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1. BENDROJI DALIS 

 

2021 m. bibliotekos veikla buvo vykdoma įgyvendinant Neringos savivaldybės Viktoro 

Miliūno viešosios bibliotekos 2021–2023 metų strateginį planą, kuriame numatyta bibliotekos misija - 

būti atvira, skatinti žinių visuomenės raidą, teisę į informaciją, raiškos laisvę ir suteikti galimybę visiems 

ir kiekvienam naudotis informaciniais ištekliais. Ataskaitiniais metais buvo įgyvendinami šie tikslai:  

▪ Tapti moderniu ir patraukliu vietos bendruomenės, turistų (poilsiautojų) informacijos, 

mokymo, kultūros, laisvalaikio centru.  

▪ Formuoti teigiamą bibliotekos ir bibliotekos darbuotojų įvaizdį, skatinantį vartotojų 

pasitikėjimą bei pasirinkimą naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis. 
 

                 NERINGA - LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2021 reikšmė ir svarba Neringai.                   

                     Lietuvos kultūros sostinės metai Neringai buvo puiki galimybė išvystyti įvairią ilgalaikę 

strateginę kūrybinę, kultūrinę veiklą. Tai tapo nemenku iššūkiu pateisinti, atskleisti unikalią šio krašto 

kultūrinę erdvę, iš naujo pri(si)minti jo istorinę reikšmę, sutelkti bendruomenę jungtinei veiklai, 

susitikimams ir kūrybiniam dialogui. 

                     Neringa Lietuvos kultūros sostinė 2021 su projektu „Kultūros sala“ kvietė atrasti ramybę ir 

įkvėpimą bei pasinerti į naujas kultūrines patirtis. Kultūros sostinė-didelė garbė ir dar didesnė 

atsakomybė. Neringa - skirta kūrybai, todėl „Kultūros salos“ projektą sudarė keturios programos: 

UNESCO ir pasaulis, Bendruomenė ir kraštovaizdis, kūrybinės rezidencijos, paveldas ir istorija. Jas 

jungianti ašis – išmanioji kultūra. Neringa – ypatinga erdvė. Lietuvos kultūros sostinė nėra šventė ar 

festivalis. Todėl kultūros sostinės veiklas Neringoje įgyvendino ne tik profesionalūs menininkai, bet ir 

vietos kultūros įstaigos, tame tarpe ir Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka, 

Lietuvos kultūros sostinės metais pristačiusi projektą „Įžodintais Kuršių nerijos pėdsakais“. Tai 

literatūrinis maršrutas“: skaitymai iš reprezentacinės poezijos antologijos „Noriu sugrįžti į Nidą“ 

įvairiose tradicinėse ir netradicinėse vietose Neringoje, taip pat Vilniuje, Lietuvos M. Mažvydo 

nacionalinėje bibliotekoje, Klaipėdos apskr. I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje.  
 

                  VIZIJA 

2021 metais bibliotekos veikla orientuota į vartotoją, paslaugi ir konsultuojanti, lavinanti 

bendruomenę, kurianti jos narių poreikius atitinkančias kokybiškas paslaugas, nuolat besimokanti ir 

besikeičianti. 
 

                  MISIJA 

 Užtikrinant atvirą prieigą prie visų galimų informacijos resursų, teikti vartotojams 

visavertes tradicines ir interaktyvias žinių, informacijos bei mokymosi visą gyvenimą paslaugas, 

modernizuoti ir įveiklinti bibliotekų infrastruktūrą, skatinti nuolatinį asmenybės tobulėjimą ir saviraišką, 

didinti bibliotekų paslaugų prieinamumą, suteikti galimybę visiems ir kiekvienam naudotis bibliotekos 

dokumentais ir kitais informaciniais ištekliais.  
 

VEIKLA, SVARBIAUSI DARBAI IR FUNKCIJOS  

- Demokratiškos, laisvos ir atviros visuomenės kūrimo, informacijos ir žinių plėtra;  

- Neringos gyventojų (visos bendruomenės), atvykstančių svečių, poilsiautojų, turistų 

informacinių ir kultūrinių poreikių tenkinimas;  

- naujų paslaugų diegimas, įvairovė ir apimties plėtra;  

- bendruomeniškumo stiprinimas;  

- informacijos išteklių kaupimo, organizavimo ir prieigos užtikrinimas;  

- vartotojų, lankytojų informacinio raštingumo ugdymas;  

- teikiamų paslaugų tobulinimas ir plėtra;  

- Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) funkcionalumo 

užtikrinimas viešojoje bibliotekoje ir filialuose;  

- nacionalinio kultūros paveldo, kraštotyros fondo (įvairių dokumentų), sukaupto 

bibliotekoje, išsaugojimas ir jo propagavimas, plėtra;  

- bibliotekos paslaugų skvarba bendruomenėje ir gyventojų sutelkimas.  
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Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka vykdo šias funkcijas: 

komplektuoja, tvarko, saugo spaudinius ir kitus dokumentus, sistemina ir platina juose užfiksuotas 

žinias, kuria palankias sąlygas vartotojams naudotis sukauptais informacijos ištekliais. Be to, įstaiga 

užtikrina viešą prieigą prie informacijos visoms bendruomenės grupėms bei poilsiautojams, turistams. 

Siekiama maksimaliai tenkinti informacinius vartotojų poreikius; formuoti informacijos masyvą – 

komplektuoti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, kurti bendrą informacinę sistemą; sudaryti palankias 

sąlygas skaityti ir aktyviai naudoti kultūros paveldą savišvietos, mokymosi, laisvalaikio poreikiams 

tenkinti.  

                  2021-ieji metai taip pat buvo paženklinti COVID-19 pandemija ir karantinu metai, todėl ir 

viešosios bibliotekos veiklos buvo kitokia. Kai kurių veiklų negalėjome vykdyti ar vykdėme tik dalinai. 

Pvz.: vartotojų patarnavimas: ribotas naudojimasis skaityklų, interneto ar kompiuteriu paslaugomis.  

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.  

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka skatino vartotojų pasitikėjimą bei 

pasirinkimą naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis.  

                   Ataskaitiniais metais viešoji biblioteka: 

                    - nors ir pandemijos laikotarpiu stengtasi užtikrinti viešosios bibliotekos veiklą, sudaryti 

sąlygas visiems Neringos bendruomenės nariams bei svečiams naudotis tradiciniais dokumentais: 

knygomis, periodiniais leidiniais ir interneto tinklais skleidžiamais informacijos ištekliais; 

                    - užtikrino informacijos išteklių kaupimą, organizavimą, saugojimą ir kuo didesnę prieigą 

vartotojams; 

                    - pagal galimybes ir vartotojų poreikius tobulino teikiamas paslaugas, diegė naujas 

technologijas; 

                    - aktyviai dalyvavo įvairiose bibliotekų vystymo programose, kūrė modernių, vartotojams 

būtinų  paslaugų sistemą bei stiprino vartotojų motyvaciją skaityti, naudotis bibliotekos teikiamomis 

paslaugomis;  

                    - siekė racionaliai panaudoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius teikiant vartotojams- 

Neringos gyventojams ir poilsiautojams (turistams) kokybiškas, inovatyvias ir prieinamas paslaugas; 

                    - rūpinosi universalaus profilio dokumentų fondo formavimu tradicinėse laikmenose ir 

išlaikė jau sukaupto fondo tęstinumą;  

                    - pagal galimybes ir griežtai laikantis karantino reikalavimų vykdyta kultūrinė pvz. renginiai 

ir edukacinė veikla; 

 - biblioteka kaip partneris dalyvavo Klaipėdos apskr. I. Simonaitytės viešosios bibliotekos 

projekte „Skaitymo iššūkis: Vasara su knyga“.  

                  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 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1186318&p_org=5091&p_fix=y&p_gov=n
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1186318&p_org=5091&p_fix=y&p_gov=n
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internete. Labai svarbus 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 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. 
 

                    Neringos savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklas išliko stabilus: 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.  

 

3. BIBLIOTEKOS VEIKLA 

 

3.1. BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ FONDAS IR JO FORMAVIMAS 

Dokumentų fondai fiziniais vienetais, fondo sudėtis:  
 

1. Iš viso NVB sistemoje yra dokumentų: (fiz. vnt. ir pav.)– 93331 fiz. vnt.; 74616 pav.  

▪ viešojoje bibliotekoje        – 41496 fiz. vnt.; 31552 pav.   

▪ miesto filialuose                – 51835 fiz. vnt.; 43064 pav.  
 

