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KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOSIOS I.SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
VEIKLOS PRIORITETAI
I.
Eil. nr.

1.

2.

BIBLIOTEKOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS, MAŽINANT KULTŪRINĘ IR SOCIALINĘ ATSKIRTĮ
Svarbiausi darbai

Atliktas Klaipėdos bei Tauragės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų elektroninių informacijos išteklių (duomenų
bazių) poreikio tyrimas

Įgyvendintos priemones, skirtos Klaipėdos ir Tauragės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų teikiamų paslaugų
prieinamumui negalią turintiems gyventojams plėtoti

Trumpas įgyvendinimo aprašymas

Atliktas Prenumeruojamų duomenų bazių panaudos Klaipėdos regiono bibliotekose tyrimas, kurio tikslas – nustatyti DB naudojimo tikslus ir
nesinaudojimo jomis priežastis, išsiaiškinti problemas, su kuriomis susiduria bibliotekos ir DB naudotojai Klaipėdos regiono viešosiose
bibliotekose. Atliekant tyrimą kovo mėnesį Klaipėdos apskrities viešosios bibliotekos ir Klaipėdos regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų (11os bibliotekų) darbuotojams, kurie dirba ir yra atsakingi už DB, buvo pateiktas el. klausimynas apie jų bibliotekoje prieinamas DB ir poreikį.
Tyrime dalyvavusiose bibliotekose (12-oje bibliotekų) kovo - gegužės mėnesiais lankytojams buvo pateikiama el. anketa arba popierinis
klausimynas. Vykdytos lankytojų apklausos metu surinkta 350 tinkamų analizei respondentų atsakymų. Tyrimo metu paaiškėjo, jog DB
naudojasi ne tik studentai (kaip dauguma mano), bet dirbantys asmenys. DB daugumai reikalingos savišvietai ir profesinės kvalifikacijos
kėlimui. Nors nežinančių apie DB lyginant su ankstesniais atliktais tyrimais mažėja, nesinaudojančių DB skaičius lieka panašus. Kaip pagrindinė
nesinaudijimo preižastis išlieka anglų kalbos žinių trūkumas. Taip pat, nemažai daliai, kurie žino nors minimaliai apie DB buvimą, trūksta
informacijos apie DB panaudojimo galimybes. Deja, bet didžioji respondentų dalis vis dar mano, kad DB naudingos tik studentams ir mokslinę
veiklą vykdantiems asmenims. Tyrymo rezultatai pristatyti ir aptarti regiono viešjųjų bibliotekų vadovams ir specialistams išplėstinio Klaipėdos
regiono Tarybos posėdžio metu (2018 12 19 ). Tyrimas prieinamas internete http://www.klavb.lt/images/galerijos/veikla/tyrimai_apklausos/duomenu_baziu_panauda_tyrimo_rezultatai.pdf

2018 metai buvo labai produktyvūs savo veiklomis ir bendradarbiavimu su įvairiomis žmonių su negalia institucijomis.
Buvo organizuoti renginiai, skirti negalią turintiems gyventojams: muzikiniai užsiėmimai bibliotekoje su klausos negalią turinčiais
žmonėmis„Muzikavimo džiaugsmas“ (25 užsiėmimai, dalyvavo 15 žmonių su negalia), organizuoti kartu su su muzikine studija "Grock ir jos
vadovu Linu Švirinu, parengta programa, su kuria dalyvauta dideliuose renginiuose; organizuotas neregės Vaidos Butautaitės solinis koncertas
„Kalėdinė nata“, kuriame kūrinius atliko ir Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Klaipėdos krašto atstovybės nariai (dalyvavo 55
žiūrovai, iš jų 30 žmonių su negalia); vyko kurčiųjų tarptautinė konferencija „Kurčiųjų vaikų dvikalbystė – Lietuvos, Vokietijos ir Islandijos
patirtis“; organizuotos ekskursijos po Klaipėdos senamiestį žmonėms, turintiems regėjimo negalią (20 žmonių). Vykdytos Klaipėdos regiono
įvairias negalią telkiančių organizacijų kultūros dienos bibliotekoje (4, dalyvių skaičius - 150).
Bibliotekos darbuotojams buvo organizuoti gestų k. kursai bibliotekos darbuotojams (mokymus baigė 15 darbuotojų).
Nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. teikiama nauja skaitymo paslauga neįgaliesiems, turintiems regėjimo negalią: nupirktas skaitymo aparatas, skirtas
įvairius skaitymo sutrikimus turintiems žmonėms. Šis daugiafunkcinis naudojamas kaip vaizdo didintuvas, skanavimo prietaisas, sudaryta
galimybė įsirašyti įgarsintą bei nuskenuotą tekstą į USB raktą.
Organizuota žmonių su negalia meninė-kūrybinė stovykla, kurios metu pastatytas spektaklis Ričardo Bacho alegorinės apysakos „Džonatanas
Livingstonas Žuvėdra“ motyvais, spektaklis pristatytas visuomenei. Stovykloje dalyvavo ir spektaklį kūrė 10 žmonių su negalia, 6 savanoriai, 3
bibliotekos darbuotojai, režisierius, šokio choreografas, akompaniatorius, stažavosi ir patirties sėmėsi 2 Klaipėdos regiono bibliotekininkai.

3.

4.

Vystant Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro veiklą buvo įgyvendintas projektas „Simonaitytė prabyla lenkiškai“, kurio tikslas skatinti jaunus
vertėjus ir rašytojus populiarinti ir versti Ievos Simonaitytės literatūros kūrinius, suteikiant žinių apie rašytojos literatūros darbus, lietuvių
literatūrą bei organizuojant vertimo kūrybines dirbtuves su lektoriais iš Klaipėdos universiteto. Vertimo kūrybinės dirbtuvės buvo įgyvendintos
bendradarbiaujant su Varšuvos universiteto Baltistikos studentais ir kvalifikuotomis dėstytojomis bei vertėjomis iš lietuvių kalbos. Atvykę
vertėjai (6 žmonės) projekto metu į lenkų kalbą išvertė I. Simonaitytės kūrinio "Ne ta pastogė" pirmą dalį.

