 

normaliai galėjome dirbti, aptarnauti vartotojus.   

Vienas iš svarbiausių uždavinių 2012 metais ir toliau buvo 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. 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 žmogiškiesiems ištekliams-darbuotojų 

kvalifikacijai, užsienio kalbų žinojimui. Viešojoje bibliotekoje, abonemente jaučiamas vietos trūkumas 

dokumentų knygų fondui ir 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 buvo kuo efektyvesnis 

dalyvavimas Bilo ir Melindos Geitsų fondo Pasaulio bibliotekų programoje ir projekte „Bibliotekos 

pažangai“. Ypač jų rengiamuose įvairiuose konkursuose, akcijose. Pvz. viešoji  biblioteka aktyviai 

dalyvavo akcijoje „Savivaldos savaitė bibliotekose“. Ir viešoji biblioteka ir Juodkrantės filialas 

dalyvavome virtualiuose susitikimuose su žurnalistu, rašytoju ir keliautoju A. Čekuoliu, poetu 

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu M. Martinaičiu, kino, televizijos ir teatro aktoriumi, 

diplomatu J. Budraičiu bei kitose iniciatyvose ir akcijose.  

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 užtikrinimas ir tobulinimas. Biblioteka yra ne tik kultūros, bet ir informacijos įstaiga. 

2012 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 už 2011 metus Nacionalinės M. 

Mažvydo 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 bei Nidos vidurinės ir Juodkrantės 

http://www.neringa.lt/
http://www.neringosvb.lt/
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L. Rėzos jūrų kadetų mokyklų 2011 metų veiklos ataskaitos ir jų suvestinės patalpintos Lietuvos nac. M. 

Mažvydo bibliotekos interneto puslapyje esančioje LIBIS bibliotekų statistikos modulis dalyje, 

viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.neringosvb.lt.  

Viešosios bibliotekos vartotojai gali nemokamai naudotis prenumeruojama elektronine duomenų 

baze LITLEX.  

Pagrindinius bibliotekoms keliamus uždavinius viešoji biblioteka ir filialai stengėsi vykdyti.  

Galime pasidžiaugti ataskaitiniais metais viešojoje bibliotekoje ir filialuose išlikusiu beveik nepakitusiu 

vartotojų, lankytojų skaičiumi ir dokumentų išduotimi. Tai ne tik džiugina, bet ir įpareigoja dirbti 

profesionaliai, didesnį dėmesį skirti teikiamų paslaugų kokybei.  

Turi išlikti svarbiausi bibliotekos uždaviniai - kaupti, tvarkyti, saugoti ir skleisti dokumentuose  

užfiksuotas žinias, idėjas ir informaciją, skatinant nuolatinį mokymąsi, žinių atsinaujinimą, kultūrinę 

veiklą ir kūrybiškumą.                  

Šiandieninės bibliotekos paslaugos visuomenei: tradicinės paslaugos, kurių svarbiausias tikslas - 

išsaugoti rašytinį paveldą ir skatinti skaitymą, sudaryti sąlygas visuomenės savišvietai, ugdyti 

kūrybingumą bei vaizduotę; viešosios erdvės paslaugos, skatinančios gyventojus bendrauti, dalyvauti 

įvairiuose renginiuose.  

Džiugu, kad 2012 metų birželio mėnesį pagaliau sutvarkytas gerbūvis (šaligatvis) prie viešosios 

bibliotekos. Žymiai patogesnis ir saugesnis įėjimas į biblioteką. Aktualus išlieka pastato fasado 

sutvarkymas, žaibolaidžio ir ypač sniego gaudytuvo įrengimas.  

Labai svarbu teikti kokybiškas paslaugas vartotojams, populiarinti bibliotekos informacinius 

resursus ir paslaugas.  

 

 

Ataskaitą parengė 
 

Direktorė     Dalia Greičiutė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106
http://www.neringosvb.lt/
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                                                           Priedas Nr. 1 

 
 
 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI  BIBLIOTEKA 

 

 

                                                                         2013-01-11 

                                                                            Neringa 

 

 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 

dokumentų fondo judėjimas 2012 m. 

 

 

 

Gauta dokumentų  

(fiz. vnt.) 
Viešojoje 

bibliotekoje 

Preilos 

filiale 

Juodkrantės 

filiale 

Iš viso gauta 

dokumentų 

filialuose 

Iš viso gauta 

dokumentų 

Grožinės ir vaikų 

literatūros 

547 218 257 475 1022 

Šakinės literatūros 

(knygų ir kt.) 

