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šis leidinys – apie biblioteką, nuėjusią sudėtingą kelią, blaškomą istorijos vingių, bet išlikusią. jis ir apie mus, čia 
dirbančius ir dirbusius bibliotekininkus. išrinkome 100 faktų, kurie byloja, kaip vystėsi, taikėsi prie laikmečio ir 
XX amžiaus politinių vėjų, keitėsi ir ieškojo savo kelio mūsų biblioteka.
1920 metų spalio 4 dieną atvėrusi duris ir miesto valdžios iškilmingai pristatyta miestelėnams, biblioteka pradėjo kurti 
savo istoriją. Kelis kartus keitė pavadinimą. šiandien ji – Klaipėdos miesto savivaldybės imanuelio Kanto viešoji biblio-
teka. 
Kalbėti apie XX amžiaus Klaipėdos miesto,  jo institucijų, žmonių istoriją – sudėtinga. miestas išgyveno kelis politinės 
priklausomybės tarpsnius: 1920–1923 metais – prancūzijos administravimą antantės sąjungininkų vardu; nuo 
1923-iųjų iki 1939-ųjų kovo 22 dienos – miesto autonomijos laikotarpį lietuvos Respublikos sudėtyje; nuo 1939-ųjų 
kovo iki 1945-ųjų sausio mėnesio miestas priklausė vokietijos Reichui, o Raudonajai armijai okupavus Klaipėdą, iki 
1990-ųjų kovo 11 dienos, buvo lietuvos tsR dalimi. atstačius lietuvos Respublikos nepriklausomybę, atverstas naujas 
miesto istorijos puslapis. 

visi istorijos vingiai tiesiogiai veikė ir miesto viešosios bibliotekos veiklą, jos darbo turinį ir prestižą. ir visgi, manau, 
liko gyvos gijos, jungiančios atskirus istorijos tarpsnius ir leidžiančios teigti, kad tai – ta pati institucija. visais laikais 
bibliotekoje dirbo šviesaus proto žmonės, jie aklai nepasidavė ideologiniams muštrams, ir kiek galėdami skleidė gerąją 
žmonijos patirtį, žadino viltį ir tikėjimą. visais laikais biblioteka buvo atvira miestiečiams ir buvo išlaikoma iš miesto 
biudžeto.
neišliko mūsų fonduose ikikarinio laikotarpio knygų. džiaugiamės, kad dalį jų 1945 metais atrado ir išsaugojo 
Respublikinių knygų rūmų darbuotojai. prisiglaudusios vilniuje, šv. jurgio bažnyčioje, knygos laukė dienos, kada galės 
grįžti į Klaipėdą. apie sudėtingą šių knygų paieškų kelią ir išgyvenimo istoriją pasakojama  jurgos bardauskienės leidinyje 
„Kultūros palikimo beieškant. Klaipėdos miesto biblioteka 1920–1945 metais“. ačiū autorei už pastangas.
tremtinio kelią nuėjo ir pati miesto biblioteka. 1935 metais Klaipėdos magistratas už 100 000 litų nupirko Hermano 
Gerlacho pastatą dabartinėje H. manto g. 25 ir į jį perkėlė miesto viešąją biblioteką. tačiau 1952 metais komunistų 
partijos funkcionierių ji buvo išvaryta į apleistas 199 m2 patalpas p. Cvirkos g. 5.
ištisus dešimtmečius sekė ilgas ir sudėtingas vystymosi ir ieškojimų kelias. daug teko keistis ir mokytis, kol biblioteka 
tapo tokia, kokia yra šiandien – moderni, atvira gyvenimo pokyčiams, turinti ištisą padalinių tinklą, išsidėsčiusį po visus 
miesto mikrorajonus.
šioje bibliotekoje išdirbau 36 metus – gerą trečdalį jos gyvavimo. todėl manau, kad turiu teisę kalbėti, ir žinau, kiek 
pastangų dėjo jos žmonės, kad ši institucija taptų kultūros sklaidos, edukacijos, inovacijų populiarinimo bei bendruo-
menės centru.
tai darėme ir sovietmečiu, kai parašę soc. lenktyniavimo planus, iškentę katalogų ir fondų cenzūravimo patikras, 
imdavomės lietuviško žodžio, etnokultūros ir papročių sklaidos. Kviesdavome klaipėdiečius į poezijos vakarus, 
susitikimus su šviesiausiais to meto lietuvos protais. 
nieko nepaisydamos platinome sąjūdžio idėjas. išaušus nepriklausomybės rytui, visa galva pasinėrėme į galimybių 
paieškas, turėdamos tikslą įdiegti pasaulio viešųjų bibliotekų pasiekimus ir inovacijas mūsų bibliotekoje. nesustodamos 
mokėmės ir tikėjome savo darbo prasmingumu. 
dar prieš gerą dešimtmetį negalėjau patikėti, kad ateis diena, kai biblioteka bus aprūpinta modernia technika, lankytojai 
turės kompiuterizuotas darbo vietas su vaizdo, garso, grafine medžiaga, jaunimas galės džiaugtis robotikos rinkiniais ir 
inžinerinius gebėjimus lavinančiais konstruktoriais. neįsivaizdavau, kad šiandieninė biblioteka tiek daug prisidės prie 
miestiečių skaitmeninės atskirties mažinimo.
Kokia ateitis laukia Klaipėdos miesto savivaldybės imanuelio Kanto viešosios bibliotekos XXi amžiuje? matau ją 
modernią, su puikiai sutvarkytomis erdvėmis, kuriose klaipėdiečiai klausosi muzikos, žiūri filmus, naršo po virtualų  
medijų pasaulį, ateina susitikti ir bendrauti, lankosi renginiuose, dalyvauja mokymuose. ir, žinoma, pasiskolina reikiamą 
knygą, nes, kad ir kokie pokyčiai ateitų, spausdinta knyga nepaliks bibliotekos. ir mes, bibliotekininkai, tame procese 
vaidinsime svarbų vaidmenį.

su geriausiais linkėjimais
Klaipėdos miesto savivaldybės 
imanuelio Kanto viešosios bibliotekos
direktorė bronislava lauciuvienė
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Georgas Kempas (Georg Kemp).
KLAVB, AdM archyvo nuotr. 

1920–1925 m. bibliotekai vadovavo filosofijos mokslų dak-
taras, kultūrinių renginių organizatorius, Goethe‘s draugijos 
narys, Klaipėdos krašto muziejaus draugijos narys Georgas 
Kempas (Georg Kemp). bibliotekoje vykdavo knygų prista-
tymai, susitikimai su autoriais, skaitymai, buvo rengiamos 
knygų parodos, organizuojami rytiniai spektakliai, kuriuose 
vaidindavo aktoriai. paskaitas skaitydavo ir pats direkto-
rius. nuo 1923 m. paskaitoms iliustruoti buvo naudojamas  
tais laikais modernus įrenginys – skaidrių rodymo aparatas 
(lichtbildapparates).

2

Žinoma, kad 1926–1927 m. bibliotekai 
išlaikyti Klaipėdos magistratas skyrė 
63 000 lt, iš kurių 
36 000 lt – algoms mokėti.