Vystyta Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro (Skruzdynės g. (, Nidoje) veikla

Lietuvai švenčiant šimtmečio jubiliejų, bibliotekoje organizuotas renginių ciklas „Šimtmečio dūzgės" (300 dalyvių). Vykdytos 3 akcijos:
„Lietuviškos knygos žemėlapis“ (sukurtas žemėlapis, kuriame visus metus buvo galima žymėti vietas, kuriose bibliotekos lankytojai skaitė
lietuvišką knygą); Laiko kapsulė „Šimtmečio žinutė“, kurioje lankytojai kviesti įsiamžinti paliekant savo pirštų antspaudus ir žinutę, skirtą 2188
metų Lietuvos žmonėms (žinutės buvo renkamos visą mėnesį, parašyta 120 žinučių); performansas „Nepriklausomybės akto signatarai“ (65
dalyviai). KLAVB organizuotos 6-osios Klaipėdos knygų mugės metu buvo organizuoti Lietuvos šimtmečio paminėjimui dedikuoti renginiai:
mugės atidarymo renginys „Laimei, Rėza“ - pirmajam Kristijono Donelaičio „Metų“ leidimui 200 (lankytojų skaičius – 110); leidinio „100
Pakilių akimirkų: tarpukario Lietuvos šventės ir iškilmės“ sutiktuvės (lankytojų skaičius – 50); Astridos Petraitytės knygos „Algirdas. Iš Kaunos.
Kuriant valstybę“ pristatymas (lankytojų skaičius – 50); knygos „Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija“ pristatymas
(lankytojų skaičius – 70); Klaipėdos knygų mugėje startavo KLAVB projektas edukacinės dirbtuvės „Šimtas inkilų laisvės paukščiams“ –
pagaminta 211 inkilų su gražiausiais lietuviškais žodžiais (edukacijose dalyvavo apie 200 žmonių). Visus metus organizuoti „Lietuviškų dainų
vakarai“ (vyko 11, apsilankė 234 lankytojų). Bendradarbiauta su Lietuvos specialiosios kūrybos draugija ,,Guboja“. KLAVB organizavo
specialiai Lietuvos šimtmečiui skirtus edukacinius užsiėmimus „Popieriaus dirbtuvės“. Užsiėmimo metu dalyviai susipažino su popieriaus
gamybos procesu, išmoko rankiniu būdu gaminti popierių bei atspausti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtą antspaudą rankiniu presu
(organizuoti 49 užsiėmimai, 782 dalyviai). Šimtmečiui skirtas festivalis „Žemėj Lietuvos“, jį sudarė šeši renginiai, kuriuose apsilankė virš 400
žmonių.

Organizuoti Valstybės Šimtmečio minėjimo renginiai

Vertinimo kriterijai

Eil. nr.

Planuota reikšmė
2018 m.

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

1.

Į bendras veiklas įtrauktų žmones su negalia regione vienijančių organizacijų skaičius

15

16

107%

2.

Žmonėms su negalia skirtų kultūrinių, edukacinių ir informacinių renginių, įgyvendintų regione skaičius

60

60

100%

3.

Įgyvendintų projektų Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre skaičius

2

1

50%

4.

Organizuotų renginių, skirtų Valstybės 100-mečiui, skaičius

18

35

194%

Veiksmo pavadinimas
Tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas

Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus reikšmė

Įvykdyta vertinimo
kriterijaus reikšmė

Įvykdymo procentas

6

7

8

320 000

306724

96%

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

1
2
3
4
5
STRATEGINIS TIKSLAS (1): „Skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas“
Programa (01-08): „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“
01-08-01

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų
reikšmių priežastys

TIKSLAS. Gerinti informacijos išteklių visuomenei
prieinamumą, kuriant naujas inovatyvias paslaugas

Fizinių apsilankymų bibliotekoje
skaičius (susijęs su KM 2018-2020 m.
strateginio veiklos plano vertinimo
kriterijumi R-01-08-01-02
„Apsilankymų skaičius bibliotekose,
tenkantis vienam šalies gyventojui“)

9

prieinamumą, kuriant naujas inovatyvias paslaugas

Virtualių apsilankymų bibliotekoje
skaičius (atitinka Bibliotekos plėtros
strateginių krypčių 2016-2022 metams
vertinimo kriterijų "Virtualiųjų
apsailankymų bibliotekose skaičiaus
augimas, proc." ir susijęs su KM 20182020 m. starteginio veiklos plano
vertinimo kriterijumu R-01-08-01-02
"Apsilankymų skaičius bibliotekose,
tenkantis vienam šalies gyventojui “)

125 000

136425

109%

Įsigytų naujų dokumentų bibliotekoje
skaičius (atitinka Bibliotekos plėtros
strateginių krypčių 2016–2022 metams
kriterijų „Bibliotekų įsigytų dokumentų
skaičius, tūkst. vnt.“)

3 426

3567

104%

Įsigytų naujų dokumentų pavadinimų
skaičius
Už valstybės biudžeto lėšas įsigytų naujų
dokumentų fizinių vienetų skaičius

1 758

1800

102%

3100

3217

104%

Už valstybės biudžeto lėšas įsigytų naujų
dokumentų pavadinimų skaičius

1600

1800

113%

Užprenumeruotų periodinių leidinių
pavadinimų skaičius

65

97

149%

Biblioteka siekdama išsaugoti nykstantį Klaipėdos krašto dokumentinį
paveldą, bendradarbiauja su institucijomis, visuomeninėmis
organizacijomis, asmenimis, kurių archyvai nepatenka į Valstybės
archyvus ir gali būti perduoti bibliotekai

Perimtų kultūros paveldo objektų iš
asmeninių archyvų skaičius

2 500

3665

147%

Vykdytos skaitymo skatinimo akcijos ir projektai "Vasara su knyga:
skaitymo iššūkis", "Keliaujanti biblioteka", rengtos naujų knygų parodos,
naujos knygos reklamuotos ir rekomenduotos bibliotekos FB profilyje.
Bibliotekos FB pagrindiniame profilyje "Bibliotekininkė rekomenduoja"
pristato įvairias turimas knygas skaitytojams iš Abonemento skyriaus
dokumentų fondo.

Dokumentų išduotis (vnt.)