2. Iš viso NVB sistemoje yra grožinės ir vaikų literatūros (fiz. vnt. ir proc.) – 63110 fiz. 

vnt.; (67,7 % bendro dokumentų fondo) 

▪ viešojoje bibliotekoje        – 24827 fiz. vnt.; 59,8 %  

▪ miesto filialuose                – 38283 fiz. vnt.; 73,8 % 
 

3. Iš viso NVB sistemoje yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.) – 28460 fiz. vnt.;  

(30,5 % bendro dokumentų fondo) 

▪ viešojoje bibliotekoje       – 15885 fiz. vnt.; 38,2 % 

▪ miesto filialuose               – 12605 fiz. vnt.; 24,3 %  



 

2021/Veiklos ataskaita 6 

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

- 1761 fiz. vnt.; ( 1,9 % bendro dokumentų fondo) 

▪ viešojoje bibliotekoje         – 814 fiz. vnt.; 1,9 % 

▪ miesto filialuose                – 947 fiz. vnt.; 1,8 % 
 

                     Aprūpinimas dokumentais (viešojoje bibliotekoje ir filialuose) 

▪ 1 gyventojui tenka dokumentų ( knygų ir kt.)  (iš viso )  –29,4 fiz. vnt. 

▪ 1 gyventojui tenka naujų dokumentų (iš viso) – 2,7 

▪ 1 vartotojui tenka dokumentų (iš viso)            – 73,7 
 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų NVB sistemoje (fiz. vnt. ir pav.)–3407 fiz. vnt.; 

1617 pav. 

▪ per metus įsigyta grožinės literatūros iš viso    – 1358 fiz. vnt. 

▪ viešojoje bibliotekoje    –  709 fiz. vnt. 

▪ miesto filialuose    –  649 fiz. vnt.  

▪ per metus įsigyta šakinės literatūros iš viso  –  319 fiz. vnt.  

▪ viešojoje bibliotekoje    –  233 fiz. vnt. 

▪ miesto filialuose      –  86 fiz. vnt. 
 

Iš viso per metus gauta periodinių leidinių (pav. ir fiz. vnt.)– 1730 fiz. vnt. 

▪ viešojoje bibliotekoje   – 784 fiz. vnt.; 64 pav.   

▪ Juodkrantės filiale   – 527 fiz. vnt.; 40 pav. 

▪ Preilos filiale    – 419 fiz. vnt.; 25 pav.   
 

 Iš viso per metus gavo dokumentų  (fiz. vnt.):         – 3407 

▪ Neringos VB    – 1726 

▪ Miesto filialai    – 1681 

▪ Juodkrantės filialas   – 950 

▪ Preilos filialas    – 731 
 

NVB sistemoje gautų dokumentų proc. bendrame dokumentų fonde  

▪ viešojoje bibliotekoje   – 4,2 % 

▪ miesto filialuose    – 3,2 % 
 

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams (knygoms) įsigyti 

▪ Iš viso   – 4,13 Eur 

▪ LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų  – 3,77 Eur 

▪ Neringos savivaldybės skirtų lėšų  – 0,36 Eur 

▪ Iš kitų šaltinių    – 0,00 Eur 
 

Dokumentų nurašymas 
 

▪ Iš viso nurašyta NVB sistemoje  – 5166 fiz. vnt. 

▪ viešojoje bibliotekoje                                    –  1283 fiz. vnt. 

▪ miesto filialuose                                            –  3883 fiz. vnt.   
 

Fondo panaudojimas 
 

▪ Bendras NVB sistemos fondo apyvartos rodiklis  – 0,20 

▪ viešojoje bibliotekoje      – 0,18   

▪ miesto filialuose       – 0,22  
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DOKUMENTŲ FONDAS (FIZ. VNT., PAVAD. ) 

 

Metai  Viešoji biblioteka Preilos filialas Juodkrantės filialas Iš viso 

 Fiz. vnt. Pavad.  Fiz. vnt. Pavad.  Fiz. vnt. Pavad.  Fiz. vnt. Pavad.  

2019 40297 30399 23756 20985 31712 23776 95765 75160 

2020 41053 31098 23567 21396 30470 22532 95090 75026 

2021 41496 31552 22298 21494 29537 21570 93331 74616 

 

3.2. VARTOTOJŲ APTARAVIMAS 

Vartotojų telkimas 
 

1. Gyventojų skaičius   (iš viso)   –    3170 

▪ Nidoje    –  1650 

▪ kitose gyvenvietėse    –  1520 
 

 2. Gyventojų sutelkimo procentas: (vietinių gyventojų) 

▪ visoje NVB sistemoje                           – 16,4 % 

▪ viešojoje bibliotekoje  – 18,8 %  

▪ miesto filialuose   – 15,2 %  
 

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai  

▪ mieste (gyvenvietėje)  –  1056 
 

Vartotojų skaičius 
 

▪ iš viso NVB sistemoje   – 1267       (2020 m.-1418) 

▪ iš jų vaikų (iki 13 metų )  – 95           (2020 m.- 96) 

▪ viešojoje bibliotekoje (iš viso)  - 704          (2020 m.- 800) 

▪ iš jų vaikų (iki 13 metų)  - 72            (2020 m.- 72) 

▪ miesto filialuose (iš viso)  - 563          (2020m.- 618) 

▪ iš jų vaikų (iki 13 metų)  - 23            (2020 m.- 24) 
 

1. Vartotojų sudėties pokyčiai. 
 

                   Bendras vartotojų skaičius Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje ir 

filialuose – 1267 (2020 m.-1418), sumažėjo 151 vartotoju. Viešojoje bibliotekoje vartotojų skaičius – 

704 (2020 m.–800), sumažėjo 96 vartotojais. Preilos ir Juodkrantės filialuose vartotojų skaičius - 563,  

(2020 m.- 618) sumažėjo 55 vartotojais. Tam įtakos turėjo karantinas, taip pat Preilos filialo 

rekonstrukcijos, remonto darbai, kraustymasis ir laikinas įsikūrimas kitose patalpose.    
 

LANKYTOJŲ (APSILANKYMŲ) SKAIČIUS  
 

Metai Viešoji biblioteka Preilos filialas Juodkrantės filialas Iš viso 

2019 10092 4242 9173 23507 

2020 6080 3166 2902 12148 

2021 6385 2824 3046 12255 

 

▪ iš viso lankytojų skaičius visoje NVB sistemoje   - 12255    (2020m.- 12148) 

▪ iš jų vaikų  ( iki 14 metų )                  - 1346      (2020 m.- 1452)                         

▪ viešojoje bibliotekoje (iš viso)                               - 6385      (2020 m.- 6080) 

▪ iš jų vaikų  ( iki 14 metų )                              - 638     (2020 m.-620) 

▪ miesto filialuose                               - 5870    (2020 m.- 6068) 

▪ iš jų vaikų ( iki 14 metų )                              - 708    (2020 m.- 832) 
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Lankomumas 

▪ Bendras lankomumo rodiklis visoje NVB sistemoje - 9,7 

▪ viešojoje bibliotekoje   - 9,1 

▪ miesto filialuose    - 10,4 
 

                    Viešojoje bibliotekoje pilnai įdiegta ir naudojama LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų 

informacinės sistema) ir vartotojų posistemė. Darbą LIBIS programa ir vartotojų posisteme labai 

sunkino naujos sistemos versijos diegimas, duomenų perkėlimas, įvairūs trikdžiai, nepatogumai 

aptarnaujant vartotojus, apskaitos netikslumai ir t.t. 
 

DOKUMENTŲ IŠDUOTIS  
 

Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.) 

▪ iš viso išduota dokumentų visoje NVB sistemoje -18862 (2020 m.- 21137) 

▪ iš jų vaikams ( iki 13 metų )                  - 1852 (2020 m.- 2136) 

▪ viešojoje bibliotekoje                  - 7348 (2020 m.- 9280) 

▪ iš jų vaikams ( iki 13 metų )       - 527 (2020 m.- 749) 

▪ miesto filialuose                - 11514 (2020 m.- 11857)  

▪ iš jų vaikams ( iki 13 metų )       - 1325 (2020 m.- 1387) 
 

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.) 

▪ iš viso išduota dokumentų visoje NVB sistemoje -11387 (2020 m.-14139) 

▪ viešojoje bibliotekoje           - 5994  (2020 m.- 6777) 

▪ miesto filialuose                                 - 7393  (2020 m.- 7362) 
 

Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.) 