1931 m. bibliotekoje įsteigtas atskiras 
lietuviškų knygų fondas, kurį sudarė apie 
3 000 leidinių, pradėta prenumeruoti 
lietuviška periodinė spauda. 

3 41

1920 m. spalio 4 d. liepojos g. 36 (vok. libauer str. 36) esančiame pastate (dabar Herkaus manto g.
 20) įkurta Klaipėdos miesto biblioteka (stadtbücherei memel). Kiti bibliotekos pavadinimai: stadt 
und landes bibliothek, stadtbücherei memel. nuo 1923 m. iki 1939 m. – Klaipėdos miesto knygy-
nas. steigiant biblioteką pagrindinę fondo dalį sudarė apie 500 egz. knygų iš Rotušės bibliotekos bei 
apie 3 000 johano Zembrickio (johannes sembritzki) kolekcijos knygų. 

Pastatas, esantis Herkaus Manto g. 20. KLAVB, AdM archyvo nuotr. 

„Atmintis sklaido, rūšiuoja. Atiduoda „į archyvą“, o po kiek laiko 
pareikalauja grąžinti.“

(Viktorija Daujotytė)
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Namas, esantis Herkaus Manto g. 25. KLAVB, AdM archyvo nuotr.

1936 m. gegužės 29 d. įvyko oficialus bibliotekos atidarymas, kuriame dalyvavo Klaipėdos burmis-
tras Gustavas šulcas (Gustav schulc) ir miesto architektas paulas Giessingas (paul Giessing). 1936 m. 
birželio 2 d. Klaipėdos miesto biblioteka atvėrė duris skaitytojams.

7

6

1935 m. Klaipėdos magistratas už 100 000 litų nupirko iš Hermano Gerlacho (Hermann Gerlach) 
našlės pastatą, buvusį libauer str. 6 (dabar Herkaus manto g. 25) ir nutarė į šį pastatą perkelti Klai-
pėdos miesto biblioteką. 

5

1934 m. lietuvos saugumas uždraudė įvežti ir bibliotekoje platinti fašistinę literatūrą, nes lietuvos 
vyriausybei skiriant didelį biudžetą bibliotekos (Klaipėdos knygyno) išlaikymui, čia dirbantys bib-
liotekininkai aktyviai skleidė nacionalsocialistinę propagandą. tuometis direktorius R. majeris buvo 
priverstas atsistatydinti.
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Klaipėdos miesto bibliotekoje vokiškuoju laikotarpiu paskutinė 
skaitytojui išduota knyga, (šiuo metu saugoma apskrities 
i. simonaitytės viešojoje bibliotekoje), kurioje fiksuojama 
knygos grąžinimo data – 1944 m. rugpjūčio 24 d. 

11

12

1945 m. rugsėjo 27 d. prasidėjo tarybinis bibliotekos 
veiklos periodas. atidaryta Klaipėdos miesto 1-oji masi-
nė biblioteka, kuri perėmė prieškarinės Klaipėdos mies-
to bibliotekos patalpas, inventorių, fondus ir tęsė veiklą. 
bibliotekos vedėja buvo paskirta aktorė vera obuchova 
(g. 1893 m. archangelske). teatrinis pseudonimas – vera 
Galina. ji vadovavo bibliotekai nuo 1945 m. rugsėjo iki 
1946 m. gruodžio. tuo laikotarpiu pradėtas bibliotekos 
fondo naikinimas. iš v. obuchovos atsiminimų: „biblio-
tekos patalpos išliko, nors ir apgriautos. stelažuose – 
knygos vokiečių kalba. teko tas knygas nuimti, ir stelažai 
liko tušti. pirmasis užsirašė draugas eitavičius. tada fon-
de buvo tik 2 000 knygų, daugiausia rusų kalba.“

Vera Aleksandrovna Obuchova (Undozerova), 
1924 m. Nuotrauka iš bibliotekos archyvo.

9

1939–1944 m. bibliotekai vadovavo  
Gerhardas Lietzas (Gerhard lietz). jo 
iniciatyva įsteigtas fotoarchyvas, kuria-
me turėjo būti kaupiamos miesto nuo-
traukos, pradėti rinkti lietuvių valdymo 
(1923–1939 m.) laikotarpio rinkimų pla-
katai bei skrajutės. bibliotekai buvo per-
duotas Klaipėdos miesto archyvas, jam 
sutvarkyti ir kataloguoti miesto valdžia 
skyrė pagalbinį darbuotoją. yra žinoma, 
kad johanas Zembrickis (johannes sem-
britzki) laisvalaikiu sutvarkė miesto ar-
chyvą, kuriame jo įvesta sistema išliko iki 
1944 m.  

10

1939 m. miesto bibliotekų tinklas plečiamas – atidaryta vaikų biblioteka, turėjusi apie 3 000  knygų. 
Kūlių vartuose ir smeltėje atidaryti bibliotekos filialai.

8

1939 m. vokietijai aneksavus Klaipėdos 
kraštą bibliotekos fonduose buvo apie 
36 000  spaudinių ir tik apie 3 000 lietuvių 
kalba. iš fondų pašalinta apie 7 000  nacio-
nalsocializmo ideologijai nepalankių knygų – 
pirmiausia žydų autorių ir marksistinės lite-
ratūros. 
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15

informacija apie bibliotekos darbuotojų dar-
bo užmokestį  (iš 1956 m.  biudžeto sąmatos): 
tumas a. vedėjas, neb. vid., atlygin. 503,12 rb.; 
narinkevičienė v. abonemento vedėja, vidur., 
atlygin. 603,75 rb.; umbrasienė m. skait. ve-
dėj., vidur., atlygin. 488,75 rb.

Klaipėdos miesto 1-osios viešosios bibliotekos tar-
nautoja Lastienė bendrauja su bibliotekos lankytoju, 
1951 m. Nuotrauka iš Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejaus fondų.

16

1952 m. balandžio 22 d. Kultūros-švie-
timo skyriaus vedėjos o. baranauskienės 
įsakymu nr. 33 sukeičiamos patalpos 
tarp srities bibliotekos ir Klaipėdos mies-
to 1-osios bibliotekos. miesto biblioteka 
perkeliama į patalpas, esančias p. Cvir-
kos g. 5 (199 m2), kur buvo pervežtos ir 
senosios talpios bei praktiškos metalinės 
knygų lentynos iš prieškario miesto bib-
liotekos. apie perkėlimo priežastis buvęs 
srities bibliotekos direktorius v. malukas 
savo atsiminimuose rašė: „pas mus dirbo 
tokia maksimavičienė, jos vyras studijavo 
maskvoje aukštojoje partinėje mokykloje, 
buvo srities partijos komiteto atsakingas 
darbuotojas. Kreipiausi per žmoną į jį, at-
vyko, apžiūrėjo patalpas ir sako: gal biblio-
tekas reikia sukeisti vietomis? taip atsidū-
rėme montės g. 25. plotas, atitekęs srities 
bibliotekai, padidėjo beveik keturis kartus 
ir sudarė 415 kv. m. ten pasiliko tik vaikų 
biblioteka, kuri į s. daukanto gatvę buvo 
iškelta tik 1969 m.“ 

13

1947 m. vadovauti bibliotekai paskiriama olga pavlova tkačuk, 1949 m. – nikolaj petrov. miesto 
bibliotekos lentynas užpildė ideologinė sovietinė literatūra.