535 000

530556

99%

200

181

91%

8 000

6931

87%

01-08-01-01

UŽDAVINYS. Užtikrinti gyventojų kultūrinio ir informacinio raštingumo plėtrą

01-08-01-0101

Priemonė. Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais
Formuoti bibliotekos
informacijos išteklių fondą
dokumentais, sukurtais
analoginiu ir skaitmeniniu
pavidalu, organizuoti
prieigą ir naudojimąsi jais

Atnaujintas bibliotekos fondas naujais, aktualiais, kultūrinę ir meninę vertę
turinčiais dokumentais. Racionaliai panaudotos lėšos, įgyjant leidinius,
atitinkančius vartotojų poreikius. Tam tikslui, nustatant prioritetus,
dokumentų pirkimas derinamas su bibliotekos skyriais.

Įvykdytų tarpbibliotekinio skolinimo
užklausų, gautų iš kitų bibliotekų,
skaičius
Sudarytos vartotojams palankios sąlygos naudotis prenumeruojamomis
duomenų bazėmis, jiems teikta išsami informacija apie šias galimybes,
pravesti mokymai ir konsultacijos informacijos paieškos klausimais.

01-08-01-0105

Priemonė. Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis

Atsisiųstųjų turinio vienetų
prenumeruojamose duomenų bazėse
skaičius (atitinka Bibliotekų plėtros
strateginių krypčių 2016–2022 metams
vertinimo kriterijų „Atsisiųstųjų
dokumentų bibliotekose skaičius, vnt.“)

Rodiklis viršytas, kadangi metų pabaigoje
gautas papildomas finansavimas
dokumentams įsigyti.
Rodiklis viršytas, norint patenkinti
periodikos skaityklos vartotojų poreikius ir
pritraukti daugiau vartotojų
Rodiklis viršytas, kadangi neplanuotai
gauta papildoma kultūros paveldo objektų
kolekcija iš asmeninio archyvo.

Rodiklis nepasiektas, kadangi buvo
sutrikusi Ebsco DB. Dėl gedimo vartotojai
neturėjo prieigos prie šios DB ir negalėjo
atsisiųsti jiems reikalingo turinio vienetų.

Įgyvendinti priemones,
skirtas Klaipėdos ir
Tauragės apskričių
savivaldybių viešųjų
bibliotekų teikiamų
paslaugų prieinamumui
negalią turintiems
gyventojams plėtoti.

01-08-01-0103

Atliktas Klaipėdos ir Tauragės apskričių neįgaliųjų kultūrinių edukacinių poreikių monitoringas. Parengta ataskaita pristatyta regiono
bibliotekoms.

Atliktas neįgaliųjų kultūrinių edukacinių renginių poreikio monitoringas

1

1

100%

Įgarsintas krašto paveldo gidas "Keliauk ir pažink", taip pritaikant negalią Sukurtų naujų produktų ir paslaugų
turintiems asmenims; organizuoti knygų garsiniai skaitymai neregiams;
neįgaliesiems skaičius
parengta kompiuterinio raštingumo mokymų klausos negalią / cukrinio
diabeto negalią turintiems žmonėms programa ir vykdyti mokymai, rengtos
ekskursijos po biblioteką / Klaipėdos miestą, kurios pritaikytos pagal
žmonių negalią

5

5

100%

Įtrauktos šios žmonių su negalia organizacijos:
1. Lietuvos aklųjų biblioteka
2. Šv. Pranciškaus onkologijos centras
3. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija "Guboja"
4. Gargždų socialinių paslaugų centras
5. Centras "Lakštutė"
6. Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija
7. Klaipėdos socialinių paslaugų centras "Danė“
8. Klaipėdos „Medeinės“ mokykla
9. VšĮ Kurčiųjų reabilitacijos centras
10. Skuodo rajono neįgaliųjų draugija
11. Vilniaus neįgaliųjų dienos centras
12. Dienos veiklos centras (Kretinga)
13. Priekulės socialinių paslaugų centras
14. Šilutės rajono neįgaliųjų draugija
15. Klaipėdos regos ugdymo centras

Į bendras veiklas įtrauktų žmones su
negalia regione vienijančių organizacijų
skaičius

15

15

100%

Organizuotos neįgaliųjų kūrybos dienos, koordinuotas neįgaliųjų kūrybos
parodų pasikeitimas tarp regiono bibliotekų; organizuota neįgaliųjų
vasaros stovykla, parengtos edukacinės programos pristatytos regione.
Žmonių su negalia veiklos, programos įtrauktos į VI Klaipėdos knygų
mugę ir tarpatutinė koferenciją "Biblioteka - sumanios visuomenės
ugdymui".

Žmonėms su negalia skirtų kultūrinių,
edukacinių ir informaciniių renginių,
įgyvendintų regione, skaičius

60

60

100%

Parengtas priemonių, gerinančių KLAVB
vartotojams teikiamų paslaugų kokybę
planas

1

1

100%

Įgyvendintų priemonių, gerinančių
teikiamų paslaugų kokybę skaičius

3

3

100%

Priemonė. Užtikrinti apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos aklųjų bibliotekos veiklą,
Gerinti bibliotekos
teikiamų paslaugų kokybę

Atlikta 2017 metų bibliotekos vartotojų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis tyrimo duomenų analizė, atsižvelgiant į išvadas ir vartotojų
poreikius, parengtas paslaugų gerinanimo priemonių planas, įgyvendintos
šio plano priemonės: lengvesniam vartotojų orientavimuisi bibliotekoje
sukurtas naujos, aiškesnės nurodos ir patalpų išsidėstymo planas,
bibliotekos paslaugų pristatymui sukurti vaizdo klipai, sukurtas
periodiškas „Naujienlaiškis" pie bibliotekoje vykstančius renginius.

