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BENDROJI DALIS
Viešoji biblioteka 2016 metais siekdama strateginių tikslų – tapti moderniu ir patraukliu
bendruomenės informacijos, mokymo, kultūros ir laisvalaikio centru, formavo teigiamą bibliotekos ir
bibliotekininkų įvaizdį, skatino vartotojų pasitikėjimą bei pasirinkimą naudotis bibliotekos teikiamomis
paslaugomis. Siekė racionaliai panaudoti materialinius išteklius teikiant Neringos gyventojams ir
poilsiautojams (turistams) inovatyvias, kokybiškas ir prieinamas paslaugas.
Biblioteka yra Lietuvos bibliotekų sistemos dalis, pagrindinė savivaldybės teritorijoje
veikianti centralizuota viešoji biblioteka, užtikrinanti bibliotekinių paslaugų bendruomenės žmonėms ir
poilsiautojams prieinamumą, žinių ir visavertės informacijos sklaidą, jungianti viešąją biblioteką ir
Preilos ir Juodkrantės filialus.
Biblioteka yra visiems vartotojams prieinama įstaiga, kurioje renkami, tvarkomi, saugomi
spaudiniai ir kiti dokumentai (rankraščiai, garsiniai, regimieji ir kt.), sisteminamos ir platinamos juose
užfiksuotos žinios, atsižvelgiant į savivaldybės ekonominę ir kultūrinę plėtrą, vartotojų poreikius.
Bibliotekoje taip pat kaupiami ir saugomi kraštotyros spaudiniai.
Biblioteka savo veiklą vykdo vadovaudamasi Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno
viešosios bibliotekos nuostatais, patvirtintais Neringos savivaldybės tarybos 2016-10-20 sprendimu Nr.
T1-179 „Dėl Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos pakeistų nuostatų
patvirtinimo“.
Bibliotekos veiklą taip pat reglamentuoja Lietuvos bibliotekų įstatymas, kiti įstatymai bei
teisės aktai bendrosios kultūros ir bibliotekų klausimais.
Bibliotekos misija nepasikeitė- kurti šiuolaikišką, patrauklią, informacinę ir kultūrinę erdvę
vartotojui, kurioje derėtų ir klasikinės bibliotekos vertybės ir naujos informacinės tendencijos. Pokyčiai
informacinėse ir komunikacinėse technologijose padėjo ir padeda bibliotekai tapti dar gyvesne ir
populiaresne vartotojų tarpe. Taip pat labai svarbu užtikrinanti bibliotekinių paslaugų bendruomenės
žmonėms ir poilsiautojams prieinamumą, žinių ir visavertės informacijos sklaidą.
Svarbiausias siekis-tenkinti Neringos gyventojų ir į jį atvykstančių svečių, poilsiautojų,
turistų informacinius ir kultūrinius poreikius:
- užtikrinti kokybišką bei efektyvią šiuolaikiškos viešosios bibliotekos veiklą. Sudaryti
sąlygas visiems Neringos bendruomenės nariams bei svečiams laisvai naudotis tradiciniais dokumentais:
knygomis, periodiniais leidiniais ir interneto tinklais skleidžiamais informacijos ištekliais;
- užtikrinti informacijos išteklių kaupimą, organizavimą, saugojimą ir kuo didesnę prieigą
vartotojams;
- tobulinti ir plėsti teikiamas paslaugas, diegti naujas technologijas;
Bibliotekos informacinės technologijos atveria galimybes vartotojams integruotis į šalies ir
pasaulio informacijos struktūras, teikti informaciją bei naujas 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 2016 metais išliko tos pačios: darbas su Lietuvos
integralios bibliotekinės informacijos sistema (LIBIS), universalaus ir optimalaus bibliotekos fondo
formavimas, jo tvarkymas, vartotojų informacijos ir skaitymo poreikių tenkinimas, bibliotekos veiklos
integravimas į šalies informacinę ir kultūrinę erdvę. Labai svarbus ir įvairios informacijos, žodinių ir
vaizdinių renginių, susijusių su knygos sklaida, skaitymo skatinimu organizavimas, dalyvavimas
kraštotyros veikloje, Neringos bendruomenės ir turistų (poilsiautojų) 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
3

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.
I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
Bibliotekų skaičius:
- iš viso
-3
- viešoji biblioteka
-1
- miesto filialų
-2
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka yra centralizuotos bibliotekinių
paslaugų tinklo junginys su 2 miesto filialais.
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.
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 – administracija,
abonementas ir skaitykla.
Nestacionarinio aptarnavimo nėra.
II. FONDO FORMAVIMAS IR BŪKLĖ
Fondo būklė.
1. Iš viso NVB sistemoje yra dokumentų: (fiz. vnt. ir pav.)– 97895 fiz. vnt.; 74823 pav.
 viešojoje bibliotekoje
– 40757 fiz. vnt.; 30086 pav.
 miesto filialuose
– 57138 fiz. vnt.; 44737 pav.
2. Iš viso NVB sistemoje yra grožinės ir vaikų literatūros (fiz. vnt. ir proc.) – 67894 fiz.
vnt.; (69,3 % bendro dokumentų fondo)
 viešojoje bibliotekoje
– 24923 fiz. vnt.; 61,2 %
 miesto filialuose
– 42971 fiz. vnt.; 75,2 %
3. Iš viso NVB sistemoje yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.) – 28524 fiz. vnt.;
(29,1 % bendro dokumentų fondo)
 viešojoje bibliotekoje
– 14887 fiz. vnt.; 36,5 %
 miesto filialuose
– 13637 fiz. vnt.; 23,9 %
4. Iš viso NVB sistemoje yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.)
- 1477 fiz. vnt.; ( 1,5 % bendro dokumentų fondo)
 viešojoje bibliotekoje
– 947 fiz. vnt.; 2,3 %
 miesto filialuose
– 530 fiz. vnt.; 0,9 %
Aprūpinimas dokumentais (viešojoje bibliotekoje ir filialuose)
 1 gyventojui tenka dokumentų ( knygų ir kt.) (iš viso ) – 31,4 fiz. vnt.
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1 gyventojui tenka naujų dokumentų (iš viso) – 1,6
1 vartotojui tenka dokumentų (iš viso)
– 75,9

Iš viso per metus įsigyta dokumentų NVB sistemoje (fiz. vnt. ir pav.) – 3857 fiz. vnt.;
1735 pav.
 iš viso įsigyta knygų ir kitų dokumentų (VB ir filialuose) – 1893 fiz. vnt.; 1606 pav.
 per metus įsigyta grožinės literatūros iš viso – 1282 fiz. vnt.
 viešojoje bibliotekoje
– 722 fiz. vnt.
 miesto filialuose
– 560 fiz. vnt.
 per metus įsigyta šakinės literatūros iš viso – 611 fiz. vnt.
 viešojoje bibliotekoje
– 494 fiz. vnt.
 miesto filialuose
– 117 fiz. vnt.
Iš viso per metus gauta periodinių leidinių (pav. ir fiz. vnt.)– 1964 fiz. vnt., 129 pav.
 viešojoje bibliotekoje
– 928 fiz. vnt.; 68 pav.
 Juodkrantės filiale
– 530 fiz. vnt.; 37 pav.
 Preilos filiale
– 506 fiz. vnt. 30 pav.
Iš viso per metus gavo dokumentų (fiz. vnt.):
 Neringos VB
 Miesto filialai
 Juodkrantės filialas
 Preilos filialas

– 3857
– 2144
– 1713
– 914
– 799

NVB sistemoje gautų dokumentų proc. bendrame dokumentų fonde
 viešojoje bibliotekoje
– 5,3 %
 miesto filialuose
– 3,0 %
Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams (knygoms) įsigyti
 Iš viso
– 3,65 Eur
 LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų
– 3,23 Eur
 Neringos savivaldybės skirtų lėšų
– 0,41 Eur
 Iš kitų šaltinių
– 0,00 Eur
Dokumentų nurašymas




Iš viso nurašyta NVB sistemoje
viešojoje bibliotekoje
miesto filialuose

– 4475 fiz. vnt.
– 2108 fiz. vnt.
– 2367 fiz. vnt.