1951 m. sausio 25 d. iš Klaipėdos kultūros namų direktoriaus pareigų dirbti 1-osios masinės bib-
liotekos vedėju atėjo antanas tumas. neturėdamas specialaus bibliotekinio išsilavinimo (tik ne-
baigtas vidurinis), tačiau būdamas geras organizatorius ir vadovas, sugebėjo suburti darbuotojus į 
puikų kolektyvą, jaučiantį atsakomybę už savo darbą. išvystė aktyvią veiklą organizuojant miesto 
dainų šventes bei saviveiklinių kolektyvų darbą. bibliotekai vadovavo iki mirties (1962 m.).

14

Klaipėdos miesto 1-osios masinės bibliotekos 
vedėjas A. Tumas ir abonemento vedėja

V. Narinkevičienė, 1954 m. Nuotrauka iš 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondų. 
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19

biblioteka verčiama propaguoti sovieti-
nę ideologiją. išrašas iš Klaipėdos miesto 
dŽdt vykdomojo komiteto sprendimo 
nr. 557: „nežiūrint kai kurių pasiektų lai-
mėjimų, bibliotekos nr. 1 darbe yra daug 
trūkumų. darbuotojai daugiausia propa-
guoja grožinę literatūrą. visiškai nepaten-
kinamai propaguojama politinė ir moksli-
nė-techninė literatūra darbininkų tarpe.“

21

1962 m. gruodžio 14 d. 1-osios miesto masinės 
bibliotekos vedėja tapo vilniaus valstybinio uni-
versiteto absolventė Danguolė Urbonavičiūtė. 
tai buvo pirmoji aukštąjį bibliotekinį išsilavinimą 
turinti bibliotekos vadovė, ne kartą apdovanota 
Kultūros skyriaus padėkomis, Kultūros ministeri-
jos garbės raštais už indėlį į bibliotekos augimą, o 
1970 m. apdovanota medaliu „už šaunų darbą“. 
bibliotekai vadovavo iki 1973 m. spalio 22 d.

20

1960 m. 1-oji masinė biblioteka perkelta į kitą 
gatvės pusę, į pastatą p. Cvirkos g. 8 (157 m2), 
kuriame iki šiol veikia kaip Klaipėdos miesto 
savivaldybės imanuelio Kanto viešoji bibliote-
ka. anksčiau čia veikusi kavinė „Žuvėdra“ buvo 
užėmusi du gyvenamojo namo aukštus. 1-oji 
miesto masinė biblioteka įgyvendino laisvą 
skaitytojų prieinamumą prie knygų. du nema-
ži kambariai buvo skirti abonementui. Į antrąjį 
aukštą kilo mediniai lenkti laiptai, kurie vedė į 
skaityklą. 

Klaipėdos miesto Kultūros skyriaus vedėjas 
V. Vasiliūnas įteikia Garbės raštą 1-osios miesto 
masinės bibliotekos vedėjai D. Urbonavičiūtei, 
1963 m. Nuotrauka iš bibliotekos archyvo.

17

1952 m., bibliotekai persikeliant į pastatą p. Cvirkos g. 5, vertinga lituanistinio turinio literatūra 
buvo surinkta ir perduota lietuvos mokslinėms bibliotekoms.  

1958 m. 1-osios masinės bibliotekos fondą 
sudarė 35 332 egz. leidinių, bibliotekoje skai-
tė 2 274 skaitytojai, kuriems 1958 m. išduota 
36 000 knygų. 

18

1-osios miesto masinės bibliotekos skaitykla, 1954– 
1955 m. Nuotraukos iš Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejaus fondų.

1-osios miesto masinės bibliotekos skaitykla. Bibliotekininkė 
E. Valužytė ir seniausia bibliotekos skaitytoja M. Rubinštein, 
1954 m. Nuotrauka iš Mažosios Lietuvos istorijos mu-
ziejaus fondų.
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24

lietuvos tsR kultūros ministerijos 1977  m. birželio 13 d. įsakymu nr. 268 Klaipėdos m. vykdomasis 
komitetas priėmė sprendimą nr. 455 dėl masinių bibliotekų centralizacijos. 1977 m. rugpjūčio 1 d. 
miesto 1-oji masinė biblioteka buvo pertvarkyta į Klaipėdos miesto centrinę biblioteką. jos biudže-
te centralizuotos visų masinių bibliotekų lėšos ir perduotos buvusių masinių bibliotekų funkcijos: 
fondų komplektavimas ir tvarkymas, bibliografinio-informacinio darbo organizavimas, metodinis 
darbas.

1977 m. Klaipėdos miesto centrinė biblioteka (p. Cvirkos g. 8) į centralizuotą sistemą sujungė 10 mieste 
veikusių masinių bibliotekų. Centralizuotą tinklą sudarė: 2-asis filialas (minijos g. 147), dabar – 
Kalnupės biblioteka; 3-iasis filialas (palangos g. 8, Giruliai), dabar – Girulių biblioteka; 4-asis filialas 
(jaunosios Gvardijos g. 60, melnragė), dabar – melnragės biblioteka; 5-asis filialas (debreceno g. 22), 
dabar – debreceno biblioteka; 6-asis filialas (taikos pr. 79), dabar – pempininkų biblioteka; 7-asis filia-
las (Kauno g. 49), dabar – „Kauno atžalyno“ biblioteka; 8-asis filialas (vilniaus g. 13), dabar nebeveikia; 
1-asis vaikų filialas (s. daukanto g. 15), dabar – „Karlskronos“ biblioteka; 2-asis vaikų filialas (Kau-
no g. 49), dabar – „Kauno atžalyno“ bibliotekos vaikų centras „pelėdžiukas“.

25

Irena Danieliūtė-Škapina, 1978 m. 
Nuotrauka iš bibliotekos archyvo.  

22

1969 m. pradedamas gyvenamųjų namų –  p.  Cvirkos g. 8 ir p. Cvirkos g. 10 (dabar turgaus g. 6 ir 
turgaus g. 8) kapitalinis remontas, kuris baigėsi  1974 metais. po remonto 1-ajai miesto masinei bi-
bliotekai perduotos abiejų pastatų pirmųjų aukštų patalpos, kurių bendras plotas  – 560 m2. 1975 m. 
1-ojoje miesto masinėje bibliotekoje skaitė 1 823 skaitytojai. pagal tautybę – 1 310 lietuvių, 477 rusai, 
36 kitų tautybių atstovai. 