Organizuoti Lietuvos
valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti
skirtus renginius

Sukurtos naujos ir atnaujintos esamos bibliotekos paslaugos įgyvendinant
projektus:
1. Atrask kultūros lobius su Krašto gidu;
2. Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas;
3. Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant Krašto Paveldo Gidą;
4. Knygosūkio karavanas;
5. Biblioteka - sumanios visuomenės ugdymui;
6. Skaitymo iššūkis;
7. Neįgaliųjų programa;
8. Kalėdinis eglučių kiemelis;
9. Keliaujanti biblioteka;
10. Šimtmečio programa;
11. Lietuvių kalbos dienos;
12. Simonaitytė prabyla lenkiškai;
13. VI Klaipėdos knygų mugė;
14. Plius septyni.
15. Savanoriška biblioteka II

Įgyvendintų projektų skaičius

15

15

Vystant Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro (Skruzdynės g. 9, Nidoje)
veiklą buvo įgyvendintas projektas "Simonaitytė prabyla lenkiškai".
Siekiant didinti TVRC galimybes ir žinomumą, šiame centre buvo
vykdomi kiti projektai, tokie kaip: "3P: Partnerystė, patirtis,
pasidalijimas". 3. "Klaipėdos regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų
vadovų lyderystės mokymai", viešinama TVRC veikla įvairiose kūrėjų
organizacijose, leidiniuose. Viso TVRC 2018 metais kūrė ir rezidavo 12
kūrybinės srities atstovų ių Lietuvos ir 17 kūrėjų iš užsienio - Lenkijos,
Vokietijos, Kroatijos.
Ieškotas papildomas finansavimas kultūrinėms veikloms - dalyvaujama
projektinio finansavimo konkursuose, teikiamos paraiškos. Parengtos 25
paraiškos - 14 patvirtintų.

Įgyvendintų projektų Tarptautiniame
vertėjų ir rašytojų centre skaičius

2

1

50%

Bibliotekos projektinio finansavimo
paieškos paraiškų rezultatyvumas
(patenkintų paraiškų dalis nuo visų
pateiktų paraiškų)

50,00%

52,00%

104%

Atnaujintos skaitmeninio ir kompiuterinio raštingumo mokymų programos Naujų ar atnaujintų bibliotekoje teikiamų
(2); "Krašto gidas" papildytas naujomis funkcijomis; atnaujintas
paslaugų vartotojams sukurtų produktų
literatūrinis žaidimas "Knygosūkis"; sukurtos naujos paslaugos (2)
skaičius
bibliotekos Edukacinėje erdvėje - susitikimų kambarys, garso įrašų studija;
sukurta nauja platforma virtualioms parodoms pristatyti KLAVB
svetainėje; sukurta rekomendacinio pobūdžio interentinė rubrika „Tėvams
ir pedagogams“; sukurtas renginių "Naujienlaiškis" vartotojams;
padidintas galimų pasiimti į namus dokumentų skaičius vartotojams (nuo 5
iki 10 egz.)

11

10

91%

Organizuoti ir koordinuoti valstybės šimtmečio minėjimo renginiai:
Organizuotų renginių, skirtų Valstybės
Lietuvių kalbos savaitė (3 renginiai); Šimtmečio dūzgės; akcija "Žinutė
100-mečiui, skaičius
kitam šimtmečiui"; Lietuviškų dainų vakarai (12 renginių); Šimtmečio
popieriaus dirbtuvės (17 užsiėmimų); akcija "Lietuviška knyga pasaulyje";
Meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkusas "Lietuviško žodžio
šviesoje"

18

36

200%

Neradus finasuotojo liko neįgyvendintas
sumanymas įsteigti "I. Simonaitytės
edukacinę stipendija".

Rodiklis viršytas, kadangi "Šimtmečio
popieriaus dirbtuvių" programa sulaukė
didelio susidomėjimo ir buvo pravesta
daugiau užsiėmimų nei buvo planuota. Su
šia edukacine programa buvome kviečiami
dalyvauti įvairiuose renginiuose už
bibliotekos ribų. Esant paklausai ir
poreikiui ši edukacinė programa buvo
pritaikyta žmonėms su klausos ir regos
negalia.

Vykdyti metodinę pagalbą
nustatytos bibliotekos
teritorijoje veikiančioms
savivaldybių viešosioms ir
mokyklų bibliotekoms

Teiktos metodinės konsultacijos nustatytos teritorijos savivaldybių
viešosioms ir mokyklų bibliotekoms

Konsultacijų, nustatytos teritorijos
savivaldybių viešosioms ir mokyklų
biblitekoms, skaičius

100

103

103%

Tobulinti darbotojų
kvalifikaciją

Įgyvendinti 4 kvalifikacijos kėlimo projektai.1. Projektas „Mokyklų
bibliotekininkų kompetencijų ugdymas“, kuriuo siekiama tobulinti
mokyklų bibliotekininkų profesines žinias ir kompetencijas siekiant
užtikrinti kokybiškų socialiai jautrios grupės (vaikų ir jaunimo)
aptarnavimą, skaitymo skatinimą (kvalifikaciją tobulino 108 mokyklų
bibliotekininkai).
2. Projektas „Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant Krašto
Paveldo Gidą“. Projekto tikslas - vystyti interaktyvią paslaugą KPG ne tik
teritoriniu atžvilgiu, bet ir kokybės aspektu, patobulinant Klaipėdos
regiono bibliotekininkų Krašto paveldo gido rengimo kompetencijas
(kvalifikaciją tobulino 150 KLAVB ir Klaipėdos regiono bibliotekų
darbuotojų, 12 iš jų apsigynė turistinius maršrutus ir įgijo II kategorijos
gido kvalifikaciją).
3. Projektas „Lietuvos bibliotekininkų specialistų elektroninių paslaugų
skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas“. Mokymų tikslas stiprinti Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų skaitmeninės rinkodaros
kompetencijas, siekiant tobulinti elektronines paslaugas bei jų
patrauklumą, prieinamumą ir patogumą vartotojui (kvalifikaciją tobulino
38 KLAVB ir Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų).
4."Media 1" ir skaitmeninimo srities mokymai Klaipėdos regiono
bibliotekininkams (KLAVB darbuotojų sukurta programa) Organizuota
mokymų – 10 (Kretingos SVB – 2, Klaipėdos r., Klaipėdos m., Skuodo,
Jurbarko, Pagėgių, Šilalės, Šilutės, Tauragės SVB). Mokymų dalyvių 110
Klaipėdos regiono bibliotekininkų.