Fondo panaudojimas
 Bendras NVB sistemos fondo apyvartos rodiklis – 0,38
 viešojoje bibliotekoje
– 0,28
 miesto filialuose
– 0,44
III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
1. Gyventojų skaičius (iš viso)
– 3069
 Nidoje
– 1589
 kitose gyvenvietėse
– 1480
2. Gyventojų sutelkimo procentas: (vietinių gyventojų)
 visoje NVB sistemoje
– 19,3 %
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viešojoje bibliotekoje
miesto filialuose

– 24,7 %
– 13,4 %

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai
 mieste (gyvenvietėje)
– 1023
Vartotojų skaičius





iš viso NVB sistemoje
iš jų vietinių gyventojų
iš jų vaikų (iki 14 metų )
laikinų vartotojų

– 1270
– 591
– 86
– 679










viešojoje bibliotekoje (iš viso)
iš jų vietinių gyventojų
iš jų vaikų (iki 14 metų )
laikinų vartotojų
miesto filialuose (iš viso)
iš jų vietinių gyventojų
iš jų vaikų (iki 14 metų )
laikinų vartotojų

- 706
- 392
- 54
- 314
- 564
- 199
- 32
- 365

(2015 m.- 1350)
(2015 m.- 591)
(2015 m.- 92)
(2015 m.- 759)
(2015 m.- 705)
(2015 m.- 376)
(2015 m.- 60)
(2015 m.- 329)
(2015 m.- 645)
(2015 m.- 215)
(2015 m.- 32)
(2015 m.- 430)

1. Vartotojų sudėties pokyčiai.
Bendras vartotojų skaičius Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje
bibliotekoje ir filialuose – 1270 (2015 m.-1350), sumažėjo 80 vartotojų. Viešojoje bibliotekoje vartotojų
skaičius – 706 (2015 m.–705), beveik nepakito. Preilos ir Juodkrantės filialuose vartotojų skaičius - 564,
(2015 m.- 645) sumažėjo 81 vartotoju.
Apsilankymų (lankytojų) skaičius













iš viso lankytojų skaičius visoje NVB sistemoje - 21610
iš jų vietinių gyventojų
- 12943
iš jų vaikų ( iki 14metų )
- 2681
laikinų vartotojų
- 8667
viešojoje bibliotekoje (iš viso)
- 9690
iš jų vietinių gyventojų
- 4956
iš jų vaikų ( iki 14metų )
- 1318
laikinų vartotojų
- 4434
miesto filialuose
- 11920
iš jų vietinių gyventojų
- 7687
iš jų vaikų ( iki 14 metų )
- 1363
laikinų vartotojų
- 4233

Lankomumas
 Bendras lankomumo rodiklis visoje NVB sistemoje
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose

(2015m.- 23184)
(2015m.- 13439)
(2015m.- 2929)
(2015m.- 9745)
(2015m.- 9484)
(2015m.- 4866)
(2015m.- 1310)
(2015m.- 4618)
(2015m.- 13700)
(2015m.- 8573)
(2015m.- 1619)
(2015m.- 5127)
- 17,0
- 13,7
- 21,1

Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.)
 iš viso išduota dokumentų visoje NVB sistemoje - 36831 (2015m.—49956)
 iš jų vietiniams gyventojams
- 23226 (2015m.- 30209)
 iš jų vaikams ( iki 14metų )
- 2254
(2015m.- 2208)
 laikiniems vartotojams
- 13605 (2015m.- 19747)
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viešojoje bibliotekoje
vietiniams gyventojams
iš jų vaikams
laikiniems vartotojams
miesto filialuose
vietiniams gyventojams
iš jų vaikams
laikiniems vartotojams

- 11446
- 7960
- 815
- 3486
- 25385
- 15266
- 1439
- 10119

(2015m.- 11856)
(2015m.- 7878)
(2015m.- 749)
(2015m.- 3978)
(2015m.- 38100)
(2015m.- 22331)
(2015m.- 1459)
(2015m.- 15769)

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)
 iš viso išduota dokumentų visoje NVB sistemoje -16131 (2015m.- 16065)
 vietiniams gyventojams
- 10656 (2015m.- 10068)
 laikiniems vartotojams
- 5475
(2015m.- 5997)
 viešojoje bibliotekoje
- 6178
(2015m.- 6671)
 vietiniams gyventojams
- 4776
(2015m.- 4830)
 laikiniems vartotojams
- 1402
(2015m.- 1841)
 miesto filialuose
- 9953
(2015m.- 9394)
 vietiniams gyventojams
- 5880
(2015m.- 5238)
 laikiniems vartotojams
- 4073
(2015m.- 4156)
Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.)
 visoje NVB sistemoje
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose

- 20700
- 5268
- 15432

(2015m.- 33891)
(2015m.- 5185)
(2015m.- 28706)

iš viso išduota grožinės literatūros ( fiz. vnt. ir proc.)
 visoje NVB sistemoje
- 11841 (2015m.-12167) 32,1 %
 vietiniams gyventojams
- 7565
(2015m. - 7495)
 laikiniems vartotojams
- 4276
(2015m. - 4672)
 viešojoje bibliotekoje
- 4816
(2015m.-5288); 42,1 %
 vietiniams gyventojams
- 3601
(2015m.- 3687)
 laikiniems vartotojams
- 1215
(2015m.- 1601)
 miesto filialuose
- 7025
(2015m.- 6879); 27,7 %
 vietiniams gyventojams
- 3964
(2015m.- 3808)
 laikiniems vartotojams
- 3061
(2015m.- 3071)
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

- 2756
- 1773
- 983
- 756
- 521
- 235
- 2000
- 1252
- 748

(2015m.-1848); 7,5 %
(2015m.- 1127)
(2015m.- 721)
(2015m.- 685)
(2015m.- 428)
(2015m.- 257)
(2015m.- 1163)
(2015m.- 699)
(2015m.- 464)

Iš viso išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.)
 visoje NVB sistemoje
- 22234 (2015 m.- 35941); 60,4 %
 viešojoje bibliotekoje
- 5874
(2015m.- 5883)
 miesto filialuose
- 16360
(2015m.- 30058)
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LANKYTOJŲ IR DOKUMENTŲ IŠDUOTIES POKYČIAI
Bendras apsilankymų (lankytojų) skaičius - 21610, lyginant su 2015 metais, sumažėjo
1574 lankytojais (2015 m.- 23184). Viešojoje bibliotekoje apsilankymų (lankytojų) skaičius -9690 (2015
m.- 9484), padidėjo 206 lankytojais. Miesto filialuose apsilankymų (lankytojų) skaičius -11920, (2015
m.-13700). Sumažėjo 1780 lankytojų.
Bendra dokumentų išduotis – 36831, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo 13125 fiz.
vnt. (2015 m.- 49956). Viešojoje bibliotekoje dokumentų išduotis - 11446 fiz. vnt., sumažėjo 410 fiz.
vnt. (2015 m. -11856). Miesto filialuose bendra dokumentų išduotis - 25385 fiz. vnt. (2015 m. - 38100
fiz. vnt.), sumažėjo 12715 fiz. vnt. Bendra dokumentų išduotis į namus - 16131 fiz. vnt. (2015 m. 16065 fiz. vnt. ). Labai džiugu, kad ir labai nedaug, bet dokumentų išduotis į namus padidėjo 60 fiz. vnt.
Nors ir sumažėjęs, bet gana populiarus išlieka periodinių leidinių (laikraščių, žurnalų)
skaitomumas vietoje. Turistai, ypač iš užsienio šalių, mėgsta pavartyti leidinius apie Kuršių neriją,
Neringą. Labai populiarūs leidiniai apie Kuršių neriją, Neringą anglų, vokiečių kalbomis.
Pagrindinė filialų rodiklių mažėjimo priežastis - Preilos filialo laikinas darbo laiko
trumpinimas dėl bibliotekininkės ligos.
Skaitomumas (dokumentų išduotis į namus)
 visoje NVB sistemoje
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius.
 visoje NVB sistemoje
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose

- 12,7
- 8,8
- 17,6
- 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 paslaugos.
2016 metais TBA paslaugomis pasinaudota vieną kartą. Iš Lietuvos nacionalinės M.
Mažvydo bibliotekos buvo užsakyta kraštotyros tikslams ir gauta 1 knyga.
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IV. RENGINIAI




