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1. BENDROJI DALIS
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos 2018 metais strateginio tikslo
siekis - kurti plačiai prieinamą viešąją informacinę ir kultūrinę erdvę Neringos savivaldybėje.
Bibliotekos strateginis tikslas – saugoti ir puoselėti Neringos kultūrinį bei istorinį
potencialą. Tikslo įgyvendinimui numatytas uždavinys - užtikrinti kokybišką bei efektyvią, šiuolaikišką
viešosios bibliotekos veiklą.
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka 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.
Viešoji biblioteka yra Lietuvos bibliotekų sistemos dalis, pagrindinė Neringos
savivaldybės teritorijoje veikianti centralizuota viešoji biblioteka, užtikrinanti bibliotekinių paslaugų
bendruomenės žmonėms ir poilsiautojams prieinamumą, žinių ir visavertės informacijos sklaidą,
jungianti viešąją biblioteką ir Preilos bei 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, specifiką, 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. Taip pat
labai svarbu užtikrinti bibliotekinių paslaugų bendruomenės žmonėms ir poilsiautojams prieinamumą,
žinių ir visavertės informacijos sklaidą, tenkinti jų 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 bei gauti informaciją, naujas ir efektyvesnes paslaugas. 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 2018 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.
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Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir jos filialų dokumentų
fondai sutelkti visų bendruomenės, kurią aptarnaujame, žmonių interesų, informacijos poreikių
tenkinimui. 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
- 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.
2.BIBLIOTEKŲ TINKLAS IR 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.
3. BIBLIOTEKOS VEIKLA
3.1. DOKUMENTŲ FONDAS
Dokumentų fondai fiziniais vienetais, fondo sudėtis:
1. Iš viso NVB sistemoje yra dokumentų: (fiz. vnt. ir pav.)– 98833 fiz. vnt.; 76031 pav.
 viešojoje bibliotekoje
– 41340 fiz. vnt.; 30830 pav.
 miesto filialuose
– 57493 fiz. vnt.; 45201 pav.
2. Iš viso NVB sistemoje yra grožinės ir vaikų literatūros (fiz. vnt. ir proc.) – 67823 fiz.
vnt.; (68,6 % bendro dokumentų fondo)
 viešojoje bibliotekoje
– 25093 fiz. vnt.; 60,7 %
 miesto filialuose
– 42730 fiz. vnt.; 74,3 %
3. Iš viso NVB sistemoje yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.) – 29081 fiz. vnt.;
(29,4 % bendro dokumentų fondo)
 viešojoje bibliotekoje
– 15357 fiz. vnt.; 37,1 %
 miesto filialuose
– 13724 fiz. vnt.; 23,9 %
4. Iš viso NVB sistemoje yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.)
- 1929 fiz. vnt.; ( 1,95 % bendro dokumentų fondo)
 viešojoje bibliotekoje
– 890 fiz. vnt.; 2,2 %
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 miesto filialuose

– 1039 fiz. vnt.; 1,8 %

Aprūpinimas dokumentais (viešojoje bibliotekoje ir filialuose)
 1 gyventojui tenka dokumentų ( knygų ir kt.) (iš viso ) – 31,9 fiz. vnt.
 1 gyventojui tenka naujų dokumentų (iš viso) – 1,4
 1 vartotojui tenka dokumentų (iš viso)
– 74,0
Iš viso per metus įsigyta dokumentų NVB sistemoje (fiz. vnt. ir pav.) – 4272 fiz. vnt.;
2310 pav.
 iš viso įsigyta knygų ir kitų dokumentų (VB ir filialuose) – 2408 fiz. vnt.
 per metus įsigyta grožinės literatūros iš viso – 1543 fiz. vnt.
 viešojoje bibliotekoje
– 843 fiz. vnt.
 miesto filialuose
– 700 fiz. vnt.
 per metus įsigyta šakinės literatūros iš viso – 865 fiz. vnt.
 viešojoje bibliotekoje
– 639 fiz. vnt.
 miesto filialuose
– 226 fiz. vnt.
Iš viso per metus gauta periodinių leidinių (pav. ir fiz. vnt.)– 1864 fiz. vnt., 144 pav.
 viešojoje bibliotekoje
– 825 fiz. vnt.; 70 pav.
 Juodkrantės filiale
– 552 fiz. vnt.; 42 pav.
 Preilos filiale
– 487 fiz. vnt.; 32 pav.
Iš viso per metus gavo dokumentų (fiz. vnt.):
 Neringos VB
 Miesto filialai
 Juodkrantės filialas
 Preilos filialas

– 4272
– 2307
– 1965
– 1058
– 907

NVB sistemoje gautų dokumentų proc. bendrame dokumentų fonde
 viešojoje bibliotekoje
– 5,6 %
 miesto filialuose
– 3,4 %
Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams (knygoms) įsigyti
 Iš viso
– 3,75 Eur
 LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų
– 2,68 Eur
 Neringos savivaldybės skirtų lėšų
– 1,07 Eur
 Iš kitų šaltinių
– 0,00 Eur
Dokumentų nurašymas
 Iš viso nurašyta NVB sistemoje
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose

– 4941 fiz. vnt.
– 1927 fiz. vnt.
– 3014 fiz. vnt.

Fondo panaudojimas
 Bendras NVB sistemos fondo apyvartos rodiklis – 0,38
 viešojoje bibliotekoje
– 0,28
 miesto filialuose
– 0,45
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3.2. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
1. Gyventojų skaičius (iš viso)
 Nidoje
 kitose gyvenvietėse

– 3100
– 1580
– 1520

2. Gyventojų sutelkimo procentas: (vietinių gyventojų)
 visoje NVB sistemoje
– 19,8 %
 viešojoje bibliotekoje
– 23,7 %
 miesto filialuose
– 15,9 %
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai
 mieste (gyvenvietėje)
– 1033
Vartotojų skaičius













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

– 1335
– 615
– 103
– 720
- 736
- 374
- 72
- 362
- 599
- 241
- 31
- 358

(2017 m.-1306)
(2017 m.- 622)
(2017 m.- 96)
(2017 m.- 684)
(2017 m.- 720)
(2017 m.- 396)
(2017 m.- 67)
(2017 m.- 324)
(2017 m.- 586)
(2017 m.- 226)
(2017 m.- 29)
(2017m.- 360)

1. Vartotojų sudėties pokyčiai.
Bendras vartotojų skaičius Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje
bibliotekoje ir filialuose – 1306 (2017m.-1306), padidėjo 29 vartotojais. Viešojoje bibliotekoje vartotojų
skaičius – 736 (2017 m.–720), nežymiai (16 vartotojų) padidėjo. Preilos ir Juodkrantės filialuose
vartotojų skaičius - 599, (2017 m.- 586) padidėjo 13 vartotojų.
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LANKYTOJŲ (APSILANKYMŲ) SKAIČIUS














iš viso lankytojų skaičius visoje NVB sistemoje - 22897
iš jų vietinių gyventojų
- 12841
iš jų vaikų ( iki 14metų )
- 2709
laikinų vartotojų
- 10056
viešojoje bibliotekoje (iš viso)
- 9988
iš jų vietinių gyventojų
- 5438
iš jų vaikų ( iki 14metų )
- 1095
laikinų vartotojų
- 4550
miesto filialuose
- 12909
iš jų vietinių gyventojų
- 7403
iš jų vaikų ( iki 14 metų )
- 1614
laikinų vartotojų
- 5506