Organizuotų ir vykdytų mokymų,
nustatytos teritorijos bibliotekų
specialistams pagal bibliotekos sukurtas ir
(ar) pritaikytas mokymų programas,
skaičius

30

35

117%

Rodiklis viršytas, kadangi pasiūlyti ir
pravesti papildomi mokymai ("Media 1" ir
skaiteminimo mokymai) regiono
bibliotekininkams, kuri sulaukė didelės
paklausos.

Nustatytoje bibliotekos veiklos teritorijoje
veikiančių bibliotekų specialistų,
tobulinusių kvalifikaciją, apskrities
bibliotekos organizuotose mokymuose
skaičius

400

456

114%

Rodiklis viršytas, kadangi suorganizavus
daugiau mokymų buvo suteikta galimybė
didesniam bibliotekos darbuotojų skaičiui
pakelti savo kvalifikaciją,

Klaipėdos ir Tauragės apskričių
viešųjų bibliotekų skaitmeninimo
srities specialistų, dalyvavusių
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,
skaičius (atitinka Skaitmeninimo
kultūros paveldo aktualinimo ir
išsaugojimo 2015-2020 metų
programos vertinimo kriterijų
"Skaitmeninimo srities specialsitų,
dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo
programose, skaičius (vnt.)")

10

10

100%

Stiprinti tarpsektorinę
partnerystę

Kvalifikaciją kėlė 38 iš 69 profesionalių bibliotekininkų. Bibliotekos
darbuotojai kėlė kvalifikaciją kursuose (gestų, anglų kalbos, gidų
rengimo), mokymuose (Biudžetinių įstaigų kasmetinės veiklos vertinimas;
Asmens duomenų tvarkymas valdytojams ir tvarkytojams; Inovatyvios
edukacinės praktikos bibliotekininko darbe; Pasimokymai iš
komunikacijos klaidų; Skaitmeninė rinkodara (KLAVB su LNB);
Kultūros įstaigų rinkodaros vertinimas, Vertinimas ir rekomendacijos
rinkodaros strategijų vystymui (KM); Šiuolaikinės medijos ir informacinis
raštingumas kultūros srityse: kaip ugdyti atsparumą ir neprarasti budrumo
(KM); Vaikų ir paauglių literatūra Lietuvoje 2017 metais (LNB);
Nuotolinių mokymų organizavimas bibliotekoje naudojant virtualią
mokymosi aplinką „Moddle“ Interneto svetainių optimizacija paieškos
sistemoje; Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų
skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas (KLAVB su LNB);
Lietuvos bibliotekų IT specialistai (LNB); Vertybių kaina XXI a. vaikų ir
paauglių literatūroje; Dalijimosi kultūra ar galėtų tai būti naudinga
(LNB); Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės
plėtra (LNB), Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas ir naujos kruopščios paieškos galimybės
(LNB); NBDB kūrimas, analizinių aprašų, bibliografijų sudarymas ir
eksploatavimas (LNB); Skaitmeninių autovizualionio paveldo kolekcijų
valdymas (LNB); Kaip paskatinti informacinėmis technologijomis naudotis
įgūdžių neturinčius asmenis; Projektų rengimas), konferencijose (3P
Partnerystė. Patirtis. Pasidalijimas (AVBA), Tarptautinis vaikų ir jaunimo
literatūros kongresas (Atėnai), Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose
(Prisijungusi Lietuva), Kurčiųjų vaikų dvikalbystė: Lietuvos, Vokietijos ir
Islandijos patirtis; Man įdomi Simonaitytės: istorijos, kultūros ir literatūros
kontekste; Biblioteka – sumanios visuomenės ugdymui (KLAVB))

Bibliotekos darbuotojų, bent vieną
kartą tobulinusių kvalifikaciją, dalis
nuo viso įstaigos darbuotojų skaičiaus,
proc. (atitinka Bibliotekų plėtros
stateginių krypčių 2016-2022 metams
vertinimo kriterijų "Profesionalių
bibliotekininkų, bent kartą tobulinusių
kvalifikaciją, dalis nuo viso bibliotekose
dirbančių profesionalių darbuotojų
skaičiaus, proc.)

Kartu su Klaipėdos ir Tauragės apskričių savivaldybių viešosiomis ir
mokyklų bibliotekomis vykdyti projektai: 1. Atrask kultūros lobius su
Krašto gidu; 2. Mokyklų biblitekininkų kompetencijų ugdymas; 3. Naujos
kompetencijos bibliotekininkams vystant Krašto paveldo gidą;
4.Knygosūkio karavanas; 5. Biblioteka - sumanios visuomenės ugdymui;
6. Skaitymo iššūkis; 7. Neįgaliųjų programa; 8. Keliaujanti biblioteka; 9.
VI Klaipėdos knygų mugė. Įgyvendinti projektai kompleksiniai,
visapusiškai apimantys keletą veiklų, turintys daug partnerių ir skatinantys
tarpsektorinę partnerystę.
Dalyvauta Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos Lietuvos
bibliotekininkų draugijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos, Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos, asociacijos
LŽNS filialo Vilniaus neįgaliųjų dienos centro, Lietuvos specialiosios
kūrybos draugijos "Guboja" projektuose

60,00%

55,00%

92%

Vykdytų projektų, kurių tikslinė grupė
yra nustatytos Bibliotekos teritorijoje
veikiančios savivaldybių, mokyklų
bibliotekos, skaičius

9

9

100%

Nacionalinių tarpinstitucinių projektų,
kuriuose dalyvavo biblioteka, skaičius
(susijęs su Bibliotekų plėtros strateginių
krypčių 2016–2022 metams vertinimo
kriterijų „Bibliotekų, dalyvavusių
tarpinstituciniuose projektuose,
skaičius, vnt.“)

6

6

100%

Bendradarbiauta su Klaipėdos miesto kultūrinėmis ir švietimo įstaigomis, Bendrose su biblioteka veiklose
verslo organizacijomis, asociacijomis: Klaipėdos koncertų sale; Klaipėdos dalyvavusių mokslo, verslo, viešojo ir
muzikiniu teatru; Leidybos grupe "Druka"; sodo centru "Frezija", kavine visuomeninio sektoriaus įstaigų skaičius
"Pauzė"; Všį "Vieno aktoriaus teatras"; radiju "Gama"; Mažų ir vidutinių
leidėjų asociacija; Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija; Savivaldybių
viešųjų bibliotekų asociacija; Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos
skyirumi; Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriumi; Lietuvos
fotografų sąjungos Klaipėdos skyriumi; Lietuvos jūrų muziejumi;
Klaipėdos apskrities gidų gildija; Jaunimo centru; Lopšeliu - darželiu
"Vaikystės sodas" bei kitomis miesto mokyklomis; UAB "Rotas",; Pamario
restauratoriumi; Klaipėdos nafta; Klaipėdos uostu; VŠĮ Klaipėdos
profesinio mokymo ir reabilitacijos centru, Klaipėdos neįgaliųjų draugija,
kitomis žmonių su negalia organizacijomis, Klaipėdos universitetu,
spaustuve "Druka" ir kt.