Renginių skaičius (iš viso žodinių)
viešojoje bibliotekoje
miesto filialuose

- 42
- 26
- 16

Svarbiausi renginiai. Pagrindinės renginių formos ir tematika
Sausio 08 d. Tradiciškai surengtas L. Rėzos 240-jų gimimo metinių paminėjimas prie L.
Rėzos skulptūros Pervalkoje.
Vasario 15 d. Viešojoje bibliotekoje surengtas „Prisiminimų vakaras „Nidos
metraštininkas“ (V. Miliūno 100-ųjų gimimo metinių sukakčiai).
Kovo 3 d. Nidos KTIC „Agila“ įvyko knygos „ Eduardas Jonušas. Vaizdai ir mintys“
sutiktuvės.
Kovo 18 d. Nidos KTIC „Agila“ surengtos šventinės kultūros almanacho „ Dorė 2015 /
3 “ sutiktuvės.
Kovo 30 d. knygos „ Eduardas Jonušas. Vaizdai ir mintys“ pristatymas ir jo tapybos
darbų paroda įvyko Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje Vilniuje.
Balandžio 19 d. knygos „ Eduardas Jonušas. Vaizdai ir mintys“ pristatymas surengtas
ir Klaipėdos apskr. viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje.
Balandžio 22-29 dienomis tradiciškai Neringoje šurmuliavo XVI-oji Nacionalinė
Lietuvos bibliotekų savaitė.
Balandžio 26 d. įvyko susitikimas su rašytoja, kraštotyrininke Edita Barauskiene ir
jos knygos „Tolminkiemio sodininkas“ pristatymas.
Gegužės 5 d. Neringos kultūros almanacho „ Dorė 2015 / 3 “ pristatymas taip pat
surengtas Klaipėdos apskr. viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje.
Liepos 14 d. buvo pristatytas Klaipėdos apskr. viešosios I. Simonaitytės bibliotekos kurtas
literatūrinis stalo žaidimas „Knygosūkis“. Su malonumu ir azartu žaidėme.
Rugpjūčio 10 d. bendradarbiaujant su Neringos muziejais surengtas susitikimas su
profesoriumi dr. Gediminu Navaičiu, jo dviejų knygų pristatymas bei pokalbis tema „Laimės ekonomika
– naujas požiūris į visuomenės tikslus“.
Rugpjūčio 20 d. surengta knygų namelio – švyturio atidarymo šventė Nidoje.
Rugsėjo 29 d. bendradarbiaujant su Neringos muziejais surengtas Roko Flick knygos
„Pradingę klajojančiam smėlyje: romanas apie senovės kuršius“ pristatymas. Renginyje dalyvavo
autorius, rašytojas Rokas Flick. Ištraukas iš romano skaitė aktorė Regina Arbačiauskaitė.
Lapkričio 2 d. viešojoje bibliotekoje vyko sveikatos popietė.
Lapkričio 12 d. „ Neringos miestui-55 “. Viešojoje bibliotekoje surengtas Astos
Kuncaitytės – Jankauskienės knygų skirtukų ir aplankų parodos „Stiklo karoliukų burtai “
atidarymas. Tai neringiškės darbų paroda. Darbai žavūs savo savitumu, kruopštumu.
Lapkričio 18 d. „ Neringos miestui-55 “. Akcija „Kitokia Neringa“. Renginys „ Atgijusi
Nidos televizija: bibliotekos archyvuose saugomos 1996 metų laidos –dideliame ekrane “.
Neringiškiai džiaugėsi galėdami filmuotuose kadruose pamatyti pažįstamus, o dar labiau –save.
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Lapkričio 26 d. „ Neringos miestui-55 “. Surengtas didelio susidomėjimo sulaukęs
fotografo Kęstučio Čepėno knygos „ Briedis. Girių karalius “ pristatymas.
Gruodžio 9 d. viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su GIMK specialistėmis, kurios
pristatė projektą „ Širdį atverkime tėvų netekusiems vaikams “, pateikė informaciją apie vaikų
globą, įvaikinimą.
RENGINIAI VAIKAMS
2016-04-25 surengtas 2016-sios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės atidarymas ir
rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno knygelės „Evalduko metai“ aptarimas, o Neringos
gimnazijoje V. Šekspyro kūrybos skaitymai, skirti rašytojo V. Šekspyro 400-ms mirties metinėms
paminėti.
Birželio 2 d. įgyvendinant Klaipėdos apskr. viešosios I. Simonaitytės bibliotekos projektą
„Vasara su knyga“ surengtas literatūrinis furšetas su rašytoja Rebeka Una.
Spalio 7 d. VŠĮ „RV Agentūra“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ pakvietė Neringos gimnazijos
mokinius susitikti Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje. Smalsūs ir aktyvūs
pradinukai galėjo pasitikrinti savo žinias apie rūšiavimą bei sužinoti daugiau. VšĮ „Žaliojo taško“
atstovė įdomiai skaitė paskaitą „Rūšiuoti – tai nesudėtinga“, paaiškino vaikams, kas tai yra atliekos, kaip
jos atsiranda, supažindino su atliekų rūšiavimo piramide. Mokiniams priminė, kad reikia atliekas
rūšiuoti, kaip tai padaryti teisingai, į kokius konteinerius ką galime mesti. Mokiniai sužinojo, kiek kartų
galima perdirbti stiklą, plastiką, popierių. Vaikai atidžiai klausėsi, nes pabaigoje buvo viktorina,
teisingai atsakiusieji buvo apdovanoti VšĮ „Žalio taško“ įsteigtais prizais. Mokiniai aktyviai ir puikiai
atsakinėjo į viktorinos klausimus, džiaugėsi laimėtais prizais. Tuomet prasidėjo pati linksmiausioji dalis
– eko dirbtuvės. Vaikai patys gamino daugkartinius knygų aplankalus iš atliekų. Kiekvienas mokinys
namo išsinešė savo gamybos knygų aplanką.
JUODKRANTĖS FILIALO RENGINIAI
2016-01-11 Renginys „ŽYDINTI BOČIŲ ŠALIE, KUR MANO DAINOS SUSKAMBO...“.
Liudviko Rėzos 240-osioms gimimo metinėms paminėti.
2016-03-16 Renginys „KNYGNEŠIAI – LIETUVOS ISTORIJOS FENOMENAS“.
Renginys skirtas Lietuvos knygnešių dienai paminėti.
2016-03-23 Renginys „Kultūros almanacho „DORĖ Nr.3“ pristatymas“. Kultūros almanacho
„Dorė Nr.3“ pristatymas Juodkrantės bendruomenei, svečiams.
2016-04-01 Renginys „Skaitymo virusas“. Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti.
2016-04-04 Renginys „Pirštinė“. Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti.
2016-04-08 Renginys „Kur pasislėpė pasakaitė?“. Tarptautinei vaikiškos knygos dienai
paminėti.
2016-04-22 Renginys „Viktoro Miliūno kūrybos skaitymai “. (16-ąjai Nacionalinei
bibliotekų savaitei ir Bibliotekų metams paminėti).
2016-04-22 Renginys „Knygos „VAIZDAI IR MINTYS“ pristatymas“. Eduardo Jonušo
tapybos darbų parodos ir knygos apie Eduardą Jonušą pristatymas Juodkrantės bendruomenei, svečiams.
(16-ąjai Nacionalinei bibliotekų savaitei ir Bibliotekų metams paminėti).
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2016-04-27 Renginys „Susitikimas su rašytoja Edita Barauskiene ir jos knygos
„Tolminkiemio sodininkas“ pristatymas“ Juodkrantės bendruomenei, svečiams. (16-ąjai Nacionalinei
bibliotekų savaitei ir Bibliotekų metams paminėti).
2016-05-07 Renginys „Intelektualusis naktinis orientacinis“. Orientacinio sporto renginys
skirtas Juodkrantės bendruomenei, svečiams.
2016-05-24 Renginys „Skrendančios pušys“. Onutės Dovidavičiūtės-Pučenios eilėraščių