Lankomumas
 Bendras lankomumo rodiklis visoje NVB sistemoje
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose

(2017m.- 22018)
(2017m.- 13283)
(2017m.- 2997)
(2017m.- 8735)
(2017m.- 9985)
(2017m.- 5984)
(2017m.- 1500)
(2017m.- 4001)
(2017m.- 12033)
(2017m.- 7299)
(2017m.- 1497)
(2017m.- 4734)
- 17,1
- 13,6
- 21,5

Pilnai įdiegta ir pradėta naudoti viešojoje bibliotekoje LIBIS (Lietuvos integralios
bibliotekų informacinės sistemos) vartotojų posistemė.
DOKUMENTŲ IŠDUOTIS (fiz. vnt.)
Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.)
 iš viso išduota dokumentų visoje NVB sistemoje - 37689 (2017 m.—37197)
 iš jų vaikams ( iki 14metų )
- 2795
(2017 m.- 2460)
 viešojoje bibliotekoje
- 11605 (2017 m.- 11598)
 iš jų vaikams
- 850
(2017 m.- 809)
 miesto filialuose
- 26084 (2017 m.- 25599)
 iš jų vaikams
- 1945
(2017m.- 1651)
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)
 iš viso išduota dokumentų visoje NVB sistemoje -17203 (2017 m.-16162)
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 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose
Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.)
 visoje NVB sistemoje
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose

- 6217 (2017 m.- 6215)
- 10986 (2017 m.- 9947)
- 20486
- 5388
- 15098

(2017 m.- 21035)
(2017 m.- 5383)
(2017 m.- 15652)

iš viso išduota grožinės literatūros ( fiz. vnt. ir proc.)
 visoje NVB sistemoje
- 13740 (2017 m.-12632) 36,5 %
 viešojoje bibliotekoje
- 4838
(2017 m.-4835); 41,7 %
 miesto filialuose
- 8902
(2017 m.-7797); 34,1 %
Iš viso išduota šakinės literatūros (knygų) (fiz. vnt.)
 visoje NVB sistemoje
- 2493
 viešojoje bibliotekoje
- 857
 miesto filialuose
- 1636

(2017 m.-2310)
(2017 m.- 834)
(2017 m.- 1476)

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

(2017 m.-22255)
(2017 m.- 5929)
(2017 m.- 16326)

- 21456
- 5910
- 15546

LANKYTOJŲ IR DOKUMENTŲ IŠDUOTIES POKYČIAI
Bendras apsilankymų (lankytojų) skaičius - 22897, lyginant su 2017 metais, padidėjo 879
lankytojais (2017 m.- 22018). Viešojoje bibliotekoje apsilankymų (lankytojų) skaičius -9988 (2017 m.9985), išliko beveik nepakitęs. Miesto filialuose apsilankymų (lankytojų) skaičius -12909, (2017 m.12033). Padidėjo 876 lankytojais.
Bendra dokumentų išduotis (fiz. vnt.) – 37689, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo
492 fiz. vnt. (2017 m.- 37197). Viešojoje bibliotekoje dokumentų išduotis - 11605 fiz. vnt., beveik
nepakito, padidėjo 7 fiz. vnt. (2017 m. -11598). Miesto filialuose bendra dokumentų išduotis - 26084 fiz.
vnt. (2017 m. - 25599 fiz. vnt.), padidėjo 485 fiz. vnt. Bendra dokumentų išduotis į namus - 17203 fiz.
vnt. (2017 m. -16162 fiz. vnt.). Labai džiugu, kad dokumentų išduotis į namus padidėjo 1041 fiz. vnt.
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Viešojoje bibliotekoje išduotis į namus- 6217 (2017 m. -6215). Miesto filialuose -10986 fiz. vnt. (2017
m.-9947). Padidėjo -1039 fiz. vnt. (2017 m. -9947).
Ir toliau populiarus išlieka periodinių leidinių (laikraščių, žurnalų) skaitomumas - 21456
fiz. vnt. Turistai, ypač iš užsienio šalių, mėgsta pavartyti leidinius apie Kuršių neriją, Neringą. Labai
populiarūs leidiniai apie Kuršių neriją, Neringą anglų, vokiečių kalbomis. Gaila, bet nedaug leidinių
užsienio kalba turime.
Skaitomumas (dokumentų išduotis į namus)
 visoje NVB sistemoje
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius.
 visoje NVB sistemoje
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose

- 12,9
- 8,5
- 18,3
- 30
- 14
- 16

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius iš viso:
 Tinklinių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius:
 visoje NVB sistemoje
- 10
 viešojoje bibliotekoje
-5
 miesto filialuose
-5
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
 viešojoje bibliotekoje
 miesto filialuose

-8
-5
-3

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.
2017 metais TBA paslaugomis nesinaudojome.
3.3. RENGINIAI. KULTŪRINĖ VEIKLA





Renginių skaičius (iš viso žodinių)
viešojoje bibliotekoje
miesto filialuose
Dokumentų parodų (iš viso VB ir filialuose)