▪ visoje NVB sistemoje                               - 5475  (2020m.- 6998) 

▪ viešojoje bibliotekoje                              - 1354  (2020 m.- 2503) 

▪ miesto filialuose                                - 4121  (2020 m.- 4495) 
 

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

▪ visoje NVB sistemoje                   - 11446 (2020 m.-11483)60,7 % 

▪ viešojoje bibliotekoje                   - 4544  (2020 m.-4979); 61,8 % 

▪ miesto filialuose                   - 6902  (2020 m.-6504); 59,9 % 
 

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

▪ visoje NVB sistemoje                  - 1565    (2020 m.-1779) 

▪ viešojoje bibliotekoje                 - 1162  (2020 m.- 1090) 

▪ miesto filialuose                 - 403  (2020 m.- 689) 
 

Iš viso išduota periodinių leidinių (fiz. vnt.)   

▪ visoje NVB sistemoje          - 5851    (2020 m.-7875) 

▪ viešojoje bibliotekoje          - 1642  (2020 m.- 3211) 

▪ miesto filialuose           - 4209  (2020 m.- 4664) 

 

 DOKUMENTŲ IŠDUOTIS (FIZ. VNT.) 
 

Metai Viešojoje 

bibliotekoje 

 Filialuose  Iš viso viešojoje 

bibliotekoje ir 

filialuose 

 

 Į namus Išduota 

vietoje 

Iš viso 

išduota 

Į namus Išduota 

vietoje 

Iš viso 

išduota 

Į namus Išduota 

vietoje 

Iš viso 

išduota 

2019 6766 4887 11653 10867 15581 26448 17633 20468 38101 

2020 6777 3172 9280 7487 4370 11857 14139 6998 21137 

2021 5994 1354 7348 7393 4121 11514 13387 5475 18862 
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LANKYTOJŲ  IR DOKUMENTŲ IŠDUOTIES  POKYČIAI, PAGRINDINIAI RODIKLIAI  
 

                   Bendras apsilankymų (lankytojų) skaičius-12255, lyginant su 2020 metais, beveik nepakito, 

padidėjo 107 lankytojais (2020 m.-12148). Viešojoje bibliotekoje apsilankymų (lankytojų) skaičius -

6385 (2020 m.-6080), padidėjo 305 lankytojais. Miesto filialuose apsilankymų (lankytojų) skaičius -

5870, (2020 m.-6068). Sumažėjo 198 lankytojais.  

Bendra dokumentų išduotis (fiz. vnt.) –18862, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo 2275 

fiz. vnt. (2020 m.- 21137). Viešojoje bibliotekoje dokumentų išduotis - 7348 fiz. vnt., sumažėjo 1932 

fiz. vnt. (2020 m. -9280). Miesto filialuose bendra dokumentų išduotis – 11514 fiz. vnt. (2020 m.-11857 

fiz. vnt.), sumažėjo 343  fiz. vnt.  

Bendra dokumentų išduotis į namus-13387 fiz. vnt. (2020 m.-14139 fiz. vnt.). Dokumentų 

išduotis į namus sumažėjo 752 fiz. vnt. Viešojoje bibliotekoje išduotis į namus - 5994 (2020 m. -6777), 

sumažėjo 783 fiz. vnt. Miesto filialuose-7393 fiz. vnt. (2020 m.-7362), nežymiai padidėjo.  

Šiuos rodiklius labiausiai įtakojo pandemija, karantinas, nes nemažą laiko dalį skaitytojai ar 

nepilnai galėjo naudotis paslauga paskaityti knygą, saugodamiesi vengė, ypač vietoje, paskaityti spaudą 

(laikraščius, žurnalus), ar pasinaudoti interneto paslauga. Atsižvelgiant į skaitytojų poreikius, laikantis 

saugumo reikalavimų ir suderinus iš anksto,  knygos buvo pristatinėjamos į namus. Turistai, svečiai, 

ypač iš užsienio šalių, mėgdavo pavartyti leidinius apie Kuršių neriją, Neringą. Labai populiarūs 

leidiniai apie Kuršių neriją, Neringą. Bet svečių iš užsienio šalių dėl pandemijos beveik nebuvo, todėl 

sumažėjo besidominčių leidiniais apie  Kuršių neriją, Neringą anglų, vokiečių kalbomis. Tai taip pat 

įtakojo žymiai sumažėjusį skaitomumą vietoje.   
 

   Skaitomumas  (dokumentų išduotis į namus) 

▪ visoje NVB sistemoje   - 10,6   

▪ viešojoje bibliotekoje   - 8,5 

▪ miesto filialuose    - 13,1 
 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius. 

▪ visoje NVB sistemoje   - 30 

▪ viešojoje bibliotekoje   - 14 

▪ miesto filialuose    - 16 
 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius iš viso: 

▪ Tinklinių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius: 

▪ visoje NVB sistemoje   - 10 

▪ viešojoje bibliotekoje   - 5 

▪ miesto filialuose    - 5 
 

  Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams , prijungtų prie interneto. 
 

▪ visoje NVB sistemoje   - 9 

▪ viešojoje bibliotekoje   - 5 

▪ miesto filialuose    - 4 
 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams.  
 

❖ visoje NVB sistemoje   - 8 

❖ viešojoje bibliotekoje   - 5 

❖ miesto filialuose    - 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 dienos-pirmadienis, 

sekmadienis.  
 

 



 

2021/Veiklos ataskaita 10 

TBA paslaugos. 

                                      2021 metais TBA paslaugomis vartotojai nesinaudojo.  
 

3.3. KULTŪRINĖ VEIKLA. RENGINIAI 
 

▪ Renginių skaičius (iš viso žodinių)  - 34 

▪ viešojoje bibliotekoje   - 30 

▪ miesto filialuose    - 4 

▪ Dokumentų parodų (iš viso VB ir filialuose)                       - 27 
 

                  Svarbiausi renginiai. Pagrindinės renginių formos ir tematika 
 

                  Viešojoje bibliotekoje ir filialuose surengta daugiau kaip 60 įvairių renginių. Iš jų – 34 

įvairūs žodiniai renginiai. Tai knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais ir kitais žymiais žmonėmis. 

Paminėtini: „Poezijos pavasaris 2021“ (E. Jonušo namuose 2021-07-09), tradiciškai turėjęs vykti 

gegužės mėnesio pabaigoje, dėl karantino įvyko tik liepos mėnesį. Džiugu, kad pavyko surengti ir 

Onutės Dovidavičiūtės-Pučenios skaitymus Juodkrantėje (2021-06-30). Kiti renginiai: susitikimas su 

gydytoja psichiatre, socialinių mokslų daktare Jūrate Sučylaite ir jos knygos „Prieš srovę: psichikos 

sveikata ir vertybės šiuolaikiniame pasaulyje“ pristatymas, kurį moderavo D. Molytė-Lukauskienė 

(Nidos vasaros knygyne 2021-08-26), panevėžiečio istoriko, publicisto Juozo Brazausko istorinės 

apybraižos „Šveicarų ir lietuvių pėdsakais“ sutiktuvės, susitikimas su autoriumi (E. Jonušo namuose 

2021-09-10), susitikimas, pokalbis su vertėja Irena Aleksaitė apie vertimų subtilybes. „Vertimas – ne 

vaikų žaidimas“ yra vienas iš Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro baigiamųjų tarptautinio projekto 

„Literatūros vertimų virtuvė“ renginių. Paminėtinas neįprastas renginys „Įsiskaityk / Įsiklausyk. 

Rezervuotas kraštovaizdis“. Garso meno performansas, kuris surengtas viešojoje bibliotekoje (2021-09-

20). Už šį fantastišką reginį esame dėkingi svečiams iš Vokietijos performanso autoriams ir atlikėjams 

Rochus Aust-trimitai/knygos/ judesys erdvėje ir Verena Barié-magnetofonai/knygos, projekto 

koordinatorei menotyrininkei Rūtai Jakštonienei. Šio projekto viena iš rėmėjų buvo Neringos 

savivaldybė. Taip pat tradiciškai surengti kultūros almanacho „Dorė Nr. 8“ pristatymai Nidoje, 

Juodkrantėje ir Preiloje, Klaipėdos apskr. I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje. Reikia paminėti ir 

iliustracijų parodą „Neringa ir Naglis“ (dailininkas R. Kelpša) Neringos bendruomenės namuose, fojė. 

Parodoje eksponuoti knygos „Viktoras Miliūnas. Neringa ir Naglis“ iliustracijų darbai.  