Didinti bibliotekos
tarptautiškumą

Vykdyti Bibliotekos fondo
apskaitą, priežiūrą ir
apsaugą

150

162

108%

Tarptautinių projektų ir edukacinių
programų, kuriose biblioteka
dalyvavo, skaičius (atitinka Bibliotekų
plėtros strateginių krypčių 2016–2022
metams vertinimo kriterijų „Bibliotekų,
dalyvavusių tarpinstituciniuose
projektuose, skaičius, vnt.“)

5

6

120%

Rodiklis viršytas, laimėjus papildomą
edukacinė stipendiją

Vykdytas kultūrinis bendradarbiavimas su ambasadomis ir užsienio šalių
Renginių, parengtų bendradarbiaujant su
kultūros institutais: su Prancūzų kultūros institutu organizuoti 4 renginiai, užsienio šalių ambasadomis ir institutais
skirti Frankofonijos dienoms, vyko 3 kino filmų peržiūros bei baigiamasis skaičius
Frankofonijos dienų renginys moksleiviams; su Armėnijos ambasada
Lietuvoje organizuoti 2 renginiai: Klasikinės muzikos koncertas, skirtas
armėnų žudynių Sumgaite 30-osioms metinėms paminėti; Antano
Stanevičiaus fotografijų paroda „Armenija Ararato akyse“, skirta
Armėnijos Respublikos 100- čiui paminėti. su Goethe's institutu Lietuvoje
edukaciniai renginiai vaikams, siekiant sudominti vokiška literatūra, atvirų
durų diena „Užsuk į vokiškų leidinių biblioteką“, vokiečių kalbos dienų,
kultūros klubo „SKAITYMAI FOTELYJE“ /“"SESSELLESUNGEN“
renginiai, vokiškų filmų parodos. Taip pat vyko apsikeitimas vokiškais
leidiniais tarp giminingų Kauno VB vokiškų ir šveicariškų leidinių
bibliotekos ir Klaipėdos apskrities viešosios I.Simonaitytės bibliotekos
vokiškų leidinių bibliotekos, siekiant skatinti skaitymą ir
bendradarbiavimą tarp bibliotekų; su JAV ambasada Lietuvoje surengta
Lietuvos ir JAV bičiulystės šimtmečio puslapius atskleidžianti paroda „Per
Atlantą: Lietuvos ir JAV draugystės amžius“.

10

17

170%

Rodiklis viršytas, kadangi metų eigoje
atsirado daugiau pasiūlymų ir
bendradarbiavimo galimybių su užsienio
ambasadomis. Šia galimybe buvo
pasinaudota organizuojant renginius.

17 000

13929

82%

Rodiklis nepasiektas dėl žmogiškųjų
išteklių trūkumo /nedarbingumas/

73

70

96%

5 000

4789

96%

Dalyvauta Tarptautiniame savanorystės projekte Erasmus+; tarptautinėje
konferencijoje "Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose" (Varšuva);
tarptautinėje konferencijoje "Biblioteka - sumanios visiuomenės ugdymui"
(Klaipėda), 36-ame tarptautiniame vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos
IBBY kongrese Atėnuose; 84- ojoje Tarptautinėje bibliotekų asociacijų ir
institucijų federacijos (IFLA) konferencijoje Kvala Lumpure (Malaizijoje).
Įgyvendintas tarptautins projektas "I. Simonaitytė prabyla lenkiškai".

LIBIS suvestinį katalog1ą eksportuoti ne tik naujų išteklių duomenis, bet
taip pat įtraukti į senesnius, iki LIBIS programinės įrangos įdiegimo
bibliotekoje turėtų leidinių bibliografinius įrašus. Vykdant įsipareigojimus
analiziškai aprašyti Klaipėdos periodiniai leidiniai: laikiraštis "Klaipėda"
(liet. k.) ir "Клайпеда" (rus. k.), žurnalai "Jūra. More. See." (liet. k..
rusų. k., anglų k., kinų k. ), Durys" (liet. k.). Aprašyti einamieji
periodiniai leidiniai ir jie eksportuoti į Nacionalinį bibliografinių duomenų
banką (NBDB).

Parengtų ir integruotų į LIBIS suvestinį
katalogą bibliografinių įrašų skaičius
Bibliotekoje saugomus dokumentus
identifikuojančių bibliografinių įrašų
dalis, atsispindinti elektroniniame
kataloge, proc.
Parengtų ir integruotų į NBDB
bibliografinių įrašų skaičius

Skaitmeninti kultūros
Suskaitmeninti kultūros paveldo objektai, sukaupti AdM archyve, Fotopaveldo objektus,
video archyve
koordinuoti Klaipėdos ir
Tauragės apskričių
savivaldybių viešųjų
bibliotekų kultūros paveldo
skaitmeninimo ir viešinimo
veiklas

Teikti edukacines,
kultūrines ir informacines
paslaugas

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų
skaičius

900

674

75%

Rodiklis nepasiektas dėl žmogiškųjų
išteklių trūkumo.

Atvirai prieigai pateiktų suskaitmenintų
kultūros paveldo objektų skaičius

900

674

75%

Rodiklis nepasiektas, kadangi dėl
žmogiškųjų išteklių trūkumo nebuvo
suskaitmenintas pakankamas kultūros
paveldo objektų skaičius, kurį būtų galima
pateikti atvirai prieigai.