- 41
- 27
- 14
- 54

Svarbiausi renginiai. Pagrindinės renginių formos ir tematika
Sausio 9 d. Tradiciškai kartu su Neringos gimnazija surengtas L. Rėzos 242-jų gimimo
metinių paminėjimas prie L. Rėzos skulptūros Pervalkoje.
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Sausio 17 d. - J. Saulėnienės knygos „Jos didenybė Prūsijos karalienė LUIZĖ Mėmelyje“
pristatymas (Kuršių nerijos istorijos muziejuje )
Vasario 13 d. - V. Giedraičio fotoalbumo pristatymas. (Miško bibliotekoje, Klaipėdoje)
Kartu pristatyta ir A. Balsevičienės knyga „Raganų kalno pasakos“. Šios abi knygos konkurso
„Klaipėdos krašto knyga-2017“ nominatės.
Vasario 15 d. - Akcija 100 minučių skaitymo. „Vydūnas –apie tautos išlikimą ir saulėtą
žmogų“, skirta atkurtos Lietuvos 100-čiui. (Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje
bibliotekoje)
Vasario 21 d. – Atkurtos Lietuvos valstybės 100-čiui. „PAŠAUKTASIS. Dedikacija
Vincui Kudirkai“. (Virginija Kochanskytė). (Nidos bendruomenės namuose)
Vasario 23 d.- V. Giedraičio fotoalbumo „Tarp vėjų ir vandenų“ pristatymas ir
dalyvavimas tarpt. Vilniaus knygų mugėje 2018.
Kovo 15 d. - 5-jo Neringos kultūros almanacho „ Dorė“ šventinės sutiktuvės Nidoje (Nidos
KTIC „Agila“)
Kovo 27 d. - 5-jo Neringos kultūros almanacho „ Dorė“ pristatymas (Klaipėdos apskr.
viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje)
Balandžio 23–30 dienomis 18-tą kartą paminėta Lietuvos bibliotekininkų draugijos
inicijuojama Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, kurios tema buvo Kartu mes kuriame ateitį.
Balandžio 23 d. - 18-jai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. „Filosofo, rašytojo,
kultūros veikėjo VILHELMO STOROSTOS VYDŪNO 150- jų gimimo metinių paminėjimas „BETGI
PAKLUSDAMAS ŠIRDIES...“ Dalyviai: Aktorius R. Abukevičius, solistė E. Ribokaitė, akomponiatorė
E. Rudokaitė. (Nidos KTIC „Agila)
Neringos gimnazijoje 18-jai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei vyko šie renginiai:
Balandžio 23 d. - Skaitymo pamoka „Laisvė skaityti“, skirta pasaulinei knygos dienai.
Balandžio 24 d. - Literatūrinė valandėlė „ Istoriko, rašytojo Simono Daukanto
gyvenimo istorija vaikams“. Ryčio Daukanto knygos „Simonas Daukantas – vargo pelė“
pristatymas, skirtas Simono Daukanto 225 –osioms gimimo metinėms paminėti.
Balandžio 26 d. - Pažintinė pamoka „Gyvybė – didžiausia vertybė“. Viktorina, skirta
Pasaulinei gyvybės dienai pažymėti.
Gegužės 25 d. bendradarbiaujant su VĮ „Rašytojų klubas“, Neringos muziejais surengtas
Poezijos pavasaris‘ 2018 Nidoje, Ed. Jonušo namuose. Dalyvavo poetai Marius Burokas, Greta
Ambrazaitė, Dominykas Norkūnas, Ineza Juzefa Janonė, Lidija Šimkutė (Australija), Audronė
Girdzijauskaitė, viešnia iš JAV Anna Halberstadt , aktorė, bardė Donata Kielaitė.
Liepos 19 d. - Thomo Manno festivalis. Kūrybos skaitymai su kava ir bandelėmis.
Susitikimas su jaunųjų kūrėjų esė konkurso laimėtojais Domu Lavrukaičiu, Ernesta Dambrauskaite
ir Teodoru Žukumi. Moderatorius Laurynas Katkus. (viešojoje bibliotekoje)
Liepos 23 d. – paskaita „Alavijo nauda sveikatai ir grožiui“ (viešojoje bibliotekoje)
Liepos 26 d. - susitikimas su 2018 m. tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“
laureatu Almiu Grybausku ir jo kūrybos skaitymai (Nidoje, Ed. Jonušo namuose)
Rugpjūčio 2 d. Vakaras su poete, prozininke Aldona Ruseckaite, romano „Dūžtančios
formos“ autore (Nidoje, Ed. Jonušo namuose)
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Rugsėjo 5 d. - Istorinis pasakojimas „Iš kur, kodėl ir kas kaip kūrė ir sukūrė Didžiąją
Lietuvą iki Mindaugo laikų, t,y. 1250 m. Pasakojo Liudas Verbliugevičius, Lietuvos meno kūrėjas
fotomenininkas, žurnalistas senjoras (nuo 1961 m.) (viešojoje bibliotekoje)
Rugsėjo 6 d. – poeto JUSTINO MARCINKEVČIAUS kūrybos vakaras su atsiminimų
knyga apie poetą. Justinas Marcinkevičius: kokį jį prisimename ir Justino Marcinkevičiaus eilėraščių,
poemų ir ese rinktine „Amžiaus pabaiga“. Dalyvavo literatūrologė dr. Donata Mitaitė, aktorė Dalia
Jankauskaitė, filologė Živilė Bandorienė, arfininkė Gabrielė Ašmontaitė. (Nidos bendruomenės
namuose) . Renginys surengtas bendradarbiaujant su Neringos socialinių paslaugų centru.
Rugsėjo 12 d. - Poetės, dailininkės D. Molytės- Lukauskienės kūrybos vakaras (Nidoje,
Ed. Jonušo namuose)
Rugsėjo 19 d. - Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ atstovo Dariaus Kubiliaus
viešnagė ir knygelių pristatymas bei perdavimas Neringos kultūros, švietimo bei ugdymo įstaigoms.
(viešojoje bibliotekoje)
Spalio 12 d. - Haiku skaitymai. Dalyviai poetai: Ona Jautakė, Petras Gintalas, Artūras
Šilanskas, Danielius Milašauskas, Dalia Tamošauskaitė, Mindaugas Valiukas, Goda V. Bendoraitienė,
Audreolė Pivorė, Edmundas Atkočiūnas (Rašytojo Thomo Manno muziejuje).
Spalio 19 d. - Edukacinė programa pradinių klasių mokiniams „PER KNYGAS
PAŽINKIME AKIMIS NEREGIMĄ PASAULĮ“. Renginio vedėjai Eglė Jokužytė (leidėja ir socialinių
projektų autorė) ir Vaida Butautaitė (su regos negalia) (Neringos gimnazijoje)
Lapkričio 5-9 d. - Senjorų dienos internete 2018. Projektas „Prisijungusi Lietuva“.
Lapkričio 16 d. - Neringos miesto gimtadieniui. KITOKIA NERINGA. Nuo 17.30 iki
20.00 val. „Dėmesio! Eteryje - legendinė Nidos televizija!” Archyvuose saugomų 1997 - 1998 metų
laidos. Nepraleisk progos pamatyti save, savo kaimyną ir įsitikink, kaip viskas keičiasi... . (Neringos
savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka. Pamario 53, Nida)
Gruodžio 5 d. - Pirmokų apsilankymas VB. Edukacinis užsiėmimas „Gerumas mus šildo“.
(viešojoje bibliotekoje)
JUODKRANTĖS FILIALO RENGINIAI
Sausio 18 d. - Viganto Giedraičio knygos, fotoalbumo „TARP VĖJŲ IR VANDENŲ“
pristatymas. Viganto Giedraičio knygos-fotoalbumo „Tarp vėjų ir vandenų“ pristatymas Juodkrantės
bendruomenei, svečiams.
Kovo 15 d. - Knygnešių diena. Renginys skirtas Lietuvos knygnešių dienai paminėti (su
vaikų darželio vaikais „Voveriukų“ grupe ir auklėtoja Danguole). (Juodkrantės filiale)
Kovo 16 d. - Knygnešių diena. Renginys skirtas Lietuvos knygnešių dienai paminėti (su
vaikų darželio vaikais „Kiškučių“ grupe ir auklėtoja Audrone). (Juodkrantės filiale)
Kovo 20 d. - Kultūros almanacho „DORĖ“ Nr.5 pristatymas. Kultūros almanacho „Dorė“
penktosios dalies pristatymas Juodkrantės bendruomenei ir svečiams. (Liudviko Rėzos kultūros centre)
Balandžio 25 d. - Algimanto Mečislovo Olšausko knygos „SVEIKATOS GIDAS:
gydomųjų augalų žinynas“ pristatymas. Susitikimas su medicinos mokslų daktaru Algimantu Mečislovu
Olšausku. Paskaita „Gyvenimas be ligų iki 100 metų“. 18-ąjai Nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti.
(Juodkrantės filiale)
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Gegužės 5 d. Intelektualusis orientacinis Juodkrantėje. Orientacinio sporto renginys
skirtas Juodkrantės bendruomenei, svečiams.
Gegužės 17 d. - Poezijos pavasaris Klaipėdoje. Onutės Dovidavičiūtės-Pučenios
eilėraščių skaitymai. Tradicinis „Poezijos pavasaris Klaipėdoje-2018“ renginys Juodkrantėje. (Liudviko
Rėzos kultūros centre)
Lapkričio 5-9 d. d. - Senjorų dienos internete. Pirmą kartą Lietuvoje organizuojama
teminė akcija „Senjorų dienos internete“, kurios tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmones drąsiai
jaustis skaitmeninėje erdvėje, pažinti grėsmes bei netikras žinias, kritiškai vertinti informaciją, saugiai ir
atsakingai naudotis aktualiomis e. paslaugomis, nuolat tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius.
(Juodkrantės filiale)
PREILOS FILIALO RENGINIAI
Sausio 13 d. - V. Giedraičio fotoalbumo „Tarp vėjų ir vandenų“ pristatymas ir