                  Su dideliu pasisekimu įgyvendintas  „Neringa – Lietuvos kultūros sostinė 2021“ programai  

skirtas projektas „Įžodintais Kuršių nerijos pėdsakais“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

Tai literatūrinis maršrutas: skaitymai iš reprezentacinės poezijos antologijos „Noriu sugrįžti į Nidą“, 

vykę ne tik visose Neringos gyvenvietėse ir įvairiose tradicinėse ir netradicinėse vietose, bet ir Vilniuje, 

Lietuvos M. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje (2021-05-18), Klaipėdos apskr. I. Simonaitytės 

viešojoje bibliotekoje vykusios Klaipėdos knygų mugės metu (2021-10-01). Iš viso 9 renginiai. Gautas 

finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos– 4400 eur. Neringos savivaldybės finansavimas-2,1 tūkst. eur. 

                 Glaudus bendradarbiavimas su VšĮ Eduardo Jonušo namais labai padeda išspręsti įvairių 

kultūrinių renginių  vasaros sezono laikotarpiu patalpų problemą. Lankytojai – vietos gyventojai ir ypač 

miesto svečiai – džiaugiasi ir stebisi atsiradusia unikalia nauja erdve ir galimybe joje apsilankyti. 

Džiugu, kad glaudus bendradarbiavimas tęsiasi ir tarp mūsų kultūros, švietimo įstaigų.   

                  Opi problema – patalpų, erdvės, vietos trūkumas kultūriniams renginiams, edukacinei veiklai 

viešojoje bibliotekoje ir svarbiausia dokumentų fondui.   

                  Be abejo, karantinas įtakojo ir renginių skaičių bei pobūdį. Patalpos nedidelės, ypač viešojoje 

bibliotekoje, todėl beveik nebuvo galimybės, kad ir kamerinius renginius, rengti bibliotekoje.               

                  Tiek viešojoje bibliotekoje, tiek filialuose nuolat rengiamos įvairios dokumentų parodos.  

Pvz.: dokumentų parodos, skirtos Vasario 16-jai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Kovo 11-jai – 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Valstybės dienai- Lietuvos Karaliaus Mindaugo 

karūnavimui taip pat rašytojų, žymių žmonių gimimo metinėms, jubiliejams paminėti. Susidomėjimo 

visada sulaukia dokumentų parodos apie Kuršių neriją.  
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3.4. INFORMACIJOS APIE BIBLIOTEKĄ SKLAIDA. REKLAMA 

                  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 puslapio 

Facebook'e. 

                 Viešosios bibliotekos interneto svetainėje patalpintos 7 kultūros almanacho „Dorė“  numerių 

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, įvairią informaciją šiame 

puslapyje galime patalpinti nemokamai. Laikraštis gana populiarus bendruomenės narių tarpe, jį gauna ir 

skaito 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“ (2021-03-16) skelbiama informacija, kvietimas registruotis į 

skaitmeninio raštingumo mokymus pradedantiesiems ir pažengusiems. 

                  Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2021-03-18) skelbiama informacija apie organizuojamą 

akciją „Skaitmeninė savaitė 2021“.   

Dienraštyje „Klaipėda“ (2021-03-20) „Dienos telegrafas“ rubrikoje patalpintas skelbimas 

apie virtualų knygos „Viktoras Miliūnas. Neringa ir Naglis“ pristatymą.  

Laikraštyje „XXI amžius“ (2021-05-07) išspausdintas straipsnis „Nesinorėtų, kad Neringa 

taptų tik turtingų žmonių vasarviete“, pokalbis su bendradarbe, kultūros almanacho sudarytoja, redaktore 

Raimonda Meyer-Ravaitytę.  

                   Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2021-06-01) išspausdintas skelbimas apie renginį 

„Kultūros almanacho „Dorė“ sutiktuves.   

Labai pradžiugino laikraščio „Draugas“ šeštadienio priede KULTŪRA (2021-06-05) 

išspausdintas Astridos Petraitytės straipsnis „Poetiniai gegužės žiedeliai iš Neringos“, kuriame 

apžvelgiama bibliotekos išleista poezijos antologija „Noriu sugrįžti į Nidą“.  

Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2021-06-10) patalpintas skelbimas „Kelionė į Karvaičius“ 

(tai kvietimas į pirmąjį naujo literatūrinio maršruto „Įžodintais Kuršių nerijos pėdsakais“ renginį).  

Dienraštyje „Klaipėda“ (2021-06-25) išspausdintas straipsnis „Poezijos pavasaris“  

neaplenks uostamiesčio“. Jame - informacija apie poetės, juodkrantiškės O. Dovidavičiūtės-Pčenios 

skaitymus Juodkrantėje.  

                   Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2021-07-01) patalpintas straipsnis „Poezijos skaitymai 

keliasi į Eduardo Jonušo namus“. (Tęsiasi literatūrinio maršruto „Įžodintais Kuršių nerijos pėdsakais“ 

renginiai...).                  

 Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2021-07-29) patalpintas skelbimas apie 8-ojo Neringos 

kultūros almanacho DORĖ pristatymą istorinėje medinėje Labrenzo viloje, Preiloje.  

Žurnale „Moters savaitgalis“ (2021m. liepos 30 – rugpjūčio 5 d. Nr. 30) – A. Merkienės 

straipsnis „Neringos ir Naglio legendą vaikams 15- metis iliustravo neregys“. Tai interviu su knygų 

leidėja E. Jokužyte apie dar vieną unikalų leidinį-Neringos krašto metraštininko, V. Miliūno apsakymą 

„Neringa ir Naglis“.   

Dienraštyje „Klaipėda“ (2021-09-30) patalpinta informacija apie Klaipėdos knygų mugės 

renginius, kurioje pristatyta poezijos antologija „Noriu sugrįžti į Nidą“.  
                              

http://www.neringosvb.lt/
http://www.neringa.lt/
http://www.neringosvb.lt/
http://www.neringa.lt/
http://www.visitneringa.com/lt
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Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2021-10-12) patalpintas skelbimas „susitikimas su rašytoju, 

žurnalistu Laimonu Iniu. 

Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2021-09-07) patalpintas skelbimas „Sugrižimas į Eduardo 

Jonušo namus“.  

Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2021-09-08) išspausdintas straipsnis „Tęsis birželio 

pradžioje prasidėjęs literatūrinis maršrutas“, kurį parengė R. Meyer-Ravaitytė.  

Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2021-09-30) patalpintas skelbimas „Poezijos antologijos 

„Noriu sugrįžti į Nidą: lietuvių poetai apie Kuršių neriją“ pristatymas (Klaipėdos apskr. I. Simonaitytės 

viešojoje bibliotekoje).  

Nemažai straipsnių spaudoje buvo apie Preilos bibliotekos rekonstrukciją, vykdomus darbus 

ir veiklą. Pvz.: 

Preilos biblioteka. // Žmonės.-2021 m. balandžio 15 d. -Nr. 15 

Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2021-04-29) išspausdintas straipsnis „Nauja patirtis ir 

atradimai keliaujant maršrutu „Kultūros paveldo kelias“. 

Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2021-07-27) išspausdintas straipsnis „Virtualiose 

dirbtuvėse plėtota turistinio maršruto „Kultūrinio paveldo kelias“ vizija“.  

Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2021-10-07) išspausdintas informacinis straipsnis „Pašto 

kelias -jungtis tarp pasaulio, meno ir kultūrų“. 

Dienraštyje „Lietuvos rytas“ (2021-10-09) patalpinta informacija puslapyje „Krašto žinios“ 

rubrikoje „Kas, kur kada: Nuo Visagino iki pajūrio“. 

Dar vienas svarbus straipsnis  Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (2021-04-20) „Diegiami 

atsinaujinančios energijos panaudojimo Neringoje sprendimai“. Šioje efektyvaus atsinaujinančių išteklių 

panaudojimo projektų įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programoje (APVA) dalyvauja ir Neringos 

savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka.  
 

3.5. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje dirbama su Lietuvos 

integralios bibliotekų informacijos sistema (LIBIS) programa ir posistemėmis. 2021 m. sausio 01 dienai 

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos suvestiniam katalogui jau pateikti iš viso 33598 

automatizuoti įrašai. 2021 metais suvestiniam katalogui parengta iš viso 1677 fiz. vnt. leidinių įrašai.  
 