Suskaitmenintų objektų peržiūrų skaičius,
tenkantis vienam suskaitmenintam
objektui

7

7,5

107%

Organizuoti mokymai, stažuotės, konsultacijos skaitmeninimo klausimais
Klaipėdos regiono bibliotekoms.

Klaipėdos ir Tauragės apskričių
viešųjų bibliotekų, kurios naudojasi
skaitmeninimo kompetencijos centro
paslaugomis, skaičius (atitinka
Skaitmeninio kultūros paveldo
aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020
metų programos vertinimo kriterijų
"Atminties institucijų, naudojasi
skaitmeninimo kompetencijų centrų
paslaugomis, dalis iš visų Lietuvos
atminties institucijų (proc.)")

10

10

100%

Organizuoti renginiai, įgyvendinant bilbiotekos projektus,
bendradarbiaujant su kitomis kultūros, švietimo organizacijomis. 260
kultūrinis/informacinis renginys, 6 ekskursijos mieste; 190 parodų

Bibliotekos organizuotų kultūros ir
informacinių renginių skaičius
(atitinka Bibliotekų plėtros strateginių
krypčių 2016–2022 metams vertinimo
kriterijų „Bibliotekose vykdytų
informacinių, kultūrinių ir edukacinių
renginių skaičiaus pokytis, lyginant su
2014 m., proc.“ )

400

456

114%

Vykdytos edukacinės programos ir užsiėmimai: 1. Popieriaus gamyba; 2.
Šimtmečio popieriaus dirbtuvės; 3. <3 lietuvių kalbą, nes...; 4. Paukščių
rišimas 5. Velykų ženklai ant popieriaus; 6. Žaliapėdis; 7. Rišta lėlė; 8.
Kalėdinių atvirukų gamyba; 9. Muzikavimo džiaugsmas

Edukacinių programų skaičius
(atitinka Bibliotekų plėtros strateginių
krypčių 2016–2022 metams vertinimo
kriterijų „Bibliotekų vykdomų
neformaliojo švietimo programų
skaičius, vnt.“ )

9

9

100%

Rodiklis viršytas, kadangi esant didelei
paklausai buvo pasiūlyta daugiau renginių.
2018 m. planuuojant šį rodiklį
"Bibliotekos kultūros ir informaciniai
renginiai" buvo skaičiuojmi kiek per metus
biblioteka tokių renginių įgyvendis VISO.
Tai atspindi visą bibliotekos atliekamą
kultūrinį darbą.

Vykdytos edukacinės programos ir užsiėmimai: 1. Popieriaus gamyba; 2.
Šimtmečio popieriaus dirbtuvės; 3. <3 lietuvių kalbą, nes...; 4. Paukščių
rišimas 5. Velykų ženklai ant popieriaus; 6. Žaliapėdis; 7. Rišta lėlė; 8.
Kalėdinių atvirukų gamyba; 9. Muzikavimo džiaugsmas

Edukacinių užsiėmimų skaičius
(atitinka Bibliotekų plėtros strateginių
krypčių 2016–2022 metams vertinimo
kriterijų „Bibliotekose vykdytų
informacinių, kultūrinių ir edukacinių
renginių skaičiaus pokytis, lyginant su
2014 m., proc.“ )

120

249

208%

Rodiklis viršytas, kadangi 2018 metais
Edukacinės erdvės ir jos teikiamų paslaugų
žinomumas stipriai išaugo (Edukacinė
erdvė buvo atidaryta 2017 metų pabaigoje).
Žinomumas paskatino didesnę edukacinių
užsiėmimų paklausą. Esant didesnei
paklausai buvo pasiūlyta ir daugiau
edukacinių užsiėmimų nei buvo planuota.
137 edukaciniai užsiėmimai suorganizuoti
edukacinėje erdvėje. Organizuojant
papildomus užsiėmimus buvo skatibnama
savanoriška veikla. Biblioteka su
edukacinėmis priogramomis buvo
kviečiama kaip partnerė dalyvauti
įvairiuose mieste organizuojamuose
renginiuose.

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius

2500

3655

146%

Edukacinės erdvės populiarumo augimas,
kuris viršijo lūkesčius

Įgyvendinant nustatytoje teritorijoje projektus rengti kultūros,
Kultūros, edukacinių ir informacinių
informacinius ir edukacinius renginiai senjorams, neįgaliesiems, vaikams ir renginių, skirtų senjorams, skaičius
jaunimui bei kitoms socialiai pažeidžiamoms vartotojų grupėms.
Kultūros, edukacinių ir informacinių
renginių, skirtų žmonėms su negalia,
skaičius

17

16

94%

60

60

100%

Kultūros, edukacinių ir informacinių
renginių, skirtų vaikams ir jaunimui,
skaičius
Skaitmeninio raštingumo mokymų
skaičius

200

191

96%

1 800

1870

104%

2 500

2416

97%

Vykdyti visuomenės
Organizuoti grupiniai (mokymų klasėje) ir individualūs (interneto
įtraukimo į mokymosi visą skaitykloje) skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams
gyvenimą proceso veiklas

Skaitmeninio raštingumo mokymo
renginiuose mokytų, konsultuotų
gyventojų skaičius (atitinka KM
strateginio veiklos plano vertinimo
kriterijų P-01-08-01-01-04 „Per metus
viešosiose bibliotekose skaitmeninio
raštingumo mokymo renginiuose mokyti
ir konsultuoti gyventojai (tūkst. žm.) ir
(Informacinės visuomenės plėtros 20142020 metų programos "Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė"
vertinimo kriterijų "Per metus
viešosiose bibliotekose skaitmeninio
raštingumo mokymo renginiuose mokyti
ir konsultuoti gyventojai (tūkst.)"