fotonuotraukų paroda. (Preilos-Pervalkos bendruomenės namai)
Gegužės 16 d. - 5-jo kultūros almanacho „Dorė“ pristatymas. (Preilos bendruomenės
namuose)
Lapkričio 8 d. - Preilos gyvenvietės sukakties-175- erių metų nuo Preilos įkūrimo,
paminėjimas. Fotografijų paroda iš preiliškių šeimos albumų, dalinimasis prisiminimais, seniausių
Preilos gyventojų pagerbimas. (Preilos –Pervalkos bendruomenės namuose)
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. Pvz.:
„2018-tieji – Vydūno metai. Filosofui, rašytojui, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjui V. StorostuiVydūnui – 150“, 2018-ieji –Sąjūdžio metai“ ir kt.
Bendradarbiaujant su Neringos muziejais parengta dokumentų paroda „Nidos sklandymo
mokyklai – 85“, kuri eksponuota Neringos savivaldybės fojė.
3.4. INFORMACIJOS APIE BIBLIOTEKĄ SKLAIDA
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. Veikia ir
populiarus informacijos šaltinis – Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos puslapis
Facebook'e.
Viešosios bibliotekos interneto svetainėje patalpintos visų penkių kultūros almanacho
„Dorė“ elektroninės versijos.
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.
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Visus metus netrūko spaudoje ir internete skelbimų, informacijos ir straipsnių apie
viešosios bibliotekos organizuojamus renginius.
Dienraščiuose „Vakarų ekspresas“ ir „Klaipėda“ nemažai informacijos apie dviejų
neringiškių knygų V. Giedraičio fotoalbumo „Tarp vėjų ir vandenų“ bei A. Balsevičienės „Raganų kalno
pasakos: apie medžio skulptūrų ansamblį Juodkrantėje“ patekimą tarp Klaipėdos miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos skelbiamo konkurso „Klaipėdos knyga-2017“ nominantų.
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2018-03-13) skelbiama informacija, spaudos pranešimas
apie leidinio „Dorė. 2017 Nr. 5“ sutiktuves: „Neringiškius pasieks penktoji „Dorė“.
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2018-03-22) apie leidinio „Dorė. 2017 Nr.5“ sutiktuves
rašoma straipsnyje „Neringiškius pasiekė penktoji „Dorė“ .
Dienraščiuose „Vakarų ekspresas“ ir „Klaipėda“ išspausdinta informacija apie leidinio
„Dorė. 2017 Nr.5“ pristatymą Juodkrantėje, Klaipėdos apskr. viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2018-04-24) išspausdinta informacija apie balandžio 25
d. vyksiantį knygos „Sveikatos gidas: gydomųjų augalų žinynas“ pristatymą, paskaitą „Gyvenimas be
ligų iki 100 metų“ ir susitikimą su Klaipėdos universiteto profesoriumi biologijos mokslų daktaru A. M.
Olšausku viešosios bibliotekos Juodkrantės filiale.
Dienraščiuose „Vakarų ekspresas“ (2018-05-11), „Klaipėda“(2018-05-11) išspausdinta
informacija apie tradicinius O. Dovidavičiūtės -Pučenios skaitymus „Aš noriu gyventi tik čia“
Juodkrantėje.
Dienraštyje „Lietuvos žinios“ (2018-08-08) išspausdintas J. Mičiulienės straipsnis „Kuršių
nerijos tapatybės beieškant“ apie almanachą „Dorė“ ir jo pristatymą Vilniuje, Lietuvos nacionalinėje M.
Mažvydo bibliotekoje.
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2018-09-25) išspausdintas straipsnis „Neringos vaikamsdovana“. Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ dovanojo ir perdavė Neringos savivaldybės
Viktoro Miliūno viešajai bibliotekai, jos filialams ir Neringos švietimo bei ugdymo įstaigoms, knygeles,
kurios skirtos vaikams ir / ar moksleiviams.
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2018-10-11) išspausdinta informacija apie renginį„Nidoje poetai skaitys haiku“.
Dienraštyje „Lietuvos rytas“ (2018-10-27) išspausdinta informacija apie tai, kad
neringiškiai kviečiami prisidėti rengiant parodą apie Preilą-ji bus skirta 175-jai Preilos gyvenvietės
įkūrimo sukakčiai.
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2018-10-30) išspausdintas skelbimas apie vyksiančią
akciją „Senjorų dienos internete“.
Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2018-11-13) išspausdintas straipsnis „Preila minėjo savo
jubiliejų“.
Žurnale „Tarp knygų“ (2018.- Nr. 11) Išspausdintas Neringos gimnazijos bibliotekininkės
A. Pocevičienės straipsnis „Edukacija, skatinanti priimti skirtingus žmones“. Tai viešosios bibliotekos
direktorės D. Greičiutės ir leidėjos, socialinių projektų autorės, VŠĮ „Verslas ar menas“ direktorės E.
Jokužytės iniciatyva spalio 19 d. Neringos gimnazijos pradinukams surengta edukacija „Per knygas
pažinkime akimis neregimą pasaulį“.
Džiugu, kad dienraščio „Vakarų ekspresas“ „Neringos savivaldybės informacija“
puslapiuose patalpinti skelbimai, informacija įvairius renginius, kuriuos rengė Neringos savivaldybės
Viktoro Miliūno viešoji biblioteka ar bendradarbiaudama su kitomis kultūros įstaigomis: Neringos
muziejais, Nidos KTIC „Agila“, Liudviko Rėzos kultūros centru ar Neringos gimnazija.
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3.5. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje dirbama, diegiama Lietuvos
integralios bibliotekų informacijos sistema (LIBIS), atnaujinama ir papildoma skaitytojų aptarnavimo
posistemė. 2019 m. sausio 01 dienai Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos suvestiniam
katalogui jau pateikti iš viso 28230 automatizuoti įrašai. 2018 metais suvestiniam katalogui parengta iš
viso 2600 įrašų. Faktiškai baigtas viešosios bibliotekos dokumentų fondo rekatalogavimas.
Informacinis fondas (dydis, komplektavimo tematika ir problemos)
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų informaciniai fondai
pasipildė 38 fiz. vnt. įvairių informacinių leidinių: enciklopedijų, žodynų, žinynų ir t.t. (tame tarpe ir
vaikams). Bendras viešosios bibliotekos informacinis fondas- apie 2165 fiz. vnt. įvairių informacinių
leidinių.
Katalogų ir kartotekų sistema
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje (abonemente) yra abėcėlinis
ir sisteminis katalogai. Ne tik naujausią, bet faktiškai jau pilną, visą 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 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. O tai priklauso ir nuo gaunamų periodinių leidinių pavadinimų skaičiaus. Džiugu,
kad 2018 metais gauta 70 pavadinimų periodinių leidinių. Vertingų, turinčių išliekamąją vertę straipsnių
daugiau yra žurnaluose ir savaitraščiuose, tad pagal galimybes nemažas dėmesys skiriamas šių leidinių
prenumeratai. Viešosios bibliotekos ir filialų fondai, katalogai ir kartotekos, taip ir LIBIS elektroninis
katalogas, 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
- 855
 miesto filialuose
- 3203
 iš viso
- 4058
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. Populiariausios yra užklausos įvairiomis kraštotyros temomis. Svarbus ir
labai naudingas, padedantis vartotojams rasti atsakymus juos dominančiomis temomis, susijusiomis su
Kuršių nerija, Neringa yra kraštotyros teminiai segtuvai. Juose sukaupta medžiaga: straipsniai ar jų
kopijos ir t.t. dažnai greitai padeda rasti atsakymus dominančiomis temomis. Labai svarbus viešojoje
bibliotekoje ir Juodkrantės filiale vartotojų informacijos šaltinis - 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
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nešiojamus kompiuterius, todėl mielai naudojasi bevielio interneto ryšio paslauga. Gana populiarios
skenavimo, spausdinimo, kopijavimo paslaugos.
Internetas
Bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto, skaičius - 3 (viešoji biblioteka, Juodkrantės
filialas, Preilos filialas ).
Teikiama bevielis interneto ryšio paslauga viešojoje bibliotekoje ir filialuose.
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
 Preilos filiale
-1
 Interneto darbo vietų skaičius darbuotojams
-1