23

1973 m. spalio mėnesį irena danieliūtė-škapina 
perėmė vadovavimą seniausiai miesto masinei 
bibliotekai, turinčiai savo tradicijas, stipriau-
sią materialinę bazę bei didžiausią knygų fondą, 
ir pradėjo ją ruošti svarbiam etapui – Klaipėdos 
miesto masinių bibliotekų centralizacijai. 1977 m., 
po centralizacijos, i. danieliūtė-škapina tapo bi-
bliografinio-informacinio skyriaus vedėja ir dirbo 
jame iki 1979 m.
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29

po centralizacijos prasidėjo naujas mies-
to bibliotekų veiklos etapas. buvo ieškoma 
naujų veiklos formų, gausėjo masinių rengi-
nių, formuojamas vieningas centrinės siste-
mos bibliotekų knygų fondas, išaugo Cen-
trinės bibliotekos skyrių ir filialų vaidmuo, 
pagerėjo veiklos rodikliai. 
1978 m. Klaipėdos centrinėje bibliotekoje 
skaitė 4 698 skaitytojai, iš jų – 1 404  moks-
leiviai. Klaipėdoje tuo metu gyveno 176 tūkst. 
gyventojų.

1981 m. kovo mėnesį nuolatinėms direktorės 
pareigoms buvo perkelta bibliografinio-infor-
macinio skyriaus vedėja eugenija serpkova. 
ji bibliotekai vadovavo iki 1983 m. lapkričio 
mėnesio.

30

Centrinės bibliotekos darbuotojai. Pirmoje eilėje (iš kai-
rės): V. Verpiotaitė, D. Pupelytė, A. Girdvainienė ir prak-
tikantės iš Vilniaus kultūros mokyklos. Stovi (iš kairės): 
B. Jakštienė, E. Serpkova, N. Samoilova, G. Petrikienė, 
E. Jurgutienė, D. Piekienė, D. Baužytė, V. Zairienė, D. Keršu-
lienė, S. Grasevič, N. Kovalskaja, A. Mikalojūnienė, 1981 m. 
P. Trusevič nuotrauka.

Eugenija Serpkova, 1979 m.  
Nuotrauka iš bibliotekos archyvo.

Klaipėdos centrinės bibliotekos direktorius 
Povilas Kizis, 1978 m. Nuotrauka iš bib-
liotekos archyvo.
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1978–1980 m. Klaipėdos miesto centrinei 
bibliotekai vadovavo Povilas Kizis. Centri-
nės bibliotekos vadovas 1957–1975 m. buvo 
dirbęs lietuvos respublikinėje bibliotekoje. 
sudarė, redagavo, išvertė ir pritaikė lietuvos 
bibliotekoms metodinių leidinių ir instruktyvi-
nių dokumentų, dalyvavo iFla (tarptautinės 
bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos) 
sesijose. 

27 28

1978 m. kovo 1 d. įkurtas  Centrinės bib-
liotekos jaunimo skyrius (taikos pr. 81a), 
aptarnavęs 15–21 metų amžiaus jaunimą. 
šiame skyriuje paskaitas apie ikitarybinę 
lietuvą bei Klaipėdą skaitė istorikė, peda-
gogė bronė liktoraitė-elertienė, veikė mu-
zikinis-literatūrinis klubas, kurio pirmininku 
ir renginių vedėju tapo vos 21 m. sulaukęs 
leonidas donskis. Į namus buvo išduoda-
mos muzikinės vinilinės plokštelės.

Centrinėje bibliotekoje skirtingoms funkci-
joms vykdyti  įkurti  6 skyriai: Knygų tvarkymo 
ir komplektavimo, informacinis-bibliografinis, 
metodinis, skaitytojų aptarnavimo, vaikų lite-
ratūros ir jau minėtas jaunimo skyrius.
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1983 m. 16-osios divizijos  g. 61 įsteigtas 
10-asis Klaipėdos centrinės bibliotekos filia-
las, dabar – miško biblioteka (Kretingos g. 
61). 1984 m. lapkričio 11 d. šiaulių g. 3 duris 
atvėrė filialas nr. 11, dabar – šiaulių biblio-
teka. 1986 m. įsteigtas 12-asis Centrinės 
bibliotekos filialas (laukininkų g. 42), dabar –
laukininkų biblioteka. 

1985–1987 m. organizuojami didelio po-
puliarumo sulaukę tęstiniai renginių ciklai 
„Knyga ir vaikystė“, „Knyga ir jūra“, „lai-
ko pulsas“. vyko susitikimai su rašytojais: 
K. Kauku, K. saja, K. maruku, R. Černiausku, 
v. misevičiumi, R. skučaite, v. palčinskaite, 
j.  mačiukevičiumi, e. selelioniu, just. marcin-
kevičiumi ir kt.

34

12-ojo Centrinės bibliotekos filialo atidarymo aki-
mirka, 1986 m. Nuotrauka iš bibliotekos archyvo.

Poetas Just. Marcinkevičius ir Centrinės bibliotekos dar-
buotojai. Žvejų kultūros ir sporto rūmuose, 1985 m. 
A. Jankūno nuotrauka.

Bibliotekos direktorė Bronislava 
Lauciuvienė, 1984 m. Nuotrauka 

iš bibliotekos archyvo.

31

1982 m. pietinėje miesto dalyje atidarytas 9-asis Klaipėdos centrinės bibliotekos filialas (vingio g. 11), 
dabar  – vingio biblioteka. 

32

1983 m. lapkričio mėnesį Klaipėdos centrinės bibliotekos direktore tapo bronislava lauciuvienė. 37 
metus bibliotekai vadovaujanti direktorė pradėjo ir sėkmingai plėtojo naują modernios bibliotekos 
gyvavimo etapą, vadovavo bibliotekos tinklo sukūrimo, pastatų modernizavimo, tinklo kompiuteri-
zacijos, nemokamo interneto vartotojams, optimalaus knygų sukomplektavimo projektams, 2004 m. 
buvo apdovanota lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už bibliografijos ir knygotyros 
mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą. dalyvavo 1991 m. maskvos 57-ojoje, 1998 m. amsterdamo 
64-ojoje, 2003 m. berlyno 69-ojoje, 2007 m. durbano 73-iojoje, 2008 m. Kvebeko 74-ojoje iFla 
(tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos) sesijose. b. lauciuvienės vadovaujama 
biblioteka išsiskiria novatoriškumu, netradicinėmis idėjomis, stipriais tarpinstituciniais ir bendruome-
niniais ryšiais bei išskirtiniu dėmesiu šiuolaikiniam bibliotekos paslaugų vartotojui. 
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lietuvos tsR kultūros ministerija ir Kultūros darbuotojų 
profsąjungos lietuvos respublikinis komitetas apdovano-
jo Klaipėdos miestą diplomu už geriausią bibliotekų darbą 
1987 metais.

bibliotekos direktorė b. lauciuvienė meno skyriaus atidarymo metu teigė: „mes atidarome meno 
biblioteką tokiu metu, kai visuomenės alkis dvasiniams dalykams, menui, filosofijai labai išaugęs. šis 
laikotarpis – pradžia kelio, kuriame mūsų žmonės perkainoja vertybes ir pradeda skaičiuoti centrali-
zuoto valdymo padarytą žalą lietuvos gamtai ir lietuvio sielai.“ 

nuo 1988 metų bibliotekos veikla buvo 
skirta sąjūdžio idėjų platinimui. bibliotekos 
direktorė b. lauciuvienė buvo 1988 m. 
spalio 22–23 d. vykusio lietuvos persi-
tvarkymo sąjūdžio steigiamojo suvažia-
vimo dalyvė. 