                  Informacinis fondas (dydis, komplektavimo tematika ir problemos) 
 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų informaciniai fondai   

pasipildė 39 fiz. vnt. įvairių informacinių leidinių: enciklopedijų, žodynų, žinynų ir t.t. (tame tarpe ir 

vaikams). Bendras viešosios bibliotekos informacinis fondas- apie 2150 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 elektroniniu katalogu ir kitomis 

paslaugomis galima naudotis atnaujintame elektroninių paslaugų portale ibiblioteka.lt  (www.lnb.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 2021 metais gauta viešoje bibliotekoje 64 pavadinimai periodinių leidinių, filialuose 65 pavadinimai 

periodinių leidinių. Vertingų, turinčių išliekamąją vertę straipsnių daugiau yra žurnaluose ir 

savaitraščiuose, tad pagal galimybes nemažas dėmesys skiriamas šių leidinių prenumeratai. Nemažai 

kraštotyros straipsnių yra ir įvairiuose interneto puslapiuose. Viešosios bibliotekos ir filialų fondai, 

katalogai ir kartotekos, taip ir LIBIS elektroninis katalogas, dokumentų apskaita vedama pagal UDK 

http://www.lnb.lt/
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(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. Populiariausios 

užklauso kraštotyros tema.  

                   Užregistruota bibliografinių informacinių užklausų įvairia tematika: 

▪ viešojoje bibliotekoje -  1110 

▪ miesto filialuose  -  901 

▪ iš viso  -  2011 
 

                  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, ar pasakyti kur 

būtų galima rasti informacijos internete. Reikia nemažai laiko padėti informacijos susirasti internete arba 

perversti įvairius periodinius ar kitus leidinius. Populiariausios išlieka 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 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.   

                  Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje ir Juodkrantės filiale teikiamos 

mokamos kopijavimo, spausdinimo, skenavimo paslaugos ir bibliotekos leidžiamų leidinių pardavimas. 

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

(poilsiautojai) dažniausiai turi nešiojamus kompiuterius, todėl mielai naudojasi bevielio interneto ryšio 

paslauga. Labai reikalingos skenavimo, spausdinimo, kopijavimo paslaugos. Šių paslaugų poreikis 

pandemijos laikotarpiu buvo ypač populiarus. Preilos filiale teikiamos tik spausdinimo paslaugos, 

galima įsigyti bibliotekos leidžiamų leidinių.  
 

                  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         - 2833 

▪ pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius viešojoje bibliotekoje   - 2450 

▪ pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius Juodkrantės filiale        - 383 

 Kompiuterinių darbo vietų skaičius su interneto prieiga (NVB sistemoje)  - 17 

 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 
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                  Kraštotyros veikla 
 

                 Veiklos turinys ir kryptys 
 

                  Kraštotyros veiklos kokybę lemia šio fondo kiekis, kokybė bei  pilnumas. Ir toliau didelis 

dėmesys buvo skirtas dokumentų (knygų, periodinių leidinių ir kitų spaudinių) apie Kuršių neriją, 

Neringos miestą komplektavimui, saugojimui ir kaupimui. Labai džiugu, kad kraštotyros fondą galėjome 

papildyti naujais leidiniais, Pvz. :  

Molytė-Lukauskienė, Daiva. Kaligrafijos eskizai : eilėraščiai. – [Vilnius] : Homo liber, 2021 

(Vilnius : Petro ofsetas).– 127, [9] p. : iliustr. 

Sruoginis, Laima. Karantino dienoraštis : keturiasdešimt dienų izoliacijoje 2020 m. kovo 19 

d. – balandžio 27 d. – [Vilnius] : Dominicus Lituanus, 2021 ([Vilnius] : Spauda). – 135, [1] p.  

Inis, Laimonas. Sakmė apie apaštalų laivą : romanas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2021 

(Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 188, [2] p. 

                    Neringa – gintarinė Dievo ašara / [sudarė] Stanislovas Balčiūnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 

2021. – 2 d. : iliustr., diagr., faks., nat., portr.: 

D. 1. Nuostabios gamtos prieglobstyje. – 2021 (Vilnius : Petro ofsetas). – 379, [1] p. : iliustr., 

D. 2. Istorijos ir kultūros atspindžiai. – 2021 (Vilnius : Petro ofsetas). – 371, [17] p. : iliustr. 

Nidos dailininkų kolonija – vietos dvasios atspindys / sudarytoja Lina Motuzienė ; [vertėja 

Jūratė Kibirkštytė]. – [Neringa] : Neringos muziejai : Thomo Manno kultūros centras, [2021] ([Vilnius] : 

Petro ofsetas). – 162, [1] p. : iliustr. 

                  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: pvz.: XXV tarptautinis Thomo Manno 

festivalis  KULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIAI: PAKRANTĖS, 2021 m. liepos 10–17 d., Nida ir kt.                                                                                                                                        

Parengti nauji atskiri kraštotyros segtuvai. Pvz.: „Neringa-Lietuvos kultūros sostinė 2021. Projektas 

„Neringa-Kultūros sala“, „Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybės Neringoje“ ir kiti. Pildomi 

jau turimi teminiai segtuvai.                      

                  Toliau tęsiama, pildoma naujais aprašais rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno 

bibliografinė rodyklė (taip pat ir kompiuterinis variantas).   

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 kaip 1900 įrašų.  

                  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. 

                    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. 

Šia sukaupta medžiaga naudojasi, ar teiraujasi elektroniniu paštu ar atvažiuoja į Nidą tie, kuriems reikia 

https://www.mann.lt/file/repository/PDF/Katalogas2020.pdf
https://www.mann.lt/file/repository/PDF/Katalogas2020.pdf
https://www.mann.lt/file/repository/PDF/Katalogas2020.pdf
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nemažai medžiagos, susijusios su Kuršių nerija, pvz. diplominiam darbui, referatams ar kitiems 

tikslams. Įvairiomis temomis, susijusiomis su Neringa, Kuršių nerija vis dažniau domisi ir į Neringą 

atvykstantys poilsiautojai, turistai. Klausimai pakankamai įvairūs, įdomūs ir specifiniai. Populiarėja 

užklausų apie Neringą, Kuršių neriją užsienio kalba. Žinoma, šią vasarą dėl pandemijos svečių iš 

užsienio buvo mažiau, tad ir užklausų apie Kuršių neriją  užsienio kalba mažiau.  

                  Rašomas Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos metraštis. Renkama, 

kaupiama medžiaga, informacija Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios 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.  

                   Taip pat renkama, kaupiama ir internete esanti įvairi medžiaga, informacija apie Kuršių 

neriją, jos gyvenvietes, Neringos miestą, Kuršių nerijos nacionalinį parką ir t.t. 

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 parengtos 2020 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 2020 metų veiklos ataskaita.                                                                                                                                                                                 

                    Viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaita patalpinta viešosios bibliotekos interneto 

svetainėje www.neringosvb.lt.  

                   Parengtas 2021 metų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos veiklos  

planas. Parengtas ir patikslintas 2021-2023-ųjų metų strateginis veiklos planas bei strateginio plano 

lentelės.  

                   Dalyvauta, dažniausiai nuotoliniuose, Neringos savivaldybės administracijos bei kultūros 

skyriaus ir kt. rengiamuose įvairiuose susirinkimuose, posėdžiuose, pasitarimuose  ir kt.  

 

3.7. BENDRADARBIAVIMAS. PROJEKTINĖ VEIKLA 

Džiugina partnerystė su Neringos muziejais, Nidos KTIC „Agila“, L. Rėzos kultūros centru. 

Glaudus bendradarbiavimas su kitomis kultūros įstaigomis padeda sėkmingai rengti įvairius bendrus 

renginius, populiarinti biblioteką, užtikrina renginių kokybę ir lankomumą. Padeda išspręsti kultūrinių 

renginių vietos problemas. Bendradarbiavimas su Neringos gimnazijos biblioteka padeda skatinti 

moksleivius skaityti, lankytis bibliotekoje, vykdyti kultūrinę švietėjišką veiklą su moksleiviais. 

Labai svarbus ir prasmingas bendradarbiavimas su Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės 

viešąja biblioteka. Džiugina ir labai reikalinga įvairi metodinė pagalba, galimybė dalyvauti įvairiuose 

http://www.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106
http://www.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106
http://www.neringosvb.lt/
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mokymuose ir seminaruose, nuolatiniuose Klaipėdos regiono bibliotekų vadovų pasitarimuose, 

seminaruose ir kt. 

                  Glaudus bendradarbiavimas su VšĮ Eduardo Jonušo namais labai padeda išspręsti įvairių 

kultūrinių renginių  vasaros sezono laikotarpiu patalpų problemą. O ir lankytojai: vietos gyventojai, ypač 

miesto svečiai, džiaugiasi ir stebisi atsiradusia unikalia nauja erdve.  