- 5904
- 3392
- 2512
- 17

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: V. Giedraičio fotoalbumas „Tarp vėjų ir vandenų“ (2 leid.) (K., 2018),
J. Tamulienė „Keltis turime savo jėgomis“ (Klaipėda, 2018), kultūros almanachas „Dorė Nr.5“
(Klaipėda, 2018), G. Bulotaitė. „Neringos etiudai“ (V., 2018) ir kt.
Visa spausdintinė informacija apie Kuršių neriją Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno
viešojoje bibliotekoje ir filialuose kaupiama kraštotyros kartotekose. Aprašomi straipsniai iš visų
gaunamų periodikos ir kitų leidinių, nuolat pildoma, atnaujinama viešojoje bibliotekoje esanti
kraštotyros kartoteka „Kuršių nerija dokumentuose“. Aprašomi ir 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 kasmetiniai tęstiniai
segtuvai: „Tarptautinis XX-asis folkloro festivalis „Tek saulužė ant maračių“. 2018-ųjų metų
festivalio tema - "Saulė" (2018 m. birželio 22–24 d.), XXII tarptautinis Thomo Manno festivalis "...su
gera mina pasveikinti demokratinį Naują pasaulį" “ (2018 m. liepos 14-21 d.), gyvosios istorijos
šventė "Senųjų amatų dienos Neringoje" (2018 m. rugpjūčio 15 d., Nidoje), ir kt.
Parengti nauji atskiri kraštotyros segtuvai: „Kraštotyrininkas ir buriuotojas, straipsnių apie
Kurių neriją autorius MATAS VELIČKA“, „629.7 Aviacija. Oreivystė. Nidos oro uostas“, „Apie
buvusią vyriausybinę vilą „Banga“ („Kosygino“ vila)“, Prancūzų rašytojas, XX a. egzistencialistas
ŽANAS POLIS SARTRAS (J. P. Satre‘as)“.
Toliau tęsiama, pildoma naujais aprašais 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
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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). Iš
viso rodyklėje jau yra apie 1600 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. Įvairiomis temomis,
susijusiomis su Neringa, Kuršių nerija vis dažniau domisi į Vilniaus dailės akademijos Nidos meno
koloniją atvykstantys rezidentai, studentai ir t.t. Klausimai pakankamai įvairūs, įdomūs ir specifiniai.
Populiarėja užklausų apie Neringą, Kuršių neriją užsienio kalba.
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. Ypač kraštotyros parodos didelio susidomėjimo sulaukia
vasaros laikotarpiu. O tai rodo lankytojų, vartotojų domėjimąsi kraštu, kuriame lankosi.
Viešojoje bibliotekoje 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 kita reikalinga informacija ar straipsniai.
3.6. 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 filialų ir
gimnazijos 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. Periodiškai apsilankoma Preilos ir Juodkrantės
filialuose.
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir Preilos, Juodkrantės filialų
bei Neringos gimnazijos 2017 metų statistinės veiklos ataskaitos ir jų suvestinės patalpintos Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos interneto puslapyje esančioje LIBIS bibliotekų statistikos
modulis dalyje. Parengta ir pateikta Neringos savivaldybės tarybai Neringos savivaldybės Viktoro
Miliūno viešosios bibliotekos vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
Viešosios bibliotekos 2017 metų veiklos ataskaita patalpinta viešosios bibliotekos
interneto svetainėje www.neringosvb.lt.
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Parengtas 2019 metų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos veiklos
planas. Parengtas ir patikslintas strateginis 2019-2021-ųjų metų veiklos planas bei strateginio plano
lentelės.
Dalyvauta Neringos savivaldybės administracijos bei kultūros skyriaus rengiamuose
įvairiuose susirinkimuose, gamybiniuose pasitarimuose ir kt.
3.7. BENDRADARBIAVIMAS. PROJEKTINĖ VEIKLA
Džiugina partnerystė, tęsiamas glaudus bendradarbiavimas su Neringos muziejais, Nidos
KTIC „Agila“, L. Rėzos kultūros centru. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Neringos gimnazijos
biblioteka 2018-2019 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 ir lankomumą.
Glaudus bendradarbiavimas su VšĮ Eduardo Jonušo namais labai padeda išspręsti įvairių
kultūrinių renginių vasaros sezono laikotarpiu patalpų problemą. O ir lankytojai: vietos gyventojai ir
miesto svečiai džiaugiasi ir stebisi atsiradusia unikalia nauja erdve.
Labai džiugu, kad Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojama kultūros
almanacho ”Dorė” leidyba. Leidinio 6-asis numeris pilnai parengtas leidybai ir atiduotas leidyklai
spausdinimui.
Dalyvavimas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rengiamo projekto
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje“ (viešų interneto prieigų bibliotekose atnaujinimas), projekte „Prisijungusi Lietuva“,
kuris vykdomas visoje Lietuvoje ir tęsis 2019 metais.
Dalyvauta akcijoje „Knygų Kalėdos“. Padovanota viešajai bibliotekai 58 fiz. vnt. knygų.
3.8. BIBLIOTEKOS DARBUOTOJAI
Nuo 2017 metų sausio 1-sios dienos bendras leistinas viešosios bibliotekos ir filialų
darbuotojų pareigybių skaičius – 14, etatų skaičius - 10.
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
2018 metais darbuotojų kaitos nebuvo.