1988 m. vasario 12 d. Centrinėje biblio-
tekoje (p. Cvirkos g. 8) įvyko istorikų klu-
bo steigiamasis susirinkimas. Klubo pir-
mininku išrinktas istorikas a. tytmonas. 
Klubo renginiuose dalyvavo istorikai v. 
vareikis, a. bumblauskas, v. plečkaitis, 
kraštotyrininkas p. jakštas ir kiti. istori-
kų klubo renginių metu buvo dalijamasi 
persitvarkymo sąjūdžio idėjomis.

1988 m. įkurtas Klaipėdos centrinės bibliotekos meno skyrius (j. janonio g. 9), kuris tapo vienu 
populiariausių miesto kultūrinių renginių centru. specialiai meno bibliotekai keramikė t. jan-
kauskaitė sukūrė juodosios keramikos darbų; tekstilininkė b. vaitiekūnienė nuaudė gobeleną; 
patarimų negailėjo nacionalinės martyno mažvydo bibliotekos meno skyriaus vedėja l. lu-
košiūnienė. meno bibliotekoje veikė skaitykla-kavinė, buvo steigiami įvairūs meninės pakrai-
pos klubai. organizuojami susitikimai su menininkais, aptariamos jų parodos. veikė japoni-
jos bičiulių klubas „Heian“, grafikų klubas. tai buvo nauja ir patrauklu tuometiniu laikotarpiu.

36 38 39
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1989 m. vasario 21 d. įvyko istorikų klubo 
renginys, skirtas vasario 16-ajai. istorikas 
v. plečkaitis apžvelgė lietuvių tautos kelią 
į valstybingumą.

1989 m. rugpjūčio 23 d. bibliotekos kolek-
tyvas dalyvavo „baltijos kelyje“, kelio ruože 
nuo pasvalio link saločių.

1990 m. priėmus vietos savivaldos pagrin-
dų įstatymą, masinės bibliotekos perėjo sa-
vivaldybių žinion ir tapo priklausomos nuo 
vietos valdžios sprendimų.

Istorikų klubo susirinkimo dalyviai, 1989 m. Nuotrauka iš 
bibliotekos archyvo. 

1991 m. jaunimo aptarnavimo skyrius perkeltas į naujas renovuotas patalpas, esančias  tilžės g. 9. 
šiame name 1933–1934 m. gyveno iškilus lietuvos jūrininkas, Klaipėdos uosto kapitonas liudvikas 
stulpinas (1871–1934). 2016 m. gruodžio 4 d. uostamiestyje, ant tilžės g. 9 esančio namo, atidengta 
paminklinė lenta su l. stulpino bareljefu. Gretimame name, esančiame tilžės g. 13, 1931–1938 m. 
gyveno ieva simonaitytė. Čia gyvendama ji parašė romaną „aukštujų šimonių likimas“.  

1991 m. biblioteka pradėjo grandiozinį darbą – dokumentų fondų, katalogų ir kartotekų perklasifi-
kavimą pagal tarptautinę klasifikavimo sistemą – universalią dešimtainę klasifikaciją (udK), kartu 
iš fondų šalinant pasenusio turinio, socialistine ideologija persunktą lektūrą. šis darbas užbaigtas 
apie 1997 metus.  
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1993 m. sausio 28 d. prie miesto valdybos įvyko 
bibliotekų darbuotojų piketas. bibliotekininkai 
kreipėsi į miesto tarybos deputatus, prašydami 
nepatvirtinti privatizavimo komisijos pasiūlymų 
ir neleisti privatizuoti kai kurių miesto bibliote-
kų. 

45

Kreipimasis į Klaipėdos miesto Tarybos 32-ąją sesiją.  
„Klaipėda“, 1993 m. sausio 29 d., p. 1. 

Piketuotojai prie miesto Valdybos. „Klaipėda“, 1993 m. 
sausio 29 d., p. 1.

1995 m. 1-ojo vaikų filialo patalpos 
(s. daukanto g. 15) išnuomotos šve-
dijos prekybos centrui. 1-asis vaikų 
filialas perkeltas į švedų nupirktas ir įreng-
tas patalpas (laukininkų g. 50). 

46

1996 m. spalio 18 d. 14 Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialų, iki tol turėju-
siems tik numeraciją, suteikti pavadinimai (dažniausiai pagal vietovės, kurioje veikė filialas, pavadi-
nimą): 2-asis filialas, veikęs Kalnupės gatvėje, tapo Kalnupės filialu; 3-iasis – miško; 4-asis – meln-
ragės; 5-asis – debreceno; 6-asis – pempininkų; 7-asis – Kauno; 9-asis – vingio; 10-asis – Girulių; 
11-asis – šiaulių; 12-asis – laukininkų; 1-ajam vaikų filialui suteiktas „Karlskronos“ pavadinimas, 
2-asis vaikų filialas gavo „atžalyno“, 3-iasis vaikų filialas  – „pelėdžiuko“, 4-asis vaikų filialas – 
„Ruoniuko“ pavadinimus. 

1995–1997 m. biblioteka sulaukdavo užsienio rėmėjų dovanų: knygas bibliotekai dovanojo užsienio 
lietuviai: j. Černiauskas (Kanada), e. ivanauskas (jav), p. baltutienė (australija); knygų siuntas iš 
Karlskronos bibliotekos (švedija) kelis kartus pristatė ula-maria norby, iš vokietijos – ulrickas
Kessleris. pirmieji kompiuteriai su dos operacine sistema, naudota iki  1990 metų, taip pat atkeliavo 
iš užsienio. deja, jų panaudoti nesuspėjome.
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1996 m. išaugus poreikiui mokytis užsie-
nio kalbų, jaunimo aptarnavimo skyriuje 
įsteigtas kalbų mokymosi centras, sukur-
tos sąlygos individualiam kalbų mokymuisi. 
nupirkta kalbų mokymo techninė įranga ir 
3 lygių anglų bei vokiečių kalbų mokymo 
programos.

1997 m. įvestas mokamas skaity-
tojo bilietas (3 lt). Įvedus mokestį 
vartotojų reikalavimai bibliotekos 
paslaugų kokybei išaugo.

1997 m. gruodžio 17 d. pastato, kuriame įsi-
kūrusi biblioteka (turgaus g. 8), šiluminiame 
centre įvyko avarija. Į patalpas patekę karšti 
garai apgadino skaityklos knygas, katalo-
gines dėžes, lentynas. pagalbą bibliotekai 
suteikė pilietiški miestiečiai ir bibliotekos 
rėmėjai.

Iki 1997 m. išduodamo nemokamo 
skaitytojo bilieto pavyzdys. 

52
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1997 m. vykdant lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos įsakymą „dėl lietuvos integruotos 
bibliotekų informacinės sistemos (libis) diegimo“, 
buvo nupirkti du kompiuteriai ir spausdintuvas (iš 
lėšų, surinktų už skaitytojų bilietus). pradėtas kurti 
elektroninis bibliotekos katalogas.