                  Dalyvauta 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.  

                  Su dideliu pasisekimu įgyvendintas „Neringa– Lietuvos kultūros sostinė 2021“ programai  

skirtas projektas „Įžodintais Kuršių nerijos pėdsakais“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

(plačiau -psl 10).  

                   Biblioteka įsijungė į projekto „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio 

sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ veiklas, įsigijo priemonių 

rinkinius ir tapo BIBLIOTEKA VISIEMS.                

                   Svarbus ir reikšmingas tolesnis dalyvavimas „Klimato kaitos programos lėšomis 

finansuojamame projekte „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Neringos savivaldybės 

Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje“ projekte. Tinkamos finansuoti išlaidos sudaro – 61120,00 Eur. 

Projekto gautos lėšos- 48896,00 eur.  

 

3.8. BIBLIOTEKOS PERSONALAS. KVALIFIKACIJA 
 

Bendras leistinas viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų pareigybių skaičius – 15,  etatų 

skaičius – 10,5. Darbuotojų kaitos nebuvo.  

                   Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų (etatų) skaičius: 

▪ direktorė    - 1 

▪ Visoje NVB sistemoje profesionalių bibliotekininkų - 7 (6,5 etatai) 

▪ viešojoje bibliotekoje   - 4 (3,5 etatai) 

▪ miesto filialuose    - 3 

▪ kvalifikuotų specialistų    - 3 (1,5 etato) 

▪ techninių darbuotojų   - 3 (1,5 etato) 

▪ iš viso darbuotojų NVB sistemoje                                       - 13 (10,5 etatų)                                 

                  Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 

▪ su aukštuoju išsilavinimu   - 3 

▪ su aukštesniuoju išsilavinimu   - 2 

▪ kitu išsilavinimu    - 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 – 350 

▪ vidutinis vartotojų skaičius 1 darbuotojui miesto filialuose: 

▪ Juodkrantės filiale  - 143   (2020 m. - 146) 

▪ Preilos filiale   - 278   (2020 m. - 327) 
 

                  Vidutinis lankytojų skaičius 1 darbuotojui: 

▪ viešojoje bibliotekoje  - 3040 

▪ miesto filialuose: 

▪ Juodkrantės filiale  - 1451 

▪ Preilos filiale   - 3166 
 

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

▪ viešojoje bibliotekoje  - 2997 

▪ miesto filialuose: 

▪ Juodkrantės filiale  - 2481 
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▪ Preilos filiale   - 2431 

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas bibliotekoje ir už bibliotekos ribų  
 

Dalyvavimas įvairiuose mokymuose, konferencijose, seminaruose (pvz.): 

1. 2021-01-20 Nuotolinis Klaipėdos regiono bibliotekų vadovų pasitarimas.  

2. 2021-01-27 AGENDA. Lietuva–Rusija. Įgyvendinant projektą „Bendradarbiavimas per sieną, 

išsaugant kultūros paveldą turizmui ir bendruomenei“ pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos 

bendradarbiavimo per sieną programą dirbtuvės „Profesionalų ir mėgėjų sinergija“. Neringos 

savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos pristatymas BIBLIOTEKA–TRADICIJA–

POEZIJA–BENDRUOMENĖ.  

3. 2021-02-09 Virtualus edukacinis renginys „Išmani biblioteka – erdvė kurti ir augti“.  

4. 2021-03-09 Nuotolinis Klaipėdos regiono bibliotekų tarybos posėdis. 

5. 2021-03-19 Nuotolinė konferencija #PrisijungusiLietuva. Ar prisijungėme? 

6. 2021-05-27 Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos narių visuotinis susirinkimas nuotoliniu 

būdu.   

7. 2021-06-08 Nuotoliniai mokymai tema „Duomenų bazių naudojimas ir viešinimas“.  

8. 2021-10-07 Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos narių visuotinis susirinkimas Lietuvos 

nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje.  

9. 2021-10-18 Klaipėdos apskrities regioninės kultūros tarybos nuotolinė konferencija. 

10. 2021-10-28–29 Klaipėdos regionų bibliotekų vadovų sesija Tarptautiniame vertėjų  ir rašytojų 

centre Nidoje (Klaipėdos apskr. I. Simonaitytės viešoji biblioteka).   

11. Konferencija „Biržiškos skaitymai‘ 21“, tema „Profesinis identitetas: lūkesčiai ir realybė“, kuri 

vyko Klaipėdos dramos teatre.   

12. 2021-12-10 Stažuotė nuotoliniu būdu tema „Bibliotekų statistika ir veiklos tyrimai“. 

13. 2021-12-14 Nuotolinis Klaipėdos regiono bibliotekų tarybos posėdis.  

     Taip pat aktyviai dalyvauta ir kituose įvairiuose mokymuose, seminaruose, stažuotėse, 

dažniausiai nuotoliniu būdu, kurias organizavo Lietuvos nac. M. Mažvydo biblioteka, Klaipėdos 

apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka. Pvz., Modernizuotos LIBIS sistemos mokymai, seminaras 

LIBIS vartotojų aptarnavimo, administravimo, komplektavimo ir kt. aktualiais klausimais. Dalyvauta 

Neringos savivaldybės administracijos ir kt. rengiamuose pasitarimuose.  

 

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.  

Trūksta viešojoje bibliotekoje erdvės renginiams rengti, įvairiai edukacinei veiklai, vaikų 

fondui ir veiklai. Lankytojai, šeimos su vaikais pasigenda atskiro vaikų skyriaus ar erdvės. 

Juodkrantės filialas yra pakankamai erdviose, gerose patalpose.  

Labai džiugus įvykis - Neringos savivaldybė kartu su biudžetine įstaiga E. F. Svetlanovo 

vardu pavadinta Kaliningrado srities filharmonija faktiškai įgyvendintas projektas „Bendradarbiavimas 

per sieną, išsaugant kultūros paveldą turizmui ir bendruomenei“ pagal 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos 

bendradarbiavimo per sieną programą. Jame suplanuotos ir investicijos į kultūros paveldo objektus: 

restauruotas buvęs mokyklos pastatas Preiloje (kuriame dabar yra Preilos biblioteka). Įvykdyti projekto 

darbai padės išspręsti ir užtikrinti Preilos bibliotekos vartotojų, lankytojų aptarnavimo kokybę, 

šiuolaikinius jų poreikius, įrengiant interneto prieigą vartotojams, patalpas skaitymo poreikiams, įvairiai 

kultūrinei veiklai.  
 

                 Techninis aprūpinimas 
 

                  1.  Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius: 
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❖ 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. Visi viešosios bibliotekos ir filialų fondai atviri.  
 

                  Bendras bibliotekų patalpų plotas: 

▪ Bendras viešosios bibliotekos patalpų plotas  - 191 m² 

▪   naudingas plotas viešosios bibliotekos funkcijoms atlikti - 179 m² 

▪   Bendras Juodkrantės filialo patalpų plotas  - 152 m² 

▪   Naudingas plotas Juodkrantės filialo funkcijoms atlikti - 139 m² 

▪   Bendras Preilos filialo patalpų plotas  - 62 m² 

▪   Naudingas plotas Preilos filialo funkcijoms atlikti - 62 m²  
 

                  Lentynų apskaita:  (visoje NVB sistemoje) 

- viso fondo lentynų metrų skaičius                        -  1624 

- atviro fondo lentynų metrų skaičius  -  1574 
 

3.10. FINANSŲ VALDYMAS 

                  Pajamos ir finansavimas 
 

▪ Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos  - 266,4 tūkst. eur 

▪  Iš viso gauta lėšų iš savivaldybės                                          - 247,6 tūkst. eur 

                  Einamosios (paprastosios) išlaidos (savivaldybės lėšos) 
 

▪ Darbuotojų darbo užmokesčiui                                                - 193,4 tūkst. eur 

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

paslaugos, patalpų apsauga, prekės ir kt.)                        - 42,5 tūkst. eur 

▪ Ilgalaikis turtas                                                                         - 9,6 tūkst. eur 

▪ Iš jų: Saulės fotovoltinės elektrinės įsigijimo iš saulės elektrinių parkų projekto 

įgyvendinimo galimybių studija ir kt.                                       – 9,6 tūkst. eur 

▪ Iš viso gauta lėšų iš valstybės biudžeto:                                - 18,8 tūkst. eur 

▪ Iš viso gauta lėšų iš valstybės biudžeto (LR kultūros ministerija dokumentų įsigijimui)                                                                                 

- 12,0 tūkst. eur 

▪ Projektinė veikla (LR kultūros taryba. Tolygi kultūrinė raida. Klaipėdos apskritis. 1 

projektas)                                                                              - 4,4 tūkst. eur. 