-1
- 7 (6 etatai)
- 3 (3 etatai)
-3
- 3 (1,5 etato)
- 3 (1,5 etato)
- 13 (10 etatų)
-3
-2
-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 – 368
vidutinis vartotojų skaičius 1 darbuotojui miesto filialuose:
Juodkrantės filiale
- 158 (2017 m. - 148)
Preilos filiale
- 282 (2017 m. - 289)

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

- 4534
- 3840

Vidutinė dokumentų (fiz. vnt.) išduotis į namus 1 darbuotojui:
 viešojoje bibliotekoje
- 3108
 miesto filialuose:
 Juodkrantės filiale
- 3715
 Preilos filiale
- 3556
Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas bibliotekoje ir už bibliotekos ribų
Dalyvavimas mokymuose, seminaruose:
Data

Vieta

Balandžio 19 d. Vilnius, Vilniaus miesto
centrinėje bibliotekoje

Pavadinimas

Kas dalyvavo

Savivaldybių viešųjų bibliotekų
visuotinio asociacijos narių
susirinkimas ir renginys „Viešųjų bibliotekų patirtis ir raidos perspektyvos“

Direktorė
D. Greičiutė

Balandžio 26 d. Vilnius, Lietuvos
Respublikos Seimas

Lietuvos bibliotekininkų draugijos
Metinė konferencija „Kartu mes
kuriame ateitį“
Gegužės 4 d.
Klaipėdos apskr. viešoji I. Mokymai „Jei tapai vadovu“
Simonaitytės biblioteka
(Nida)
Spalio 1 d.
Klaipėdos apskr. viešoji
Mokymai. IRT kūrybinės dirbtuvės,
I. Simonaitytės bibliotekuriuos
organizavo
projektas
ka, edukacinė erdvė
„Prisijungusi Lietuva“
Lapkričio 27 d. Kauno apskr. viešoji
Projekto
„Lietuvos
bibliotekų
biblioteka (Kaunas)
specialistų elektroninių paslaugų
skaitmeninės rinkodaros kompetencijų
stiprinimas“
Gruodžio 7 d.
Klaipėda
„Darbo užmokestis ir mokesčių
sistemos naujovės nuo 2019-01-01“
Balandžio 4 d.
Nuotolinis seminaras: buhalteriams
žinotini darbo sutarčių aspektai.
Darbo ir poilsio laiko įforminimas bei
apmokėjimas
Gruodžio 7 d.
Klaipėda
Seminaras „Darbo užmokestis ir moke
sčių sistemos naujovės nuo 2019-01-01“
Gegužės 14 d. Klaipėdos apskr. viešoji
Mokymai „Projektų rengimas“
I. Simonaitytės biblioteka

Direktorė
D. Greičiutė
Direktorė
D. Greičiutė
Direktorė
D. Greičiutė
Direktorė
D. Greičiutė
Direktorė
D. Greičiutė
Vyr. buhalterė

Vyr. buhalterė
R. MeyerRavaitytė,
bibliotekininkė
–vadybininkė

3.9. MATERIALINĖ BAZĖ
Patalpų būklė
Viešosios bibliotekos bei Juodkrantės filialo patalpų būklė yra gera. Bet viešojoje
bibliotekoje labai trūksta erdvės knygų fondui, kad lankytojai galėtų patogiai ir laisvai rinktis knygas.
Sunku knygų fondą išdėstyti pagal klasifikacinius reikalavimus.
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Trūksta viešojoje bibliotekoje erdvės ir įvairiai edukacinei veiklai, renginiams rengti.
Reikalinga erdvė rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno palikimo: knygų, rankraščių, asmeninių
dokumentų ir t.t. saugojimui ir eksponavimui bei viešinimui.
Juodkrantės filialas yra erdviose, gerose patalpose. Laukiama einamojo patalpų remonto.
Labai reikalinga Preilos filialo pastato rekonstrukcija. Ji padėtų išspręsti ir užtikrintų
lankytojų aptarnavimo kokybę ir atitiktų šiuolaikinius jų poreikius, įrengiant interneto prieigą
vartotojams, patalpas skaitymo poreikiams ir įvairiai kitai kultūrinei veiklai.
Visos patalpos šildomos, yra telefonai. Pavyko įgyvendinti sumanymą Preilos filiale
pakeisti šildymą, atsisakant krosninio šildymo. Patalpų viduje pastatytas ne tik mobilus kondicionierius
bet ir 2-jų kaitinimo elementų oro užuolaida. Išspręsta, bent laikinai, patalpų šildymo problema Preilos
filiale.
Techninis aprūpinimas
1. Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius:
 Iš viso NVB sistemoje
- 17
 Viešojoje bibliotekoje (iš viso)
- 10
 Iš jų vartotojams
-5
 Darbuotojams
-5
 Miesto filialuose
-7
 Vartotojams
-4
 Darbuotojams
-3
Viešojoje bibliotekoje ir Juodkrantės filiale yra dauginimo (kopijavimo) aparatai, ne tik
darbo reikmėms, bet teikiama paslauga 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
- atviro fondo lentynų metrų skaičius

- 1624
- 1574

Visi viešosios bibliotekos ir filialų dokumentų fondai atviri.
3.10. FINANSŲ VALDYMAS
Pajamos ir finansavimas
 Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos
Einamosios (paprastosios) išlaidos (savivaldybės lėšos)

- 191,0 tūkst. eur

 Darbuotojų darbo užmokesčiui
- 99,8 tūkst. eur
 Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, komunalinės paslaugos, elektros, ryšių
paslaugos, patalpų apsauga, prekės ir kt. )
- 69,9 tūkst. eur
 Ilgalaikis turtas
- 4,0 tūkst. eur
 Iš viso gauta lėšų iš savivaldybės
- 179,1 tūkst. eur
 LR kultūros ministerija (dokumentų įsigijimui)
 Iš viso gauta lėšų iš valstybės biudžeto
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Tame tarpe dokumentų komplektavimui:
 Komplektavimui (iš viso dokumentams įsigyti)
Iš jų:
 knygoms
 Iš LR kultūros ministerijos
 Neringos savivaldybės lėšos
 periodikai