skaitymai. Renginys yra renginio „Poezijos pavasaris Klaipėdoje-2016“ tąsa.
2016-05-25 Renginys. Aktyviausių 2015 metų skaitytojų apdovanojimas Seimo rūmuose.
Lietuvos Respublikos Seimas, kurio sprendimu 2016-ieji paskelbti Bibliotekų metais, pakvietė šalies
bibliotekas išrinkti aktyviausius 2015 metų skaitytojus – vieną suaugusįjį ir vieną vaiką. Į šią Seimo
iniciatyvą atsiliepė ir Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka, kurios deleguoti knygų
mylėtojai gegužės 25 d. buvo pakviesti į iškilmingą aktyviausių 2015 metų skaitytojų apdovanojimų
ceremoniją Seimo rūmuose.
2016-09-01 Renginys „ Knygų namelio – ŠVYTURIO atidarymas Juodkrantėje“. Knygų
namelis – tai netradicinė po atviru dangumi pastatyta bibliotekėlė, kur knygomis dalinasi patys
skaitytojai.
2016-11-02 Renginys „Sveikatos popietė“. Pokalbiai apie mitybą, maisto ir gyvenimo būdo
daromą įtaką mūsų kaulams.
2016-11-17 Renginys „Skiriu Neringai“. Sekamos Raganų kalno legendos.
Tiek viešojoje bibliotekoje, tiek filialuose nuolat rengiamos įvairios dokumentų parodos.
Pvz.: dokumentų parodos, skirtos Vasario 16-jai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Valstybės dienaiLietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimui, Kovo 11-jai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai,
, taip pat rašytojų, žymių žmonių gimimo metinėms, jubiliejams paminėti, apie Kuršių neriją.
PREILOS FILIALO RENGINIAI
Gegužės 31 d. su nauji leidinių: kultūros almanachas „ Dorė 2015 / 3 “ ir knyga „
Eduardas Jonušas. Vaizdai ir mintys“ pristatymas Preilos bendruomenės namuose.
V. MOKAMOS PASLAUGOS
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje ir Juodkrantės filiale
teikiamos mokamos kopijavimo paslaugos. Teikiamų mokamų kopijavimo paslaugų suma nėra didelė 0,17 tūkst. eur, tačiau vartotojams labai reikalinga. Taip pat 2016 metais surinkta 0,65 tūkst. eurų už
leidinių pardavimą. Iš viso mokamų paslaugų suma - 0,82 tūkst. eurų. Labai reikalinga išlieka įvairių
dokumentų skenavimo paslauga, kuri Nidoje ir buvo teikiama tik viešojoje bibliotekoje.
VI. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS
Bibliotekos leidiniai, reklama
Svarbiausia informacija, naujienos, skelbimai, visa būtina informacija susijusi su Neringos
savivaldybės Viktoro Miliūno viešąja biblioteka pateikiama viešosios bibliotekos tinklalapyje:
www.neringosvb.lt, taip pat Neringos savivaldybės interneto tinklalapyje www.neringa.lt. Sukurtas ir
pradėjo veikti dar vienas informacijos šaltinis – Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios
bibliotekos puslapis Facebook'e.
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Atnaujintas jau 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“. Džiugu,
kad dienraštyje „Vakarų ekspresas“ yra šis Neringos savivaldybės puslapis, nes įvairią informaciją
šiame puslapyje galime patalpinti nemokamai. Laikraštis gana populiarus bendruomenės narių tarpe, jį
gauna didelė dalis neringiškių, tad informacija pasiekia gana platų vartotojų ratą.
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.
Visus metus netrūko spaudoje ir internete skelbimų, informacijos ir straipsnių apie
viešosios bibliotekos organizuojamus renginius.
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2016-01-28) paskelbta informacija apie rašytojo, Nidos
metraštininko Viktoro Miliūno 100-sias gimimo metines - „Minės Viktoro Miliūno 100-ąsias gimimo
metines.
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2016-02-09;2016-02-11) spausdinamas skelbimas –
„Prisiminimų vakaras Viktorui Miliūnui atminti.
Dienraštyje „Klaipėda“ (2016-02-11) patalpintas straipsnis „Prisimins rašytoją“.
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2016-03-01) išspausdintas straipsnis „Neringiškiai rinkosi
į vakarą rašytojui Viktorui Miliūnui atminti“.
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ skelbiama informacija apie leidinių: Eduardas Jonušas.
Vaizdai ir mintys“ bei „Dorė. 2015 Nr. 3“ pristatymus.
Apie leidinį „Dorė. 2015 Nr. 3“ rašoma Kęstučio Subačiaus straipsnyje „Pasitikime Dorę“
žurnalo „Naujoji Romuva“ 2016m. Nr.1.
Dienraštyje „Vakaro žinios“ (2016-04-28) spausdinamas žurnalisto D. Čiužausko
straipsnis ir pokalbis su direktore D. Greičiute „Neringoje skaito ir poilsiautojai“.
Dienraštyje „Klaipėda“ (2016-05-28) straipsnyje „Filme-lietuvių tremtis“ yra lietuvių
kilmės JAV rašytojos R. Šepetys nuotrauka iš apsilankymo Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno
viešojoje bibliotekoje.
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2016-05-31) išspausdintas straipsnis „Neringoje
apsilankė rašytoja Rūta Šepetys“. Po apsilankymo viešojoje bibliotekoje ir jos lentynose rastame
knygos „Tarp pilkų debesų“ egzemplioriuje puikuojasi ir romano autorės R. Šepetys autografas. Tokie
apsilankymai labai džiugina ir jaudina.
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2016-06-02) išspausdintas Juodkrantės filialo vyr.
bibliotekininkės Linos Stonienės straipsnis „ „Poezijos pavasario“ šventėje pagerbtas poetės Onutės
Dovidavičiūtės – Pučenios atminimas“ .
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2016-06-07) išspausdintas straipsnis „Seime pagerbti
aktyviausi Neringos skaitytojai“.
Žurnale „Tarp knygų“ (2016.-Nr.5) išspausdintas L. Stonienės ir A. Pocevičienės straipsnis
„Neringa. Šurmuliavo bibliotekų savaitės renginiai“.
Almanache „Žurnalistika 2016 (1)“ išspausdintas Raimondos Meyer - Ravaitytės straipsnis
„ „Dorė“ – neringiškių tapatybės paieškos“.
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Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2016-08-18) išspausdintas straipsnis „Neringoje atsiras
pirmoji bibliotekėlė po atviru dangumi“.
Dienraštyje „Klaipėda“ (2016-08-23), rubrikoje „Įvykių mozaika“ taip pat patalpinta
informacija apie pirmąją biblioteką po atviru dangumi – švyturį primenantį knygų namelį.
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2016-08-23) išspausdintas straipsnis „Pristatyta
bibliotekėlė po atviru dangumi“.
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2016-08-30, 2016-09-08) taip pat rašoma apie antrąją
bibliotekėlę po atviru dangumi, kuri pastatyta Juodkrantėje.
Laikraštyje „Gintaro gimtinė“
straipsnis „Mažasis knygų švyturys“.