542 56 96 152 694 

Iš viso gauta knygų ir 

kitų dokumentų 
1089 274 353 627 1716 

Periodikos prenumerata      1006 630 699 1329 2335 

IŠ VISO GAUTA  2095 904 1052 1956 4051 

Lietuvių kalba 2063 904 1048 1952 4015 

Užsienio kalbomis 32 0 4 4 36 

IŠ VISO GAUTA 

DOKUMENTŲ 

 

2095 

 

904 

 

1052 

 

1956 

 

4051 

Iš viso nurašyta 

dokumentų (fiz. vnt.) 

 

1199 

 

371 

 

4267 

 

4638 

 

5837 
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Priedas Nr. 2 

 

 

 
NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

 

 

2013-01-11 
Neringa 

 

 

 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų dokumentų fondas 

2013-01-01 dienai  (pagal turinį ir kalbas) 

 

 

   

Dokumentų fondas 

(fiz. vnt.) 
Viešojoje 

bibliotekoje 

Juodkrantės 

filiale 

Preilos 

filiale 

 

IŠ VISO 

Grožinės ir vaikų literatūros 25094 22097 18128 65319 

Šakinės literatūros (knygų ir kt. ) 14881 10287 4208 29376 

Periodikos  1026 992 1132 3150 

Šakinės literatūros iš viso 15907 11279 5340 32526 

Kitų dokumentų 67 0 0 67 

Lietuvių kalba 35040 22790 19453 77283 

Užsienio kalbomis 6028 10586 4015 20629 

     

IŠ VISO 41068 33376 23468 97912 
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Priedas Nr. 3 

 

 

 
 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI  BIBLIOTEKA 
 
 

2013.01.11 

Neringa 

  

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 2012 metų 
vartotojų, apsilankymų ir dokumentų išduoties 

A  P  S  K  A  I  T  A 
 
 
 
 

  
Vartotojų 
skaičius   

Apsilankymų (lankytojų) 
skaičius Dokumentų išduotis  (fiz.vnt.) 

  Vietinių  Laikinų   
Iš 

viso Vietinių  Laikinų   Iš viso Vietin.  Laikin.  Iš viso 

  gyvent. vartotojų     gyvent. vartotojų    gyvent. vartotojams   

Preilos filialas 73 245 318 4435 4519 8954 16518 16942 33460 

Juodkrantės fil. 156 159 315 6505 2050 8555 9045 3359 12404 
Iš viso 
filialuose 229 404 633 10940 6569 17509 25563 20301 45864 
Viešoji 
biblioteka 414 355 769 4555 6803 11358 7193 5451 12644 

           

IŠ VISO 643 759 1402 15495 13372 28867 32756 25752 58508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25 

Priedas Nr. 4 

 

 

 
      NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA  

   
 
    

   2013.01.11    

   Neringa    

 

 Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 2012 metų 

  V A I K Ų  vartotojų, lankytojų ir dokumentų išduoties 

           A P S K A I T A   
  
 
 
  

  Vartotojų 
Apsilankymų 

(lankytojų)  Dokumentų išduotis   

    skaičius skaičius  (fiz. vnt.)   

Preilos filialas 12 502  897  

Juodkrantės filialas 22 1919  2192  

Iš viso filialuose 34 2421  3089  

Viešoji biblioteka 62 1313  1046  

        

IŠ VISO   96 3734  4135  
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Priedas Nr.5 

 

 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA  

  
 
    

  2013.01.11    

  Neringa    

      

      

      

Lėšos dokumentams (knygoms, periodikai ir kt.)  įsigyti  

  2012 m. (tūkst. Lt.)   

 
 
 

 
 
 
   

 

Knygos ir kt. dokumentai   Periodika  

KM ministerijos 
lėšos 

Savivaldybės 
lėšos Iš viso 

Savivaldybės 
lėšos IŠ VISO 

 Knygynai, leidyklos   (Prenumerata)   

 
Viešoji biblioteka 15,3 0 15,3 7,0 22,3 

Preilos filialas  6,4 0 6,4 4,3 10,7 

Juodkrantės filialas 7,2 0 7,2 3,8 11,0 

       
 

Iš viso 28,9 0 28,9 15,1 44,0 
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Priedas Nr.6 

 

 

 

 
 
NERINGOS  SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA  

             

 
 

2013.01.11       
    Neringa       

           

           

                    Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų   

 vartotojų, lankytojų ir dokumentų išduoties  2012 m.    