- 16,4 tūkst. eur
- 11,6 tūkst. eur
- 8,3 tūkst. eur
- 3,3 tūkst. eur
- 4,8 tūkst. eur

 Fizinių, juridinių asmenų parama (dokumentų gavimas nemokamai )
(per LR Kultūros ministeriją (Kultūros taryba) ir kt.)
- 6,4 tūkst. eur
Mokamos paslaugos. Pajamų įplaukų lėšos
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje ir Juodkrantės filiale
teikiamos mokamos kopijavimo, spausdinimo paslaugos ir bibliotekos leidžiamų leidinių pardavimas.
Pajamų įplaukų lėšos 2018 metais - 3,7 tūkst. eurų: 0,4 tūkst. eurų už spausdinimo,
kopijavimo paslaugas, elektroninius LIBIS vartotojų bilietus ir 3,3 tūkst. eurų už parduotus leidinius.
Teikiamų mokamų kopijavimo, spausdinimo paslaugų suma nėra didelė (0,4 tūkst. eurų),
tačiau vartotojams labai reikalinga. Labai reikalinga išlieka įvairių dokumentų skenavimo paslauga, kuri
Nidoje ir buvo teikiama tik viešojoje bibliotekoje. Skenavimo paslauga teikiama taip pat ir Juodkrantės
filiale.

3.11. 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. Pagal galimybes stengiamės lankytojams parodyti turimus archyvinius Viktoro Miliūno
dokumentus, supažindinti su jais visuomenę. Visada atkreipiame bibliotekos lankytojų, svečių,
moksleivių dėmesį į rašytojo Viktoro Miliūno asmenybę ir kūrybą jų apsilankymo bibliotekoje ar
renginių metu. Sūnaus Kęstučio dėka įrengta nedidelė ekspozicija. Joje – asmeniniai Viktoro Miliūno
dokumentai (ar jų kopijos), knygos, nedidelė dalis rankraščių. Tradiciškai gimimo dieną - Vasario 16tąją rašytojo atminimą pagerbiame apsilankymu 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. Archyve turime ir kelis restauruotus
asmeninius Viktoro Miliūno dokumentus. Pvz. studijų knygelę.
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 paslaugomis.
Viešoji biblioteka nuo 2010 metų vidurio jau turi savo interneto svetainę:
www.neringosvb.lt. Interneto svetainė Iš esmės 2017 metais atnaujinta, patikslinta informacija,
atitikimas Lietuvos Respublikos teisės aktams. Būtina ją funkcionaliau ir aktyviau naudoti, išsamiau
informuoti visuomenę, bibliotekos vartotojus apie įvairią bibliotekos veiklą, naujoves, organizuojamus
renginius, aprašymus apie juos ir t.t. Labai svarbus- pastovus, reikalaujantis laiko ir žmogiškųjų išteklių,
oficialios informacijos interneto svetainėje pildymas, tikslinimas. Būtina užtikrinti jos veiksmingumą,
joje pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes, reguliarų informacijos
atnaujinimą laikantis interneto svetainių aprašo bendrųjų reikalavimų.
Viešosios bibliotekos lankytojai, vartotojai gali nemokamai naudotis prenumeruojama
lietuviška teisine duomenų baze INFOLEX.
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4. APIBENDRINIMAS
4.1. IŠVADOS. APIBENDRINIMAS
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 kurorto svečių –laikinai atvykusių
poilsiauti, ar trumpam apsilankančių, žmonių. Bibliotekos, jų dokumentų fondai, įvairi informacija bei
interneto paslaugos yra ir būtų reikalingos vartotojams. Vartotojai džiaugėsi suteikta galimybe
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. Interneto prieiga įdiegta ir Preilos filiale.
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. Kur pasitempti, pasistengti, kad
biblioteka būtų reikalinga ir patraukli lankytojui-turime. 2019 metais siekiant pagerinti fondų kokybę ir
įvairovę, įtakoti skaitytojų skaičiaus augimą, daugiau dėmesio skirsime dokumentų fondo
komplektavimo kokybei, fondų atnaujinimui. Taip pat būtina didesnį dėmesį skirti įvairių bibliotekos
veiklų, jos fondo viešinimui. Periodinių leidinių prenumeratai iš Neringos savivaldybės biudžeto
panaudota beveik 5,0 tūkst. Eur. 2018 metais Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka
iš LR kultūros ministerijos naujiems dokumentams (knygoms) įsigyti gavo 8301 tūkst. eur. Liūdna, kad
LR kultūros ministerijos skiriamos lėšos Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešajai bibliotekai
naujiems dokumentams įsigyti 2018 metais pakankamai sumažėjo. Juk siekiama sudominti skaitytojus
knyga, skatinti skaityti vertingą, pripažintą literatūrą. Reikia pasidžiaugti, kad iš dalies šią spragą padėjo
užpildyti iš Neringos savivaldybės biudžeto skirtos lėšos naujiems leidiniams įsigyti.
Vienas iš svarbiausių uždavinių 2018 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. Labai svarbu, kad pradėtas darbas su LIBIS
vartotojų posisteme. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos elektroninis (LIBIS)
katalogas patalpintas viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.neringosvb.lt. Aktuali problema ir
toliau išlieka žmogiškasis faktorius - darbuotojų kvalifikacija, užsienio kalbų žinojimas.
Būtina aktyviau įsitraukti į projektinę veiklą, 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.
Trūksta viešojoje bibliotekoje erdvės ir įvairiai edukacinei veiklai, renginiams rengti.
Reikalinga erdvė rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno palikimo: knygų, rankraščių, asmeninių
dokumentų ir t.t. saugojimui ir eksponavimui bei viešinimui. Esant pakankamam patalpų plotui būtų
galima bibliotekos lankytojams labiau prieinamu padaryti rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro
Miliūno turimą palikimą.
Labai džiugu, kad metų pabaigoje radom galimybę aplankyti Latvijos nacionalinę
biblioteką.
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. Džiugu, kad
2018 metais viešoji biblioteka ir filialai ir toliau glaudžiai bendradarbiavome su įvairiomis Neringos
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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 2017 metus Lietuvos
nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos bibliotekininkystės centrui. Viešosios bibliotekos vadovo 2017ųjų metų 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
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.
Populiarūs Nidoje bei Juodkrantėje esantys knygų nameliai-švyturiai. Nidoje knygų
namelis-švyturys būtų dar labiau populiarus, jeigu stovėtų kitoje vietoje-netoli Nidos bangos viešbučio,
arčiau centro. Tokią nuomonę dažnai išsako ir bibliotekos lankytojai.
Malonu, 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. Labai svarbus skaitymo skatinimas ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų bei
jaunimo tarpe.
Pagrindinius bibliotekoms keliamus uždavinius viešoji biblioteka ir filialai stengėsi
vykdyti. Galime pasidžiaugti ataskaitiniais metais viešojoje bibliotekoje ir filialuose nemažėjančiu
vietinių gyventojų ir poilsiautojų (turistų) vartotojų, lankytojų skaičiumi bei dokumentų išduotimi tiek į
namus, tiek vietoje. Tai ne tik džiugina, bet ir įpareigoja dirbti profesionaliai, didesnį dėmesį skirti
teikiamų paslaugų kokybei, bibliotekos fondo komplektavimui.
Turi išlikti svarbiausi bibliotekos uždaviniai:
 Tradicinis ir svarbiausias bibliotekos uždavinys – dokumentų (knygų, periodinių
leidinių ir kt.) kaupimas ir saugojimas, vartotojų ir lankytojų aprūpinimas spaudiniais, dokumentų
išdavimas į namus, skaitymas vietoje;
 kaupti, tvarkyti, saugoti ir skleisti dokumentuose užfiksuotas žinias ir informaciją;
 skatinti 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, įvairios paslaugos, skatinančios gyventojus bendrauti, dalyvauti įvairiuose
renginiuose. Efektyvesnis turėtų būti įvairių paslaugų populiarinimas, viešinimas vartotojų tarpe,
spaudoje, interneto svetainėje.
Labai svarbu teikti kokybiškas paslaugas vartotojams. Svarbi naujų partnerių paieška
efektyvesnei bibliotekos veiklai, įvairių projektų įgyvendinimui.
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.
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5. PRIEDAI
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Priedas Nr. 1