išspausdintas neringiškės rašytojos B. Beniušienės

Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2016-10-13) išspausdintas straipsnis „Vaikai susipažino
su atliekų rūšiavimu“.
Dienraščio „Vakarų ekspresas“ „Neringos savivaldybės informacija“ puslapiuose taip
patalpinti skelbimai, informacija apie Neringos miesto 55- čiui skirtus renginius, kuriuos rengė Neringos
savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka.
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2016-11-15) išspausdintas straipsnis „Neringos
gimtadieniui – stiklo karoliukų burtai“. Tai neringiškės Astos Jankauskienės (Kuncaitytės) sukurtų darbų
paroda. Labai malonu, kad paroda papuošė viešosios bibliotekos stendus, kuriuose įprastai rikiuojasi
knygos ir traukė, džiugino lankytojų akis ir širdis.
VII. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
Toliau Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje diegiama Lietuvos
integralios bibliotekų informacijos sistema (LIBIS). 2017 m. sausio 01 dienai Lietuvos nacionalinės M.
Mažvydo bibliotekos suvestiniam katalogui jau pateikti iš viso 23615 automatizuoti įrašai. 2016 metais
suvestiniam katalogui parengti iš viso 935 įrašai.
Informacinis fondas (dydis, komplektavimo tematika ir problemos)
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų informaciniai fondai
pasipildė 50 fiz. vnt. įvairių informacinių leidinių: enciklopedijų, žodynų, žinynų ir t.t. (tame tarpe ir
vaikams). Bendras viešosios bibliotekos informacinis fondas-3083 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, kuris
nuolat pildomas naujais aprašais. Jame galima rasti informaciją ir apie naujausias viešojoje bibliotekoje
ir filialuose gaunamas knygas. LIBIS elektroninis katalogas patalpintas interneto tinklalapyje
www.neringosvb.lt (nuoroda Katalogai), kuriuo gali naudotis ir visi vartotojai. Nuoroda: Neringos
savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos elektroninis katalogas arba suvestinis elektroninis
katalogas www.libis.lt.
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. 2016 metais gauta 68 pavadinimų periodinių leidinių. Vertingų, turinčių
išliekamąją vertę straipsnių daugiau yra žurnaluose ir savaitraščiuose, tad pagal galimybes stengiamasi
nemažai dėmesio skirti šių leidinių bibliografiniams aprašams. Sisteminės periodikos straipsnių
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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
- 725
 miesto filialuose
- 1747
 iš viso
- 2472
Bibliografinių informacinių užklausų vykdymas – labai svarbus bibliografinio
informacinio darbo baras. Tai, į kiek užklausų randame atsakymus, iš dalies atspindi mūsų darbo
kokybę. 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 perversti įvairius periodinius ar kitus leidinius arba padėti
informacijos susirasti internete. Tam labai padeda viešojoje bibliotekoje ir Juodkrantės filiale esanti
galimybė vartotojų informacijos šaltiniui - internetas. Juk biblioteka ne tik kultūros įstaiga, bet ir
informacijos centras. Internete, ne tik knygose 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 ir šią vasarą buvo skenavimo
paslauga.
Internetas
Bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto, skaičius-2 (viešoji biblioteka, Juodkrantės
filialas).
Iš viso NVB sistemoje pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius
 pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius viešojoje bibliotekoje
 pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius Juodkrantės filiale
Kompiuterinių darbo vietų skaičius su interneto prieiga (NVB sistemoje)
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

- 4448
- 3385
- 1063
- 16

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, saugojimui ir kaupimui. Labai džiugu, kad kraštotyros fondą galėjome
papildyti tokiais leidiniais kaip: „Nidos mokyklos kronika“ (V., 2016), „Žemė ir vanduo“ (Klaipėda,
2016), „Kuršių nerija kaip sąžinė“ (Klaipėda, 2016), „Kuršių marių žvejų burvalčių vėtrungės“
(Klaipėda, 2016) ir kt.
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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 ir nuolat pildoma, atnaujinama viešojoje bibliotekoje esanti
kraštotyros kartoteka „Kuršių nerija dokumentuose“. 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 skyriai nuolat atnaujinami, tikslinami, redaguojami ar išskiriami atskiri skyriai
atsižvelgiant į straipsnių kiekybę, tematiką bei jos aktualumą. Kraštotyros segtuvai taip pat redaguojami,
tikslinami atsižvelgiant į straipsnių kiekybę, aktualumą ir svarbą. Parengti atskiri segtuvai: „XX
tarptautinis Thomo Manno festivalis, kurio tema „Žmogaus orumas“ (2016 m. liepos 16-23d.),
renginys „Senųjų amatų dienos Neringoje. Nida. 2016 m. rugpjūčio 13-14 d.“, Tarptautinis XVII-asis
folkloro festivalis „Tek saulužė ant maračių“ (2016 m. birželio 24–26 d.) ir kt. Taip pat parengti nauji
segtuvai, skirti pvz. rudens lygiadieniui ir šventei Juodkrantėje.
Pradėta rengti rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno bibliografinė rodyklė (taip
pat ir kompiuterinis variantas).
Tęsiama jau parengta poetės, dailininkės Daivos Molytės-Lukauskienės bibliografinė
rodyklė (taip pat ir kompiuterinis variantas).
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, Neringos merą
Darių Jasaitį.
Parengta ir nuolat redaguojama, papildoma naujais aprašais garbaus kraštiečio,
profesoriaus, tautosakininko M. L. Rėzos bibliografijos rodyklė (taip pat ir kompiuterinis variantas).
Pilnai parengtas šios rodyklės kompiuterinis variantas. 2016-ji – L. Rėzos jubiliejiniai
metai. Minėjome 240 - ąsias L. Rėzos gimimo metines. Tad ir informacijos bei įvairių straipsnių buvo
tikrai nemažai. Iš viso rodyklėje jau yra apie 1400 įrašų.
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. Apsilankyta Klaipėdos centriniame archyve norint surasti
tikslesnę informaciją apie bibliotekų atsiradimą Neringoje. Juolab, kad viešosios bibliotekos
inventorinėje knygoje Nr. 1 - pirmasis įrašas - 1956 m. rugsėjo 26 d., o tai reiškia, kad jau prabėgo
gražus laiko tarpas - 60 metų. Bet norisi rasti ir tikslesnę informaciją iki šios datos, kai Lietuvoje, o ir
Neringoje veikė klubai – skaityklos. 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. Ypač kraštotyros parodos didelio susidomėjimo sulaukia
vasaros laikotarpiu. O tai rodo lankytojų, vartotojų domėjimąsi kraštu, kuriame lankosi.
Viešojoje bibliotekoje kaupiami ir saugomi, bendruomenė turi galimybę susipažinti su
Neringos savivaldybės Tarybos priimamais sprendimais. Paskutiniųjų metų sprendimus galima rasti
Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt.
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 vykusius renginius ir kiti reikalingi straipsniai ar informacija.
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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. Apsilankyta Preilos ir Juodkrantės filialuose.
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir Preilos, Juodkrantės filialų
bei Neringos gimnazijos ir Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus 2015 metų statistinės
veiklos ataskaitos ir jų suvestinės patalpintos Lietuvos nac. M. Mažvydo bibliotekos interneto puslapyje
esančioje LIBIS bibliotekų statistikos modulis dalyje.
2015 metų veiklos ataskaita patalpinta viešosios bibliotekos interneto svetainėje
www.neringosvb.lt.
Parengtas 2017 metų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos veiklos
planas. Parengtas ir patikslintas strateginis 2017-2019-ųjų metų veiklos planas bei strateginio plano
lentelės.
Dalyvauta Neringos savivaldybės administracijos bei kultūros skyriaus rengiamuose
įvairiuose susirinkimuose, gamybiniuose pasitarimuose ir kt.
IX. BENDRADARBIAVIMAS. DALYVAVIMAS ĮVAIRIUOSE PROJEKTUOSE
Tęsiamas bendradarbiavimas su Neringos muziejais, Nidos KTIC „Agila“. Pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis su Neringos gimnazijos biblioteka 2016-2017 mokslo metams. Tai padeda
skatinti moksleivius skaityti, lankytis bibliotekoje, vykdyti kultūrinę švietėjišką veiklą su moksleiviais.
Glaudus bendradarbiavimas su kitomis kultūros įstaigomis padeda sėkmingai rengti įvairius bendrus
renginius, populiarinti biblioteką, užtikrina renginių kokybę.
Labai džiugu, kad Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojama kultūros
almanacho ”Dorė” leidyba. Leidinio 4-asis numeris pilnai parengtas leidybai ir atiduotas leidybai.
2016 metais ir toliau aktyviai dalyvauta Bibliotekos pažangai 2 projekte, jo vykdomuose
įvairiuose mokymuose, seminaruose bei baigiamajame renginyje.
2016–ieji šalyje buvo paskelbti Bibliotekų metais. Sutapimas ar ne, bet šie metai
bibliotekai buvo išskirtiniai. Dar nėra buvę, kad per vienerius metus savo leidinius būtume pristatę ir
Vilniuje, ir Klaipėdoje. Džiugu, kad bendradarbiavimas su Klaipėdos apskr. viešąja I. Simonaitytės
biblioteka tampa vis glaudesnis ir aktyvesnis. Neringos ir viešosios bibliotekos leidybinė veikla tapo
žinoma ir už Neringos ribų. Ne tik mes pristatėme, supažindinome klaipėdiečius su mūsų, neringiškių,
leidiniais. Kolegos iš Klaipėdos taip pat ne kartą lankėsi pas mus pristatydami savo projektus.
Dalyvauta projekte „Bibliotekų kompiuterizavimas 2016 m.“. (Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka).
Dalyvavimas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos vykdomame projekte pagal priemonę „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis
internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“.
Dalyvauta akcijoje „Knygų Kalėdos“.
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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
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
 su aukštuoju išsilavinimu
 su aukštesniuoju išsilavinimu
 kitu išsilavinimu
2016 metais iš darbo išėjo viena darbuotoja.