▪ Darbo užmokesčiui (valstybės biudžeto lėšos)                        - 2,4 tūkst. Eur 
 

                  Dokumentų komplektavimui iš viso gauta lėšų:                          - 18,0 tūkst. eur 

                  Iš jų: 

▪ knygoms     - 13,1 tūkst. eur 

▪ Iš LR kultūros ministerijos (valstybės biudžeto lėšos)  - 12,0 tūkst. eur 

▪ Iš jų:  

▪ LR kultūros ministerijos lėšos                                                  - 12,0 tūkst. eur 

▪ Knygoms (Neringos savivaldybės lėšos)                       - 1,1 tūkst. eur 

▪ Periodikai (Neringos savivaldybės lėšos)   - 6,0 tūkst. Eur 
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                 Mokamos paslaugos. Pajamų įplaukų lėšos  
 

                 Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje ir Juodkrantės filiale  teikiamos 

mokamos kopijavimo, spausdinimo, skenavimo paslaugos ir bibliotekos leidžiamų leidinių pardavimas. 

Preilos filiale teikiamos spausdinimo paslaugos, galima įsigyti bibliotekos leidžiamų leidinius.  

                  Pajamų įplaukų lėšos 2021 metais-1,4 tūkst. eurų: tai spausdinimo, kopijavimo, skenavimo 

paslaugos, lėšos už parduodamus elektroninius LIBIS vartotojų bilietus ir bibliotekos leidinius.  

                  Teikiamų mokamų kopijavimo, spausdinimo paslaugų suma nėra didelė (1,4 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.  Preilos filiale teikiamos spausdinimo paslaugos.  

  

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. Toliau tęsiama, pildoma naujais aprašais rašytojo, Nidos metraštininko 

Viktoro Miliūno bibliografinė rodyklė (taip pat ir kompiuterinis variantas). 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 16-tąją 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. Atvykęs į Lietuvą aplanko mūsų biblioteką, pasidomi, kaip mums sekasi, kas naujo. 

                  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.   

                   Įsijungėme į projekto „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų 

turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ veiklas, gavome priemonių ir tapome 

projekto „Biblioteka visiems“ dalyve.        

                  Pagal galimybes padedama vartotojams, kurie pageidauja, pasinaudoti interneto paslauga bei 

spausdinimo ar skenavimo paslaugomis. 

                 Viešosios bibliotekos interneto svetainė www.neringosvb.lt pagal galimybes nuolat 

atnaujinama, patikslinama 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. Būtinas greitesnis, veiksmingesnis ir  reguliarus informacijos pateikimas laikantis 

interneto svetainių aprašo bendrųjų reikalavimų, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo. 

Atliktas ne tik interneto svetainės, bet ir kitų dokumentų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo  

tikrinimas. Viešosios bibliotekos interneto svetainė pritaikytą neįgaliesiems.  

                 Viešosios bibliotekos lankytojai, vartotojai gali nemokamai naudotis prenumeruojama 

lietuviška teisine duomenų baze INFOLEX. 

                  Labai svarbus ir džiugus faktas - tęsiama Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis 

finansuojama kultūros almanacho ”Dorė” leidyba. Išleistas kultūros almanacho ”Dorė Nr.8”, parengtas 

leidybai leidinio 9-asis numeris. Džiugina vis didėjantis almanacho populiarumas.     

 

 

 

http://www.neringosvb.lt/
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4. IŠVADOS. 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. Labiausiai džiugina, kad dažniausiai apsilankę bibliotekoje 

randa naujų knygų ir būna maloniai nustebinti. Labai svarbus tolesnis interneto paslaugų teikimo 

užtikrinimas ir tobulinimas bei plėtra. Vis labiau pastebimas laikinų vartotojų (turistų, poilsiautojų) tarpe 

bevielio interneto ryšio populiarumas ir poreikis. 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. Taip 

pat būtina didesnį dėmesį skirti įvairių bibliotekos veiklų, jos fondo viešinimui. Periodinių leidinių 

prenumeratai iš Neringos savivaldybės biudžeto panaudota 6,0 tūkst. eur. 2021 metais Neringos 

savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka iš LR kultūros ministerijos (valstybės biudžeto lėšos) 

naujiems dokumentams (knygoms) įsigyti gavo 12,0 tūkst. eur.  

                  Svarbus ir reikšmingas dalyvavimas APVA klimato kaitos programos „Atsinaujinančių 

energijos išteklių panaudojimas Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje“ projekte. 

Tinkamos finansuoti išlaidos sudaro 61120,00 Eur. Neringos savivaldybės indėlis – 9,6 tūkst. Eur.                             

                  2021 metais viešoji biblioteka dalyvavo  ir buvo pirmoji Neringoje priėmusi savanoriauti 

Neringos gimnazijos moksleivę pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) programą. Savanorė 

moksleivė sėkmingai atliko 6 mėnesių savanorystės programą, įgijo patirties, žinių, kurios turėtų būti 

naudingos tolesnei veiklai, studijų pasirinkimui ar darbui. Tai suteikė 0,25 stojamojo balo pripažinimą 

stojant į pirmosios pakopos studijas.  

                  Nemažas iššūkis 2021 metais buvo naujos LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų 

informacijos sistemos) įdiegimas ir, svarbiausia, darbas su ja. Pakankamai sudėtinga dirbti su visiškai 

nauja ir tuo pat metu diegiama nauja programos versija. Apsunkintas ir ilgiau trunkantis vartotojų 

aptarnavimas ir t.t. Visą tą laikotarpį susidurdavome su trikdžiais. Kurį laiką skaitytojus teko aptarnauti 

ir spaudinius išduoti rankiniu, popieriniu būdu. Apsunkintas buvo statistinių ataskaitų pateikimas.     

                  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, aptarti Viktoro Miliūno namo įveiklinimo, fondo kuriantiems, 

rašantiems Kuršių nerijos tema įkūrimo galimybės.  

                  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 

2021metais viešoji biblioteka ir filialai ir toliau glaudžiai bendradarbiavome su įvairiomis Neringos 

kultūros, švietimo įstaigomis, pagal galimybes dalyvavome miesto kultūrinėje veikloje. Tęsiasi 

bendradarbiavimas su Neringos gimnazijos biblioteka.  Tai labai padeda  sėkmingai rengti įvairius 

bendrus renginius moksleiviams, bendradarbiaujama ir rengiant metines statistines ataskaitas bei kitais 

klausimais. Pateiktos statistinės ir tekstinė ataskaitos už 2020 metus Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo 

bibliotekos Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės ir bibliografijos 

tyrimų skyriui, Klaipėdos apskr. viešajai I. Simonaitytės bibliotekai. Viešosios bibliotekos 2020-ųjų 

metų veiklos 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. Dienos pabaigoje vežimėlis būdavo apytuštis. Bet greitai kitą 

dieną vėl prisipildydavo. O pripildyti visada turėjome knygų. Sulaukiame knygų ne tik iš neringiškių, 
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bet ir nuolatinių mūsų lankytojų iš Vilniaus ar kitų Lietuvos miestų. Jie atvažiuodami į Nidą dažnai 

atveždavo knygų.  

                 Labai populiarūs Nidoje, Juodkrantėje ir Preiloje esantys knygų nameliai-švyturiai. Visų jų 

autorius skulptorius Albertas Danilevičius.  

                 Svarbus ir reikalingas aktyvesnis įsijungimas ir dalyvavimas gyventojų kompiuterinio 

raštingumo mokymuose.                      

                  Pagrindiniai bibliotekoms keliami uždaviniai viešosioms bibliotekoms ir filialams buvo 

vykdomi ir įgyvendinti.  

                  Džiugina tai, 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. Tai ypač jautėsi COVID-19 pandemijos karantino laikotarpiu, kai vartotojai 

pakankamai aktyviai naudojosi galimybe pasiimti knygas į namus, kad ir taip vadinamu bekontakčiu 

būdu ar knygų pristatymu į namus. Labai svarbus skaitymo skatinimas ne tik suaugusiųjų, o ypač vaikų  

bei jaunimo tarpe.        

                  Kur pasitempti, pasistengti, kad biblioteka būtų reikalinga ir patraukli lankytojui-turime. 