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2019-01-16
Neringa
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų
dokumentų fondo judėjimas 2018 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.)
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Viešojoje
Preilos
bibliotekoje filiale

Juodkrantės
filiale

843

325

375

Iš viso gauta
dokumentų
filialuose
700

Iš viso gauta
dokumentų

639

95

131

226

865

1482

420

506

926

2408

825
2307
2257
50
2307

487
907
900
7
907

552
1058
1049
9
1058

1039
1965
2731
16
1965

1864
4272
4272
66
4272

1927

728

2286

3014

4941

1543
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Priedas Nr. 2

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2019-01-16
Neringa

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų
dokumentų fondo 2018-12-31 dienai
BENDRA APSKAITA
Dokumentų
paskirstymas
pagal turinį
Juodkrantės filialas
Preilos filialas
Filialų suvestinė
Viešoji biblioteka
IŠ VISO
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Grožinė ir vaikų
literatūra
23538
19192
42730
25093
67823

Įvairaus turinio
literatūra
9253
4471
13724
15357
29081

Periodika
552
487
1039
890
1929

IŠ VISO
33343
24150
57493
41340
98833
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Priedas Nr. 3

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2019-01-16
Neringa
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 2018 metų
vartotojų, apsilankymų ir dokumentų išduoties
A P S K A I T A

Vartotojų skaičius
Vietinių Laikinų
gyvent. vartotojų Iš viso
Preilos
filialas
Juodkrantės
filialas
Iš viso
filialuose
Viešoji
biblioteka
IŠ VISO
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Apsilankymų (lankytojų)
Dokumentų išduotis
skaičius
(fiz.vnt.)
Vietinių Laikinų
Išduotis
gyvent.
vartotojų Iš viso Į namus vietoje Iš viso

81

201

282

1483

2357

3840

160

157

317

5920

3149

9069

241

358

599

7403

5506

374

362

736

5438

615

720

1335

14841

3556

8896

12452

7430

6202

13632

12909

10986

15098

26084

4550

9988

6217

5388

11605

10056

22897

17203

20486

37689
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Priedas Nr. 4

NERINGOS SAVIVALDYBĖS
VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
2019-01-16
Neringa
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 2018 metų
V A I K Ų vartotojų, lankytojų ir dokumentų išduoties
APSKAITA

Preilos filialas
Juodkrantės filialas
Iš viso filialuose
Viešoji biblioteka
IŠ VISO
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Vartotojų skaičius
17
21
38
72

Lankytojų skaičius
237
1377
1614
1095

110

2709

Dokumentų išduotis
(fiz. vnt.)

381
1564
1945
850
2795
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Priedas Nr.5

NERINGOS SAVIVALDYBĖS
VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2019-01-16
Neringa
Lėšos dokumentams (knygoms, periodikai ir kt.) įsigyti
2018 m. (tūkst. eur)
Knygos ir kt. dokumentai
LR kultūros
ministerijos lėšos Savivaldybės lėšos
Knygynai, leidyklos
Iš viso
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8,3

3,3

Iš viso

8,1

Periodika
Savivaldybės
lėšos
(Prenumerata)

IŠ VISO

4,8

16,4
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NUOTRAUKOS
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Viganto Giedraičio fotoalbumo „Tarp vėjų ir vandenų“ pristatymas Juodkrantėje, Liudviko Rėzos
kultūros centre ( 2018-01-18)
Nuotr. fotoalbumo autorius V. Giedraitis su ansamblio „Neringa“ dalyvėmis. Taip pat nuotraukoje:
viešosios bibliotekos direktorė D. Greičiutė ir renginio vedėja R. Meyer-Ravaitytė

Viganto Giedraičio fotoalbumo „Tarp vėjų ir vandenų“ pristatymas Juodkrantėje,
Liudviko Rėzos kultūros centre ( 2018-01-18)
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J. Saulėnienės knygos „Jos didenybė Prūsijos karalienė LUIZĖ Mėmelyje“ pristatymas
Kuršių nerijos istorijos muziejuje 2018-01-17
Nuotr. knygos autorė J. Saulėnienė, Rytų Prūsijos dailės mylėtojų draugijos NIDDEN
direktorė I. Motiejauskienė, Neringos meras D. Jasaitis, Neringos muziejų direktorė L. Motuzienė,
viešosios bibliotekos direktorė D. Greičiutė, renginio vedėja R. Meyer-Ravaitytė

Renginys „Pašauktasis“. Dedikacija V. Kudirkai. Nidos bendruomenės namuose 2018-02-21.
Nuotr. aktorė Virginija Kochanskytė, Aidas Macevičius ir VB direktorė D. Greičiutė
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5-jo kultūros almanacho „Dorė“ sutiktuvės Nidos KTIC „Agila“ 2018-03-15
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Neringos kultūros almanacho „Dorė“ pristatymas Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje,
Vilniuje 2018-05-10

Poezijos pavasaris‘ 2018 Nidoje Eduardo Jonušo namuose 2018-05-25

2018/Veiklos ataskaita

33

Susitikimas su tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris‘ 2018“ laureatu Almiu Grybausku ir
jo kūrybos skaitymai Nidoje Eduardo Jonušo namuose 2018-07-26

Spalio 19 d. - Edukacinė programa pradinių klasių mokiniams „PER KNYGAS PAŽINKIME AKIMIS
NEREGIMĄ PASAULĮ“. Renginio vedėjai Eglė Jokužytė (leidėja ir socialinių projektų autorė) ir Vaida
Butautaitė (su regos negalia) 2018-10-17 (Neringos gimnazijoje)
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Ataskaitą parengė, maketavo, apipavidalino;
Viešosios bibliotekos direktorė Dalia Greičiutė
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