-1
- 6 (5,5 etatai)
- 3 (2,5 etatai)
-3
- 3 (1,5 etato)
- 3 (1,5 etato)
- 13 (9,5 etatai)
-1
-3
-2

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 – 353
vidutinis vartotojų skaičius 1 darbuotojui miesto filialuose:
Juodkrantės filiale
- 146 (2015 m. – 158)
Preilos filiale
- 272 (2015 m. - 329)

Vidutinis lankytojų skaičius 1 darbuotojui:
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose:
 Juodkrantės filiale
 Preilos filiale

- 4845
- 4249
- 3422

Vidutinė dokumentų (fiz. vnt.) išduotis į namus 1 darbuotojui:
 viešojoje bibliotekoje
- 3089
 miesto filialuose:
 Juodkrantės filiale
- 3042
 Preilos filiale
- 3869
Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas bibliotekoje ir už bibliotekos ribų
Data

Vieta

Pavadinimas

Kas dalyvavo

Vasario
24-25 d.
Kovo 30 d.

Neringa

Seminaras buhalteriams

Vyr. buhalterė

Klaipėdos apskr. viešoji I.
Simonaitytės biblioteka
Lietuvos nac. M. Mažvydo
biblioteka

Mokymai „Kūrybinis mąstymas ir jo L. Stonienė
taikymas bibliotekos veikloje“
Projekto „Papasakok apie save-būk D. Greičiutė
svarbus“ viešojo kalbėjimo įgūdžių
stiprinimo konsultacinis seminaras
„Kaip laimėti daugiau palankumo
bibliotekų vykdomai neformalaus
švietimo veiklai?“

Balandžio
15 d.
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Balandžio
15 d.
Balandžio
22 d.

Klaipėdos apskr. viešoji I.
Simonaitytės biblioteka
LR Seimas

Gegužės
20 d.

Klaipėdos apskr. viešoji I.
Simonaitytės biblioteka

Gegužės
25 d.

LR Seimas

Birželio
20-22 d.
Rugpjūčio
31 d.

Lietuvos nac. M. Mažvydo
biblioteka
Klaipėdos apskr. viešoji I.
Simonaitytės biblioteka

Rugsėjo
12-14 d.

Vilnius, viešbutis
„Panorama“

Spalio 6-8 d.

Klaipėdos apskr. viešoji I.
Simonaitytės biblioteka

Spalio
26-28 d.

Vilnius

Gruodžio 8 d. Lietuvos nac. M. Mažvydo
biblioteka
Gruodžio
Lietuvos nac. M. Mažvydo
13 d.
biblioteka

Lietuvos nac. M. Mažvydo
biblioteka

Mokymai „Konfliktiški vartotojai:
bendravimo psichologija“
Lietuvos bibliotekininkų draugijos
organizuojama Tarptautinės knygos ir
autorių teisių dienos minėjimas bei
metinė šventinė konferencija
Seminaras „ Internetinės lietuvių
dokumentinių filmų sinematekos
pristatymas“
Renginys
bibliotekų
metams,
aktyviausių 2015 metų skaitytojų
pagerbiamas
Mokymo programa „Klientų patirties
valdymas veiklos procesuose“.
Projekto „Bendradarbiaujančios ir
kuriančios bendruomenės- krašto
pažinimui“ pabaigos renginys ir
regiono bibliotekų tarybos posėdis
Mokymo
programa
„Strateginio
planavimo sesijos“ įgyvendinant
projektą „Bibliotekos pažangai 2“.
IV Klaipėdos knygų mugė, spalio 6 d.
Specialistų tribūna „ Skaitymas ir
skaitymo skatinimas“.
Patirties dalijimosi seminaras, kuris
organizuojamas įgyvendinant projektą
„Bibliotekos pažangai 2“.
Projekto „Bibliotekos pažangai 2“
baigiamoji konferencija Vilniuje.
Iškilmingas
Bibliotekų
metų
baigiamasis renginys „Bibliotekos
socialiniams pokyčiams: skaitau–
mokausi–kuriu“. Renginyje dalyvavo
bibliotekų metų globėja Lietuvos
Respublikos
Prezidentė
Dalia
Grybauskaitė
Projektas „Bibliotekų
kompiuterizavimas 2016 m.“
(užpildyta paraiška -lentelė)

L. Stonienė
D. Greičiutė

L. Stonienė
L. Stonienė
D. Greičiutė
D. Greičiutė

D. Greičiutė
D. Greičiutė
D. Greičiutė
D. Greičiutė
D. Greičiutė

D. Greičiutė

XI. MATERIALINĖ BAZĖ
Patalpų būklė
Viešosios bibliotekos bei Juodkrantės filialo patalpų būklė yra gera. Juodkrantės filialas
yra erdviose, gerose patalpose. Preilos filialo patalpos turėtų būti erdvesnės, žiemą gana šalta. Ypač
vasarą trūksta vietos lankytojams paskaityti periodinius leidinius ar kitus spaudinius. Labai reikėtų, kad
Preilos filiale atsirastų galimybė interneto paslaugai vartotojams. Laukiama Preilos filialo pastato
rekonstrukcijos ar remonto, kad būtų praplėstos bibliotekos patalpos.
Visos patalpos šildomos, yra telefonai. Pavyko įgyvendinti sumanymą Preilos filiale
pakeisti šildymą, atsisakant krosninio šildymo. Patalpų viduje pastatytas mobilus kondicionierius.
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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
 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

Lentynų apskaita: (visoje NVB sistemoje)
- viso fondo lentynų metrų skaičius
- 1624
- atviro fondo lentynų metrų skaičius
- 1574
Visi savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų dokumentų fondai atviri.
XII. FINANSAVIMAS
Pajamos ir finansavimas


Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos

- 147,3 tūkst. eur

Einamosios (paprastosios) išlaidos (savivaldybės lėšos)











Darbuotojų darbo užmokesčiui
- 68,1 tūkst. eur
Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, komunalinės paslaugos, elektros, ryšių
paslaugos, patalpų apsauga, prekės ir kt. )
- 63,3 tūkst. eur
Ilgalaikis turtas
- 6,0 tūkst. eur.
Iš viso gauta lėšų iš savivaldybės
- 137,4 tūkst. eur
LR kultūros ministerija (dokumentų įsigijimui)
- 9,9 tūkst. eur.
Tame tarpe dokumentų komplektavimui:
Komplektavimui (iš viso dokumentams įsigyti)
Iš jų:
knygoms
Iš LR kultūros ministerijos
Neringos savivaldybės lėšos
periodikai

- 18,2 tūkst. eur
- 11,2 tūkst. eur
- 9,9 tūkst. eur
- 1,3 tūkst. eur
- 7,0 tūkst. eur

Kitos lėšos :
 Fizinių, juridinių asmenų parama (dokumentų gavimas nemokamai )
(per LR Kultūros ministeriją ir kt.)
- 4,8 tūkst. Eur
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Mokamos paslaugos:
 Gautos pajamos: kopijavimo paslaugos, knygų pardavimas