1998 m. parengta ir Klaipėdos miesto savi-
valdybėje patvirtinta bibliotekos modernizavi-
mo programa „Klaipėdos miesto savivaldybės 
viešoji biblioteka – informacijos, savišvietos ir 
kultūros centras“, kurios tikslas buvo moderni-
zuoti bibliotekos padalinius, atverti kelią skait-
meninei informacijai, sudaryti sąlygas  laisvos, 
kūrybingos asmenybės formavimui. Įgyvendinant 
programą svarbų vaidmenį suvaidino atviros 
lietuvos fondas (alF), nemokamai aprūpinęs 

Atsisveikinimas su korteliniais bibliotekos katalo-
gais, 2008 m.  Iš kairės į dešinę: bibliotekos direktorė 
B. Lauciuvienė, direktorės pavaduotoja E. Koveckienė, 
bibliotekininkės B. Jakštienė, J. Gvozdevienė, V. Sil-
kauskienė, R. Rudienė. Nuotrauka iš bibliotekos ar-
chyvo.

Jaunimo bibliotekos interneto skaitykla, 1998 m. Nuotrau-
ka iš bibliotekos archyvo.

biblioteką vertingais leidiniais ir finansavęs 
keletą projektų, skirtų pirmajai interneto skai-
tyklai jaunimo skyriuje įsteigti, darbuotojų ir 
gyventojų kompiuterinio raštingumo moky-
mams, interneto svetainės www.biblioteka.lt  
sukūrimui.  
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1999–2002 m. biblioteka dalyvavo tarp-
tautiniame džordžo soroso (George soros) 
atviros visuomenės instituto (osi) skelb-
tame konkurse „biblioteka – bendruome-
nės centras“. projektu buvo siekiama pa-
skatinti bibliotekas ir savivaldybes dirbti 
kartu įdiegiant naujas paslaugas, sudaryti 
sąlygas gyventojams naudotis šiuolaikinė-
mis informacinėmis technologijomis. pro-
jektų įgyvendinimui iš osi fondo biblioteka 
iš viso gavo 220 tūkst. lt paramą ir turėjo 
galimybę deleguoti savo darbuotoją sta-
žuotei į užsienį. šia galimybe pasinaudojo 
direktorės pavaduotoja eugenija Koveckie-
nė, laimėjusi 3 mėnesių stažuotę niujorko 
Kvyns viešojoje bibliotekoje (Queens public 
library, usa).  

2000 m. po remonto duris atvėrė vaikų 
skyrius (danės g. 7). pagal atviros visuo-
menės instituto finansuotą projektą „vaikų 
biblioteka – vaikų informacijos, švietimo ir 
kultūros centras“ skyriuje įkurta žaisloteka, 
suformuota patraukli aplinka ir organizuo-
jami vaikų informacinių gebėjimų ugdymo 
užsiėmimai.

2001 m. modernizavus meno biblioteką, 
įkurtas informacijos centras „Žmogus. me-
nas. aplinka“ bei sukurta virtuali „Klaipėdos 
krašto menininkų galerija“, vėliau sistemin-
gai pildoma, atnaujinama. užbaigtas pir-
masis Klaipėdos miesto savivaldybės vie-
šosios bibliotekos modernizavimo etapas. 
visi bibliotekos skyriai sujungti į vieningą 
kompiuterinį tinklą.
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2001 m. spalio 20–21 d. burda akademijos 
organizuotoje tarptautinėje konferencijoje 
„internetas visiems“ biblioteka tapo kon-
kurso „stockholm Challenge award 2001“ 
nugalėtoja (už inovatyvius sprendimus 
naudojant it).

2002 m. parengta programa „bibliotekos 
modernizavimo plėtimas – naujos galimy-
bės vartotojams“. „Kauno atžalyno“ filiale 
įgyvendintas atviros lietuvos fondo fi-
nansuotas projektas „taikus internetas ir 
kompiuterinio raštingumo pagrindai vyres-
niojo amžiaus žmonėms“. buvome pirmoji 
biblioteka šalyje, pradėjusi mokyti senjorus 
kompiuterinio raštingumo. 

2002 m. atviros visuomenės institutas bi-
bliotekai suteikė modelinės viešosios bib-
liotekos, galinčios skleisti inovatyvią patirtį 
rytų bloko šalims, vardą  bei skyrė finansa-
vimą tarptautinės konferencijos organiza-
vimui. birželio 15–20 dienomis vykusioje 
konferencijoje „biblioteka – bendruomenės 
centras“ dalyvavo svečiai iš Rusijos, Kroati-
jos, serbijos, slovakijos, Kazachstano, mol-
dovos ir kitų šalių. 

Dokumentas, patvirtinantis apie suteiktą modelinės 
viešosios bibliotekos vardą, 2002 m.
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2003 m. lietuvai ruošiantis stojimui į es, 
laimėjusi pHaRe mažųjų  projektų konkursą,  
biblioteka įgyvendino projektą „europie-
čiai, arčiau europos“, kuriuo siekė paskatin-
ti klaipėdiečius domėtis europos sąjungai 
priklausančių šalių kultūra, literatūra.

2004 m., pagal lR vyriausybės patvirtintą 
„bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 
2003–2013 m. programą“,  modernizuotas 
didžiausias bibliotekos padalinys – pempi-
ninkų filialas: atliktas kapitalinis remontas, 
nupirkti nauji baldai, kompiuteriai ir sukur-
ta tuo metu dar reta galimybė naudotis be-
vieliu internetu. 

2004–2019 m. pritaikius jav bibliotekų 
patirtį,  buvo įgyvendinama „vaikų vasaros 
skaitymo programa“, kurioje kasmet daly-
vavo apie 500 vaikų. šią programą pakeitė 
šalies mastu įgyvendinamas projektas „va-
sara su knyga“. 

Pempininkų biblioteka, 2004 m. Nuotrauka iš bib-
liotekos archyvo.
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2005 m. kompiuterizuota 14 bibliotekos 
padalinių, sukurtos 76 kompiuterizuotos 
darbo vietos bibliotekos paslaugų vartoto-
jams, 40 darbo vietų darbuotojams. nau-
dotis elektroninėmis paslaugomis bibliote-
koje tais metais mokėsi 2100 gyventojų.

2007 m. sudarytas Klaipėdos krašto tau-
todailininkų registras, pagal kurį pareng-
ta skaitmeninė duomenų bazė „Klaipėdos 
krašto tautodailė“. 

2006 m. pirmą kartą surengta Klaipėdos 
leidyklose išleistų knygų paroda bei suor-
ganizuotas gražiausios ir populiariausios 
Klaipėdos knygos konkursas. šį kasmetinį 
konkursą nuo pat pradžių rėmė kultūros 
mecenatas Rimantas Cibauskas.  

Konkurso „Klaipėdos knyga“ nugalėtojams teiktos 
klaipėdiečio menininko Svajūno Jurkaus sukurtos 
skulptūrėlės. 
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2008 m. Girulių filialas perkeliamas į naujas erdvias 
patalpas (šlaito g. 10a, Giruliai)  ir atlieka  bibliote-
kos-bendruomenės centro funkcijas. 