   B E N D R A   A P S K A I T A     

   

 
 

        

        
Dokumentų 
išduotis             (fiz.vnt.)    

   Vartotojų Lankytojų    Išduotis Išduotis Išduotis 

   skaičius skaičius Knygų Periodikos Iš viso Į namus vietoje iš viso 

Vaikai (iki 14 m.)    96 3734 1319 2816 4135 1416 2719 4135 

Mokiniai ( IX-XII kl.) 44 439 266 446 712 275 437 712 

Iš viso mokinių 140 4173 1585 3262 4847 1691 3156 4847 

Suaugusieji 
(vietin. gyvent.)     503 11322 7766 20143 27909 9682 18227 27909 

Iš viso vietin. 
gyvent.     643 15495 9351 23405 32756 11373 21383 32756 

Laikini vartotojai   759 13372 5308 20444 25752 5754 19998 25752 

              

 

Iš viso      1402 28867 14659 43849 58508 17127 41381 58508 
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Nuotraukos 
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2012 m.vasario 9 d. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje įvyko diskusija tema 

„Darnaus judumo Neringos savivaldybėje aktualijos“. 

Nuotr.: Neringos savivaldybės mero pavaduotojas  V. Giedraitis, Neringos savivaldybės tarybos narys 

Stasys Valančius, architektas Vytautas Valančius ir kt.  

Savivaldos savaitė bibliotekose. 

 

 

 
 

Nacionalinė bibliotekų savaitė. 

2012 m. balandžio 23 d. 12 val. Bendras renginys visose Lietuvos bibliotekose „Skaitome Maironį“. 

2012 – ieji paskelbti Maironio metais, todėl drauge su Nidos vidurinės mokyklos mokiniais bei 

mokytojais, Nidos bendruomene skaitėme Maironį, klausėmės ir interpretavome. 

 



 

 30 

 
 

2012 m. gegužės 7 d.- Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka ir Neringos meno mokykla knygų mylėtojus 

pakvietė į Audronės Girdzijauskaitės knygos „Nutolę balsai“ pristatymą Neringos meno mokykloje.  

Nuotr. Renginyje dalyvavo knygos autorė, menotyrininkė, eseistė Audronė Girdzijauskaitė. Vakarą vedė 

ir ištraukas iš knygos skaitė žurnalistė Raimonda Ravaitytė Meyer, viešnią sveikino Neringos 

savivaldybės meras Antanas Vinkus.  

 

 
 

2012 m. spalio 22 d. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“. Neringiškės 

rašytojos Birutės Beniušienės naujos knygos „Ilgesys“ pristatymas, skirtas Neringos įkūrimo 51-jam 

gimtadieniui.  

Nuotr.: rašytoja Birutė Beniušienė ir  viešosios bibliotekos direktorė D. Greičiutė.  



 

 31 

 
 

 

 

 
 

2012 m. kovo 26 d. kartu su Neringos meno mokykla, Nidos KTIC „Agila“  surengta literatūrinė- 

muzikinė popietė „Taip niekas tavęs nemylės...“, skirta poeto Maironio 150-ms gimimo metinėms 

paminėti. Popietėje dalyvavo ne tik meno mokyklos mokiniai,  bet ir KTIC „Agila“ moterų choras 

„Smiltatė“. 
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Neringos miesto gimtadieniui 

Lapkričio 24 d. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „ Agila“. 

Poetės, dailininkės Daivos Molytės-Lukauskienės kūrybos vakaras, naujos poezijos knygos „Baltojo 

kiro giesmynai“ pristatymas.  

Nuotr. 1. Neringos savivaldybės meras Antanas Vinkus,  poetė, dailininkė Daiva Molytė-Lukauskienė, 

literatūrologė Jovita Saulėnienė, vakaro vedėja Aušra Feser. 

 

2.  Neringos meno mokyklos teatrinio skyriaus vadovė režisierė Virginija Mamontovienė, vakaro vedėja 

Aušra Feser, literatūrologė Jovita Saulėnienė, poetė, dailininkė Daiva Molytė-Lukauskienė su dukra 

Ugne , viešosios bibliotekos direktorė Dalia Greičiutė.   

 