- 0,82 tūkst. eur

Kapitalinės išlaidos
Kapitalinių išlaidų nebuvo.
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. Džiugu, kad rašytojo sūnus
Kęstutis domisi rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno palikimu, bibliotekos veikla saugant ir
puoselėjant jo atminimą, nuolat bendraujame. Surengtas rašytojo 100-ųjų gimimo metinių jubiliejaus
paminėjimas Nidoje. Džiugu, kad jame dalyvavo ir savo prisiminimais apie tėvą išsamiai pasidalijo
sūnus Kęstutis. Kaip visada vėl bibliotekai atvežė daug įvairios įdomios medžiagos: rankraščių, knygų ir
t.t. Archyve turime ir kelis restauruotus asmeninius Viktoro Miliūno dokumentus. Pvz. studijų knygelę.
Taip pat rengtas, parašytas straipsnis „Rašytojas Viktoras Miliūnas ir Nida“ būsimam leidiniui „XXVII
knygos mėgėjų metraštis. T.6“ kurį leidžia XXVII Knygos mėgėjų draugija.
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 bei spausdinimo ar skenavimo paslauga.
Viešoji biblioteka nuo 2010 metų vidurio jau turi savo interneto svetainę:
www.neringosvb.lt. Būtina iš esmės 2017 metais atnaujinti, patikslinti interneto svetainę ir jos atitikimą
Lietuvos Respublikos teisės aktams, funkcionalumą, aktyviau ir išsamiau informuoti visuomenę,
bibliotekos vartotojus apie įvairią bibliotekos veiklą, naujoves, organizuojamus renginius, aprašymus
apie juos ir t.t.
Dar vienas džiugus ir išskirtinis įvykis Neringoje pažymint Bibliotekų metus yra tai, kad
įgyvendintas sumanymas-pastatyti Nidoje ir Juodkrantėje knygų namelius-švyturius. Labai svarbus
faktas- Neringoje (Nidoje ir Juodkrantėje) yra du jūriniai švyturiai. Knyga ir švyturys – tai du žodžiai,
kuriuos galime nesunkiai susieti. Knygų namelius-švyturius, kurie ir simbolizuoja Nidos ir Juodkrantės
švyturius, sukūrė juodkrantiškis skulptorius Albertas Danilevičius, o finansavo Neringos savivaldybė.
Šios lauko bibliotekėlės įtrauktos į Pasaulinį nemokamų bibliotekėlių žemėlapį, kurį galima rasti
interneto puslapyje adresu https:littlefreelibrary.org.
XIV. IŠVADOS
Sėkmės. Trūkumai. Problemos. Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant bibliotekos veiklą
Viešosios bibliotekos ir jos filialų sėkmė ir svarbiausias siekis, kad Neringos savivaldybės
Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir jos filialų veikla, profesinė iniciatyva yra ir toliau būtų
pastebima ir vertinama vartotojų, tiek mūsų bendruomenės, tiek laikinų vartotojų- poilsiautojų (turistų)
tarpe. Bibliotekos, jų dokumentų fondai, įvairi informacija bei interneto paslaugos yra ir būtų reikalingos
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vartotojams. Vartotojai džiaugėsi 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 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 išlieka
skenavimo 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, biografinių knygų. Periodinių leidinių prenumeratai iš
Neringos savivaldybės biudžeto panaudota 7,0 tūkst. Eur. 2016 metais Neringos savivaldybės Viktoro
Miliūno viešoji biblioteka iš LR kultūros ministerijos naujiems dokumentams (knygoms) įsigyti gavo
9920 tūkst. eur. Džiugu, kad LR kultūros ministerijos skiriamos lėšos naujiems dokumentams įsigyti
nors ir nežymiai, bet didėja.
Vienas iš svarbiausių uždavinių 2016 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. Teko susidurti su nemaloniu ir nemenku iššūkiu.
Darbą sutrukdė pagrindinio serverio gedimas, užtruko jo remonto bei pajungimo iš naujo darbai. Teko
metų laikotarpio dokumentus (knygas) suvesti į LIBIS sistemą iš naujo. Tai apie 1,5 tūkst. fiz. vnt.
knygų. Sutriko ir Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos elektroninis (LIBIS)
katalogas, kuris patalpintas viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.neringosvb.lt. Teko atidėti ir
vartotojų aptarnavimo su LIBIS programa elektroniniu būdu naudojantis LIBIS skaitytojų aptarnavimo
posisteme. Aktuali problema ir toliau išlieka žmogiškasis faktorius - darbuotojų kvalifikacija, užsienio
kalbų žinojimas. Būtina atnaujinti, iš esmės pakeisti viešosios bibliotekos interneto svetainę.
Būtina aktyviau dalyvauti įvairiuose konkursuose, rengti projektus, kurie padėtų gerinti
viešosios bibliotekos veiklą. Projektų rengimas ir vykdymas padėtų išplėsti viešosios bibliotekos veiklą,
suburti didesnį būrį žmonių, įstaigų, organizacijų bendram darbui.
Viena iš problemų- patalpų stygius knygų, dokumentų fondui. Trūksta vietos patogiai ir
prieinamai pagal reikalavimus išdėstyti knygų fondą, patogesniam vartotojų priėjimui prie knygų
lentynų, ilgesnį laiką saugoti periodinius leidinius. Todėl 2016-siais metais didelis darbas atliktas ir
nurašant neaktualius, susidėvėjusius spaudinius. Esant pakankamam patalpų plotui būtų galima
bibliotekos lankytojams labiau prieinamu padaryti rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno turimą
palikimą.
Labai svarbi prieiga prie įvairių informacijos šaltinių, duomenų bazių plėtra, jų sklaida
vartotojų tarpe. Vartotojų aptarnavimas, jų aprūpinimo įvairiais spaudiniais, informacinių poreikių
tenkinimas, fondų komplektavimas bei saugojimas turi išlikti pagrindine viešosios bibliotekos ir filialų
veiklos funkcija. Aktualus tolesnis interneto paslaugos teikimo viešojoje bibliotekoje ir Juodkrantės
filiale užtikrinimas ir tobulinimas. Biblioteka yra ne tik kultūros, bet ir informacijos įstaiga.
2016 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 Neringos gimnazijos biblioteka. Tai labai padeda
sėkmingai rengti įvairius bendrus renginius moksleiviams, bendradarbiaujama ir rengiant metines
statistines ataskaitas bei kitais klausimais. Pateiktos statistinės ataskaitos už 2015 metus Nacionalinės M.
Mažvydo bibliotekos bibliotekininkystės centrui, viešosios bibliotekos vadovo ataskaita Neringos
savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijos kultūros skyriui.
Džiugu, kad didelio susidomėjimo sulaukė ir toliau tęsiama akcija „Dovanojame knygas“.
Prie bibliotekos turėjome vežimėlį, kuriame lankytojų dėka nuolat buvo pilna knygų, kurias visi norintys
galėjo negrąžintinai pasiimti ir skaityti bei dovanoti kitiems savo knygas. Dienos pabaigoje vežimėlis
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būdavo apytuštis. Bet greitai kitą dieną vėl prisipildydavo. O pripildyti visada turėjome knygų.
Sulaukiame knygų ne tik iš neringiškių, bet ir nuolatinių mūsų lankytojų iš Vilniaus ar kitų Lietuvos
miestų. Jie atvažiuodami į Nidą dažnai atveždavo knygų.
Malonu, tai džiugina, tai rodo, kad poreikis skaityti išlikęs, knygos (o tuo pačiu ir
bibliotekos) reikalingos ir šiame informacinių technologijų amžiuje užima svarbią vietą tiek Neringos
bendruomenės, tiek atvykstančių svečių tarpe. Padeda skaitymo skatinimui ne tik suaugusiųjų bet ir
vaikų bei jaunimo tarpe.
Viešosios bibliotekos vartotojai gali nemokamai naudotis prenumeruojama lietuviška
teisine duomenų baze INFOLEX.
Pagrindinius bibliotekoms keliamus uždavinius viešoji biblioteka ir filialai stengėsi
vykdyti. Galime pasidžiaugti ataskaitiniais metais viešojoje bibliotekoje ir filialuose išlikusiu
nepakitusiu vietinių gyventojų vartotojų skaičiumi bei nemažėjančia, nors ir nežymiai, bet padidėjusia
dokumentų išduotimi į namus. Tai ne tik džiugina, bet ir įpareigoja dirbti profesionaliai, didesnį dėmesį
skirti teikiamų paslaugų kokybei, bibliotekos fondo komplektavimui.
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.
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos tikslai, uždaviniai ir veiklos
prioritetai apima gana platų bibliotekų paslaugų vartotojų poreikių spektrą ir yra orientuoti į kasdienių
paslaugų, atitinkančių Neringos krašto bendruomenės gyventojų ir svečių interesus teikimą.
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. Efektyvesnis turėtų būti įvairių paslaugų populiarinimas, viešinimas vartotojų
tarpe.
Labai svarbu teikti kokybiškas paslaugas vartotojams, populiarinti bibliotekos
informacinius resursus ir paslaugas. Svarbi naujų partnerių paieška efektyvesnei bibliotekos veiklai,
įvairių projektų įgyvendinimui. Didesnį dėmesį reikėtų skirti ir įvairios bibliotekos veiklos viešinimui
tiek spaudoje, tiek interneto svetainėje.
Būtina ir toliau palaikyti glaudžius santykius su bibliotekos vartotojais, vietos valdžia kas
didele dalimi lemia viešosios bibliotekos potencialo regione plėtros galimybes, tradicijų išsaugojimą bei
naujovių atsiradimą.
Bibliotekos sistemai reikalingas dėmesys ir teigiami pokyčiai, nes ji apima ne tik Neringos
gyventojų auditoriją, yra svarbi informacinės infrastruktūros prasme, suteikia bendruomenei nemokamą
prieigą prie žinių įvairovės bei naujų informacinių technologijų, skatina kūrybiškumą, naujų žinių
paiešką ir mokymąsi visą gyvenimą, mažina socialinę atskirtį, didina bendruomeniškumą.
Ataskaitą parengė
Direktorė

Dalia Greičiutė
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XV. PRIEDAI
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Priedas Nr. 1

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2017-01-13
Neringa
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų
dokumentų fondo judėjimas 2016 m.