Vykdyti praktinės veiklos
tyrimus, skaityti
pranešimus konferencijose

Parengtos virtualios mokymo programos: "Krašto paveldo gido" turinio
kūrimo ir pildymo metodinė priemonė, "Sway" - najoji "Microsoft Office"
programa - interaktyvių ataskaitų, asmeninių istorijų, pateikčių kūrimas ir
bendrinimas.Virtuali mokymo programa: "Krašto paveldo gido" turinio
kūrimo ir pildymo metodinė priemonė - sukurta kaip metodinė priemonė,
skirta naudoti naujiems bei esamiems Karšto paveldo gido" kūrėjamspartneriams, suteikia žinių apie objektų įkėlimą į "Krašto paveldo gidą" bei
maršrutų kūrimą. Metodinė priemonė patalpinta Klaipėdos regiono
bibliotekų tinklaraštyje: http://bibliotekos.klavb.lt/nuotoliniai-mokymaibibliotekininkams/
Nuotoliniai mokymai "Sway" - naujoji "Microsoft Office" programa interaktyvių ataskaitų, asmeninių istorijų, pateikčių kūrimas ir
bendrinimas - sukurtas siekiant kelti Klaipėdos regiono savivaldybių
bibliotekų darbuotojų kvalifikaciją (taip pat kaip visuomenės įtraukimo į
mokymosi visą gyvenimo priemonė, skatinanti įgyti naujų įgūdžių??? nes
šitas mokymas bibliotekos plane prie visuomenės įtraukimo). Nuotoliniai
mokymai patalpinti Klaipėdos regiono bibliotekų tinklaraštyje:
http://bibliotekos.klavb.lt/nuotoliniai-mokymai-bibliotekininkams/

Bibliotekos parengtų virtualių
mokymosi programų skaičius (atitinka
Bibliotekų plėtros strateginių krypčių
2016-2022 metams vertinimo kriterijų
„Bibliotekos parengtų virtualių
mokymosi programų skaičius, vnt.“)

2

3

150%

Atnaujinta mokymų klasė, padidinant mokymų vietų skaičių (nuo 10 iki
15)

Bibliotekoje atnaujintų mokymui(si)
palankių erdvių skaičius (atitinka
Bibliotekų plėtros strateginių krypčių
2016-2022 metams vertinimo kriterijų
„Bibliotekose atnaujintų mokymui (si)
palankių erdvių skaičius, vnt.“)

1

1

100%

Įvairaus amžiaus gyventojai buvo mokami naudotis DB, informacijos
paieškos kataloguose, internete bei kitoms bibliotekos teikiamomis
paslaugomis tiek grupėse, tiek individualiai pagal poreikį

Apmokytų gyventojų bibliotekoje skaičius

15 000

16401

109%

Vykdyti šie praktinės veiklos tyrimai: 1 Tyrimo "Jaunimo poreikiai
bibliotekoje" (pradėtas 2017 m.) rezultatų analizė; 2. Abonementų fondo
panaudos tyrimas (pradėtas 2017 m.); 3. KLAVB teikiamų paslaugų
vertinimo tyrimas; 4.KLAVB vartotojų elgsenos tyrimas renkantis
literatūrą: tyrimo metodikos paruošimas. Išanalizuotų rezultatų pagrindu
parengti rekomendacijų įgyvendinimo planai, kurie suderinti su Kultūros
ministerija.

Vykdytų tyrimų skaičius

4

4

100%

Organizuota Tarptautinė konferencija "Library for Education of Smart
Society"

Bibliotekos organizuotų konferencijų
skaičius

1

1

100%

2018 metais parengti pranešimai: "Between Technology and Tradition an
Introduction to the Educational Space for Creativity and Lifelong
Learning"; "Development on Innovative Services in Librarys of Lithuania
Book Lending Machine"; "Metai su Ieva Simonaityte. Įpaveldinimas ir
įamžinimas Klaipėdos krašte"; "Edukacinė erdvė Klaipėdos bendruomenei
iššūkiai ir perspektyvos"; „Kitokių galių suteikimas žmonėms su (ne)galia
bibliotekoje“

Bibliotekos darbuotojų skaitytų
pranešimų konferencijos, seminaruose ir
panašiuose renginiuose skaičius

4

5

125%

Papildomai sukurta (nenumatyta plane):
Nuotoliniai mokymai „ „Media 1“ –
metodinė medžiaga darbui su „GIMP“
paveikslėlių redagavimo programa“. 2018
m. pagal mokymų programą „Media1“
pravesti mokymai 10 Klaipėdos regiono
savivaldybių bibliotekų, mokymuose
dalyvavo 110 bibliotekų darbuotojų.
Siekiant mokymų medžiagą paskleisti
plačiau po mokymų sukurti nuotoliniai
mokymai. Nuotoliniai mokymai patalpinti
Klaipėdos regiono bibliotekų tinklaraštyje:
http://bibliotekos.klavb.lt/nuotoliniaimokymai-bibliotekininkams/

Rodiklis viršytas, metų eigoje atsirado
naujų, neplanuotš pasiūlymų dalyvauti
konferencijose.

Skatinti savanorišką veiklą Vykdyti du savanorystei skirti projektai; "Savanoriška biblioteka II" ir "7 Bibliotekoje ir/ar jos renginiuose bent
bibliotekoje
Plius". Pagrindiniai bibliotekos savanorystę skatinančių projektų tikslai
vieną kartą dirbusių savanorių skaičius
buvo: savanoriškos veiklos galimybių sklaida ir informavimas bibliotekoje
ir už jos ribų; jaunimo pilietiškumo ir tolerancijos ugdymas;
bendradarbiavimo ir informacijos tinklų kūrimas, palaikymas, sprendžiant
jaunimui aktualius klausimus. Savanoriai pasitelkiami vykdant didelės
apimties projektus (pvz. VI Klaipėdos knygų mugėje dirbo 15 savanorių),
išvažiuojamuose projektuose, kai biblioteka dalyvauja miesto šventėse ir
pan.

50

199

398%

Efektyviai valdyti įstaigos
finansus

0

0

100%

Direktorė

Įstaigos įsiskolinimų metų pabaigoje
likutis (eurai)

Laima Pačebutienė

Rodiklis viršytas, kadangi didėjant
bibliotekos žinomumui ir populiarėjant
savanorystės idėjai daugėja ir savanoriauti
bibliotekoje norinčių asmenų skaičius.
Metų pabaigoje Klaipėdos miesto
savivaldybė, likus lėšų,skyrė papildomą
finansavimą 2 savanorystės projektams.
Savanorystė vykdoma ne tik ilgalaikė, bet ir
trumpalaikė, tai labai priimtina
moksleiviams, studentams, pedagogams dėl
renkamų socialinių valandų.