2008 m. Klaipėdos apskrities i. simonaitytės viešajai bibliotekai iškėlus vaikų skyrių iš pastato, 
esančio taikos pr. 81, kuriame veikia ir pempininkų filialas, anuo metu aptarnavęs tik suaugusius 
skaitytojus, buvo iškilusi grėsmė, kad šioje miesto dalyje neliks vaikams skirtų bibliotekų. todėl 
debreceno filialo vaikų literatūros fondas buvo perduotas pempininkų filialui, ir kolegų atlaisvintose 
patalpose vėl pradėjo veikti vaikų biblioteka. 

2009 m. pagal projektą „bibliotekos pažangai“ modernizuotos ir išplėstos viešo interneto prieigos 
darbo vietos skaitytojams (gauti 79 nauji modernūs kompiuteriai su programine įranga, 16 multi-
funkcinių įrenginių). pempininkų filiale įkurta 10 vietų mokymų klasė, suaktyvinti kompiuterinio 
raštingumo mokymai. per metus bibliotekoje kompiuterinio raštingumo mokėsi 790 gyventojų, 
juos mokė 11 bibliotekos specialistų.

2010 m. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamentas inicijavo 
bibliotekos tinklo optimizavimo programos rengimą. pirmą kartą savivaldybės tarybos komitetuo-
se ir tarybos kolegijoje pritarta nuostatai, kad pietinėje miesto dalyje būtina pastatyti naują bib-
lioteką. 

2008–2012 m. biblioteka aktyviai dalyvavo įgyvendinant trišalį lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos, lietuvos nacionalinės martyno mažvydo bibliotekos bei bilo ir melindos Geitsų (bill & 
melinda Gates Foundation) remiamą projektą „bibliotekos pažangai“, kuriuo buvo siekiama  suda-
ryti sąlygas lietuvos gyventojams naudotis informacinėmis technologijomis bibliotekose, įrengiant 
viešo interneto prieigą, stiprinant viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinę kompetenciją ir orga-
nizuojant gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus.  

Girulių biblioteka-bendruomenės centras, 2008 m. 
Nuotrauka iš bibliotekos archyvo.
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2010 m. kartu su Girulių bendruomene  
pradėtas įgyvendinti kasmet populiarėjan-
tis kultūrinių renginių ciklas „pėdink į Giru-
lius“. 

2011 m. atnaujinta virtuali Klaipėdos kraš-
to dailės galerija: sukurtas naujas dizainas, 
įdiegta turinio valdymo sistema. Įgyven-
dintas Kultūros rėmimo fondo finansuotas 
projektas „Klaipėdos meno bendruomenė. 
1965–“. biblioteka sukūrė ir youtube kana-
le publikavo 4 vaizdo filmus apie Klaipėdos 
menininkus.

2010 m. viešojoje bibliotekoje ir pempi-
ninkų filiale įdiegta RFid – knygų apsaugos 
sistema: varteliai, savitarnos dokumentų 
išdavimo ir grąžinimo įrenginys su integruota 
stebėjimo kamera.

2011 metų „Knygų Kalėdos“ – lR prezidentės 
d. Grybauskaitės inicijuotas renginys buvo 
ypatingas – pasakas vaikams skaitė Klaipė-
dos meras vytautas Grubliauskas ir kiti ži-
nomi klaipėdiečiai. 

75 

76

2012 m. užbaigiamas bilo ir melindos Geitsų fondo finansuotas projektas „bibliotekos pažangai“. 
per 4 projekto įgyvendinimo metus 45 bibliotekos darbuotojai  įgijo europos kompiuterio vartotojo 
pažymėjimus (eCdl start), buvo atnaujintos visų bibliotekos padalinių viešos interneto prieigos 
darbo vietos. projekto įgyvendinimo metu bibliotekoje kompiuterinio raštingumo mokėsi  5 525 
vyresnio amžiaus klaipėdiečiai. 

2013 m. daug dėmesio buvo skiriama gyventojų informacijos paieškos įgūdžių formavimui. pagal 
lR kultūros ministerijos finansuotą projektą „Kai Google nepadeda, padės biblioteka“ organizuoti 
mokymai pedagogams ir baigiamųjų klasių moksleiviams. mokymuose dalyvavo 369 pedagogai ir 
144 moksleiviai. 
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2013 m. tarp gausybės renginių ypatingo visuome-
nės dėmesio sulaukė projektas „minime lietuvos 
Respublikos ir Klaipėdos krašto susijungimo 90-
metį“. šį istorinį faktą įvairiais rakursais analizavo į 
forumą susirinkę vakarų lietuvos istorikai. Forumą 
praturtino rekonstruotas ano laikotarpio karių iš-
vaizdos ir ginkluotės pristatymas bei kitos kultūri-
nės akcijos. 

2013 metais biblioteka pradėjo aktyviai 
dalyvauti savanorystės populiarinimo veik-
loje. pradžioje – kaip kitų organizacijų part-
nerė, vėliau – akredituota kaip savanorius 
priimanti organizacija. 

2013–2014 m. lietuvos nacionalinė mar-
tyno mažvydo biblioteka (lnb) atliko tyri-
mą „biX (bibliotheksindex) metodikos tai-
kymas vertinant lietuvos viešųjų bibliotekų 
veiklą“. penkiolika bibliotekos veiklos rodi-
klių įvertinti aukščiausiais balais. 

Kultūrinė akcija, skirta Lietuvos Respublikos ir  Klaipė-
dos krašto susijungimo 90-mečiui, 2013 m. Nuotrauka 
iš bibliotekos archyvo.
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2014–2015 m. lietuvos nacionalinės mar-
tyno mažvydo bibliotekos specialistų grupė 
atliko Klaipėdos miesto savivaldybės vie-
šosios bibliotekos tinklo optimizavimo bei 
veiklos modernizavimo galimybių studiją, 
kurios pagrindu buvo parengta bibliotekos 
tinklo optimizavimo koncepcija. 

2015 m. biblioteka akredituota dalyvauti 
„erasmus +“  jaunimo savanoriškos tarnybos 
programoje kaip savanorius priimanti orga-
nizacija. pirmą kartą sulaukėme savanorių 
iš užsienio valstybių – italijos ir armėnijos, 
vėliau – iš Rusijos, ukrainos.

82

2015 m. pagal bilo ir melindos Geitsų remiamą lnb projektą „bibliotekos pažangai 2“  įgyvendinti 2 
projektai – „šeimos istorija – išsaugok atmintį“, kurio tikslas buvo paskatinti klaipėdiečius domėtis 
šeimos genealogija; ir „atrask save 3d mieste“. pastarasis projektas įgyvendintas jaunimo skyriuje kartu 
su Kauno miesto savivaldybės vinco Kudirkos viešąja biblioteka. pagal projektą jaunimo skyriuje 
sukurta edukacinė erdvė moksleivių profesinei motyvacijai stiprinti ir paskatinti jaunimą rinktis iRt 
specialybes. biblioteka įsigijo pirmąjį 3d spausdintuvą.
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2015 m. biblioteka parengė keturias nefor-
maliojo vaikų švietimo programas, finan-
suojamas mokinio krepšelio lėšomis. nuo 
šių metų vaikų neformaliojo ugdymo pro-
gramos kasmet atnaujinamos. 