 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, kaip dokumentų 

(knygų) išduotis į namus, 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. 

                  Prioritetinės bibliotekos veiklos kryptys 2021 metais išliko tos pačios: darbas su atnaujinta 

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, naujų veiklos formų ir skaitymo skatinimo 

paieškos. 

                  Bibliotekos misija – kurti šiuolaikišką, patrauklią informacinę ir kultūrinę erdvę vartotojui, 

lankytojui, kur derėtų klasikinės bibliotekos vertybės ir naujos informacinės tendencijos. Taip pat labai 

svarbu užtikrinti bibliotekinių paslaugų bendruomenės žmonėms ir poilsiautojams (turistams) 

prieinamumą, žinių ir informacijos sklaidą, tenkinti jų informacinius ir kultūrinius poreikius.  

                         

____________________________ 

 

 

 



 

2021/Veiklos ataskaita 22 

 
 
 

5. PRIEDAI 
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                                                           Priedas Nr. 1 

 
 
 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI  BIBLIOTEKA 

 

 

                                                                         2022-01-10 

                                                                            Neringa 

 

 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 

dokumentų fondo judėjimas 2021 m. 

 

 

Gauta dokumentų  

(fiz. vnt.) 

Viešojoje 

bibliotekoje 

Preilos 

filiale 

Juodkrantės 

filiale 

Iš viso gauta 

dokumentų 

filialuose 

Iš viso gauta 

dokumentų 

Grožinės ir vaikų 

literatūros 

 

709 

 

282 

 

367 

 

649 

 

1358 

Šakinės literatūros 

(knygų ir kt.) 

 

233 

 

30 

 

56 

 

86 

 

319 

Iš viso gauta knygų ir 

kitų dokumentų 

 

942 

 

312 

 

423 

 

735 

 

1677 

Periodikos prenumerata 784 419 527 946 1730 

IŠ VISO GAUTA  1726 731 950 1681 3407 

Lietuvių kalba 1725 731 950 1681 3406 

Užsienio kalbomis 1 0 0 1 1 

IŠ VISO GAUTA 

DOKUMENTŲ 

1726 731 950 1681 3407 

Iš viso nurašyta 

dokumentų (fiz. vnt.) 

1283 2000 1883 3883 5166 
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Priedas Nr. 2 

 

 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

 

 

2022-01-10 

Neringa 

 

   

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 

      dokumentų fondo 2021-12-31 dienai 

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

 

      
Dokumentų 

paskirstymas pagal 

turinį 

Grožinė ir vaikų 

literatūra  

Įvairaus turinio 

literatūra  

Periodika 

  

         IŠ VISO  

  
Juodkrantės filialas 19931 9079 527 29537 

Preilos filialas    18352 3526 420 22298 

Filialų suvestinė   38283 12605 947 51835 

Viešoji biblioteka   24827 15855 814 41496 

IŠ VISO   63110 28460 1761 93331 
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Priedas Nr. 3 

 

 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI  BIBLIOTEKA 

 

 

2022-01-10 

Neringa 

 

 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 2021 metų 

vartotojų, apsilankymų ir dokumentų išduoties 

A  P  S  K  A  I  T  A 

 

 Vartotojų skaičius   

Apsilankymų (lankytojų) 

skaičius 

Dokumentų išduotis                    

(fiz. vnt.) 

 Suaugę 

Vaikai 

iki 13 m.  

 

Iš viso  Suaugę 

Vaikai 

iki 13 m.  Iš viso Suaugę 

Vaikai 

iki 13 m. Iš viso 

Preilos 

filialas 266 12 278 2609 215 2824 5352 443 5795 

Juodkrantės 

filialas 274 11 285 2553 493 3046 4837 882 5719 

Iš viso 

filialuose 540 23 563 5162 708 5870 10189 1325 11514 

Viešoji 

biblioteka 632 72 704 5747 638 6385 6821 5278 7348 

           

IŠ VISO 1172 95 1267 10909 1346 12255 17010 1852 1852 
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Priedas Nr. 4 

 

 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS  

VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

  

   2022-01-10    

   Neringa    

 

                   Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 2021 metų 

  
V A I K Ų iki 13 metų vartotojų, lankytojų ir dokumentų išduoties 
 

   

        A P S K A I T A 

   

   Vartotojų skaičius Lankytojų  skaičius  
Dokumentų išduotis  

(fiz. vnt.)  

Preilos filialas 12 215  443  

Juodkrantės filialas 11 493  882  

Iš viso filialuose 23 708  1325  

Viešoji biblioteka 72 638  527  

        

IŠ VISO   95 1346  1852  
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Priedas Nr.5 

 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA  

  

 

    

  2022-01-10    

     Neringa    

  

 

    

Lėšos dokumentams (knygoms, periodikai ir kt.)  įsigyti 2021 metais 

 

  

  

Lėšos 

knygoms ir kt. 

dokumentams      Periodikai   

  

VB lėšos. 

Kultūros 

ministerija 

Savivaldybės 

lėšos 

Iš viso Savivaldybės 

lėšos 

IŠ viso  

Viešoji biblioteka 6313,57 530,15 6843,72     

Juodkrantės filialas 3328,00 311,36 3639,36     

Preilos filialas 2313,43 301,36 2614,79     

            

  11955,00 1142,87 13097,87 6000,00 19097,87 

            

Tūkst. Eur 12,0 1,1 13,1 6,0 19,1 
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NUOTRAUKOS 
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2021-04-29. Kultūros almanacho „Dorė Nr.8“ sutiktuvės Nidos prieplaukoje 

 

 

 
 

2021-04-29. Kultūros almanacho „Dorė Nr.8“ sutiktuvės Nidos prieplaukoje.  

Nuotr.: sudarytoja ir redaktorė R. Meyer-Ravaitytė, fotografas K. Mizgiris 
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2021-06-08 / 2021-06-30 Iliustracijų paroda  „NERINGA IR NAGLIS“ 
Dailininkas Reinoldas Kelpša Nidos bendruomenės namuose (foje). Nuotr. Neringos gimnazijos 

moksleiviai ir mokytoja susitikime su parodos ir edukacijos idėjos autore Egle Jokužyte (dešinėje)  

 

 

 

 

 
 

2021-07-01. Literatūrinis maršrutas: skaitymai iš poezijos antologijos „Noriu sugrįžti į Nidą“  

Eduardo Jonušo namuose. Nuotr.: direktorė D. Greičiutė, projekto vadovė, organizatorė                               

R. Meyer-Ravaitytė, V. T. Jonušienė, aktorė Kristina Švenčionytė,  akordeonistas Edmundas Gylys.  
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2021-07-04. Literatūrinis maršrutas: skaitymai iš poezijos antologijos „Noriu sugrįžti į Nidą“  

180 Lounge Bare, Preilos gelbėjimo stotyje. Nuotr. D. Greičiutė, R. Meyer-Ravaitytė,                       

aktorė K. Švenčionytė  

 

 

 

 
 

2021-09-08. Literatūrinis maršrutas:  skaitymai iš poezijos antologijos „Noriu sugrįžti į Nidą“ 

Eduardo Jonušo namuose. Nuotr. Aktorė O. Dautartaitė, klarnetininkas V. Andriuškevičius 
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2021-09-20. ĮSISKAITYK/ ĮSIKLAUSYK. Rezervuotas kraštovaizdis“. Garso meno performansas                         

(viešojoje bibliotekoje). Nuotr. Svečiai iš Vokietijos performanso autoriai ir atlikėjai  Rochus Aust - 

trimitai/knygos/ judesys erdvėje ir Verena Barié - magnetofonai/knygos.  
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 2021-10-15. Susitikimas su rašytoju, žurnalistu LAIMONU INIU Kuršių nerijos 

istorijos muziejuje. Nuotr. Rašytojas L. Inis, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė, poetė 

Dalia Poškienė, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis, dr. L. 

Motuzienė, LNOBT orkestro solistas Andrius Pleškūnas (altas), D. Greičiutė   
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2021-11-11 60-sis Neringos gimtadienis. Neringa-kultūros sostinė 2021. Naujos Daivos Molytės-

Lukauskienės knygos „Kaligrafijos eskizai“ pristatymas rašytojo Thomo Manno memorialiniame 

muziejuje. Nuotr. Aktorė, šokėja A. Burlinskaitė, autorė D. Molytė-Lukauskienė, Lietuvos rašytojų 

sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkė, rašytoja N. Kliukaitė-Kepenienė 

 

 

 

 

  

Ataskaitą parengė direktorė Dalia Greičiutė 

 