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

Viešojoje
Preilos
bibliotekoje filiale

Juodkrantės
filiale

722

258

302

Iš viso gauta
dokumentų
filialuose
560

Iš viso gauta
dokumentų

494

35

82

117

611

1216

293

384

677

1893

928
2144
2121
23
2144

506
799
797
2
799

530
914
910
4
914

1036
1713
1707
6
1713

1964
3857
3828
29
3857

2108

1461

906

2367

4475

1282
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Priedas Nr. 2

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2017-01-13
Neringa

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų dokumentų fondas
2017-01-01 dienai (pagal turinį ir kalbas)

Dokumentų fondas
(fiz. vnt.)
Grožinės ir vaikų literatūros
Šakinės literatūros (knygų ir kt. )
Periodikos
Šakinės literatūros iš viso
T.t. kitų dokumentų
Lietuvių kalba
Užsienio kalbomis
IŠ VISO

Viešojoje
bibliotekoje
24923
14887
947
15834
147
37520
3237

Juodkrantės
filiale
24005
9316
530
9846
0
23697
10154

Preilos
filiale
18966
4321
0
4321
0
19283
4004

IŠ VISO
67894
28524
1477
30001
147
80500
17395

40757

33851

23287

97895
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Priedas Nr. 3

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2017-01-13
Neringa
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 2016 metų
vartotojų, apsilankymų ir dokumentų išduoties
A P S K A I T A

Preilos
filialas
Juodkrantės
fil.
Iš viso
filialuose
Viešoji
biblioteka
IŠ VISO

Vartotojų skaičius

Apsilankymų (lankytojų)
skaičius

Vietinių
gyvent.

Vietinių
gyvent.

Laikinų
vartotojų

Laikinų Iš
vartotojų viso

Dokumentų išduotis
(fiz.vnt.)

Iš viso Vietin.
gyvent.
7451

Laikin.
Vartot.

Iš viso

5360

12811

67

205

272

2070

1352

3422

132

160

292

5617

2881

8498

7815

4759

12574

199

365

564

7687

4233

11920

15266

10119

25385

392

314

706

5256

4434

9690

7960

3486

11446

591

679

1270

12943

8667

21610

23226

13605

36831
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Priedas Nr. 4

NERINGOS SAVIVALDYBĖS
VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2017-01-13
Neringa
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 2016 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
11
21
32
54

Lankytojų skaičius
119
1244
1363
1318

86

2681

Dokumentų išduotis
(fiz. vnt.)

224
1215
1439
815
2254
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Priedas Nr.5

NERINGOS SAVIVALDYBĖS
VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2017.01.13
Neringa

Lėšos dokumentams (knygoms, periodikai ir kt.) įsigyti
2016 m. (tūkst. eur)

Knygos ir kt. dokumentai
LR kultūros
ministerijos lėšos Savivaldybės lėšos
Knygynai, leidyklos
Iš viso

9,9

1,8

Iš viso

11,7

Periodika
Savivaldybės
lėšos
(Prenumerata)

IŠ VISO

7,0

18,7
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Priedas Nr.6

NERINGOS SAVIVALDYBĖS
VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2017.01.13
Neringa

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų
vartotojų, lankytojų ir dokumentų išduoties 2016 m.
BENDRA APSKAITA

Vaikai (iki 14 m.)
Mokiniai ( IX-XII kl.)
Iš viso mokinių
Suaugusieji
(vietiniai gyventojai)
Iš viso vietin.
gyvent.
Laikini vartotojai

Iš viso

Vartotojų
skaičius
86
43
129

Lankytojų
skaičius
2681
1445
4126

Knygų
1345
757
2102

Dokumentų
išduotis

(fiz.vnt.)
Išduotis

Išduotis

Išduotis

Periodikos
909
770
1679

Iš viso
2254
1527
3781

Į namus

vietoje

iš viso

1273
758
2031

981
769
1750

2254
1527
3781

462

8517

7236

12209

19445

8625

10820

19445

591
679

12943
8667

9338
5259

13888
8346

23226
13605

10656
5475

12570
8130

23226
13605

1270

21610

14597

22234

36831

16131

20700

36831
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NUOTRAUKOS

30

Martyno Liudviko Rėzos 240-jų gimimo metinių paminėjimas prie skulptūros ant Skirpsto kalno ties
Pervalka. 2016-01-08.

Prisiminimų vakaras „Nidos metraštininkas“ (V. Miliūno 100-ųjų gimimo metinių sukakčiai). Nuotr.
Neringos meras Darius Jasaitis, viešosios bibliotekos direktorė Dalia Greičiutė, rašytojo Viktoro
Miliūno sūnus Kęstutis Miliūnas. 2016-02-15.

31

Knygos „ Eduardas Jonušas. Vaizdai ir mintys“ sutiktuvės. 2016-03-03

Nidos KTIC „Agila“ surengtos šventinės kultūros almanacho „ Dorė 2015 / 3 “ sutiktuvės.
(2016-03-18)

32

V. Šekspyro kūrybos skaitymai, skirti rašytojo V. Šekspyro 400-ms mirties metinėms paminėti.
2016-04-25 (16-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė)

Knygos „ Eduardas Jonušas. Vaizdai ir mintys“ pristatymas Klaipėdos apskr. viešojoje
Ievos Simonaitytės bibliotekoje. (2016-04-19)

33

Susitikimas su rašytoja, kraštotyrininke Edita Barauskiene ir jos knygos „Tolminkiemio sodininkas“
pristatymas. 2016-04-26 (16-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė)

Įgyvendinant Klaipėdos apskr. viešosios I. Simonaitytės bibliotekos projektą „Vasara su
knyga“ surengtas literatūrinis furšetas su rašytoja Rebeka Una. (2016-06-02).
Nuotr. renginio svečiai rašytoja Rebeka Una., renginio vedantysis aktorius Sigutis
Jačėnas.

34

Bendradarbiavimas su Klaipėdos apskr. viešąja I. Simonaitytės biblioteka. Su malonumu ir
azartu žaidėme literatūrinį stalo žaidimą „Knygosūkis“. (2016-07-14)

Susitikimas su profesoriumi dr. Gediminu Navaičiu, jo dviejų knygų pristatymas bei pokalbis
tema „Laimės ekonomika – naujas požiūris į visuomenės tikslus“. (2016-08-10)
35

Knygų namelio – švyturio šventinis atidarymas Nidoje. (2016-08-20)

Rašytojo Roko Flick knygos „Pradingę klajojančiam smėlyje: romanas apie senovės kuršius“
pristatymas. Renginyje dalyvavo autorius, rašytojas Rokas Flick. Ištraukas iš romano skaitė aktorė
Regina Arbačiauskaitė.
36

„ Neringos miestui-55 “. Surengtas didelio susidomėjimo sulaukęs fotografo Kęstučio Čepėno
knygos „ Briedis. Girių karalius “ pristatymas. (2016-11-26).

Malonūs įspūdžiai. Neringoje, taip pat ir viešojoje bibliotekoje lankėsi rašytoja Rūta
Šepetys. (2016-05-26). Nuotr. Neringos meras Darius Jasaitis, bibliotekos vadovė Dalia Greičiutė,
rašytoja Rūta Šepetys bei prodiuseris Žilvinas Naujokas.
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