2016 m. rugpjūčio 19 d. Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymu patvirtintas Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės bibliotekų tinklo optimizavimo 
ir veiklos modernizavimo priemonių planas 
2016–2022 metams. 

2016 m. įgyvendinta 16 įvairios tematikos 
kultūros edukacijos projektų. didelio mies-
tiečių dėmesio sulaukė projektas „stop – 
knyga!“. dešimtyje populiariausių Klai-
pėdos miesto autobusų stotelių įreng-
tos specialios lentynos knygų mainams. 
triukšmingoje atidarymo šventėje dalyva-
vo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 
artistai: dalia Kužmarskytė, Kęstutis ne-
vulis, jonas sakalauskas, styginių kvinteto 
muzikantai, teatro šokėjai. 

2016 m. gruodžio  22 d. Klaipėdos regiono 
plėtros taryba pritarė projekto „Klaipėdos 
miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 
„Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimy-
bės mažiems ir dideliems“ finansavimui iš 
europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.  
2017 m. lapkričio 10 d. sprendimu nr. t1-
321 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 
pritarė projekto įgyvendinimui. uab „ur-
ban design“ parengė pastato rekonstravi-
mo projektą. 

2016 metai lR seimo sprendimu paskelb-
ti bibliotekų metais. tai buvo savotiškas 
pripažinimas, kad bibliotekos svarbios ir jų 
veikla vertinama. šį faktą patvirtino ir Klai-
pėdos universiteto socialinių pokyčių stu-
dijų centro atliktas tyrimas, kurio duomeni-
mis, Klaipėdos miesto gyventojai Klaipėdos 
miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 
veiklos kokybę vertino gerai. 

2015 m. bibliotekai įgyvendinus projektą 
„išmok plaukti: informacinis raštingumas 
suaugusiems“, įteiktas tuometinio vidaus 
reikalų ministro sauliaus skvernelio padė-
kos raštas už iniciatyvą kuriant saugesnę 
visuomenę – kovojant su patyčiomis. 

Padėkos raštą atsiima bibliotekos direktorės pavaduo-
toja E. Koveckienė (antra iš dešinės). Nuotrauka iš 
bibliotekos archyvo.
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2016 m. liepos mėn. Karlskronos aikš-
tėje, prie danės krantinės, buvo įrengta 
„interaktyvi bibliotekos palapinė“, kur, 
bendradarbiaujant su kitomis kultūros 
bei meno įstaigomis, buvo organizuota 
kultūrinė-edukacinė laisvalaikio zona po 
atviru dangumi. sulaukę didžiulio klaipė-
diečių dėmesio „interaktyvią bibliotekos 
palapinę“ siekiame organizuoti kasmet. 
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2017 m. lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų 
asociacija, kasmet vertinanti viešųjų bibliotekų vei-
klą, pripažino biblioteką nugalėtoja nominacijoje 
„partnerysčių biblioteka“. asociacijos skelbtuose 
konkursuose sėkmė biblioteką lydėjo nominacijose: 
„biblioteka – geriausias mažųjų draugas“ (2014 m.), 
„inovacijų biblioteka“ (2016 m.), „Kūrybiškiausia bi-
blioteka“ (2018 m.).

Bibliotekos direktorė Bronislava Lauciuvienė po apdovanojimo 
„Partnerysčių biblioteka 2017“. Nuotrauka iš bibliotekos archyvo. 
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2017 m. įgyvendinus lR kultūros ministerijos rekomendacijas, Klaipėdos miesto savivaldybės ta-
rybos sprendimu pakeista bibliotekos struktūra, dalis padalinių sujungti:  vaikų ir jaunimo skyrius 
(jaunimo padalinys – tilžės g. 9, vaikų padalinys – danės g. 7); meno skyrius – j. janonio g. 9; su-
augusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyrius – turgaus g. 8;  Ūkio skyrius – turgaus g. 8.   struktū-
riniai teritoriniai padaliniai:  pempininkų biblioteka (su vaikų centru „Gerviukas“) – taikos pr. 81a;  
Kalnupės biblioteka (su vaikų centru „Ruoniukas“) – Kalnupės g. 13;  „Kauno atžalyno“ biblioteka (su 
vaikų centru „pelėdžiukas“) – Kauno g. 49 ir tilžės g. 11; šiaulių biblioteka – šiaulių g. 3; miško bib-
lioteka – Kretingos g. 61; vingio biblioteka – vingio g. 11;  laukininkų biblioteka – laukininkų g. 42;  
melnragės biblioteka – molo g. 60, melnragė;  Girulių biblioteka – šlaito g.10a, Giruliai;  debreceno 
biblioteka – debreceno g. 22;  „Karlskronos“ biblioteka – laukininkų g. 50. 
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2018 m. pradėtas rekonstruoti „Kauno 
atžalyno“ bibliotekos pastatas (Kauno g. 49). 

93

2018 m. Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracija kartu su lietuvos architektų 
sąjunga paskelbė atvirą projekto konkursą 
„Klaipėdos miesto modernaus bendruo-
menės centro – bibliotekos architektūrinio 
projekto sukūrimas“ pietinėje miesto daly-
je (statybininkų pr. 17a). Konkursui buvo 
pateikta 15 darbų. nugalėtojais tapo archi-
tektų grupė uab „aketuri architektai“.
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2018 m. Klaipėdos miesto savivaldybės už-
sakymu uab „progresyvūs projektai“ paren-
gė kultūrinės paskirties pastato Klaipėdoje 
(molo g. 60) kapitalinio remonto techninį 
projektą. šiame pastate veikia melnragės 
padalinys.   
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2018 m. biblioteka priima įsipareigojimą 
teikti daugiau paslaugų neįgaliems žmo-
nėms. bendradarbiaujant su Klaipėdos 
miesto neįgaliųjų draugija įgyvendintas 
projektas „biblioteka neįgaliesiems“, kuriuo 
padėti pagrindai tolimesniam bendradar-
biavimui.   
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2018 m. Klaipėdos miesto savivaldybės ta-
rybai pasirašius bendradarbiavimo sutartį 
su lietuvos nacionaline martyno mažvydo 
biblioteka ir uab „langas į ateitį“ pradėtas 
įgyvendinti iš europos sąjungos struktūrinių 
fondų lėšų finansuojamas projektas „prisi-
jungusi lietuva“. pagal šią sutartį Klaipėdos 
miesto savivaldybės viešajai bibliotekai skir-
ta techninė įranga viešojo interneto prieigai 
pagerinti, pavesta organizuoti skaitmeninio 
raštingumo mokymus, skatinti gyventojus 
naudotis internetu. 
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2018 m. grupė intelektualų kreipėsi į Klaipėdos miesto 
savivaldybės viešąją biblioteką, pristatydami iniciatyvą 
bibliotekai suteikti garsaus filosofo imanuelio Kanto var-
dą. istorinę medžiagą savo idėjai pagrįsti rinkę iniciato-
riai pabrėžė, kad Xvii a. mėmelyje gyveno trys  i. Kanto 
šeimos kartos – proseneliai, seneliai, tėvai ir dėdės. jie 
buvo krikštyti, tuokėsi senojoje ir naujojoje šv. jono baž-
nyčioje, šiame krašte buvo ir palaidoti.  Klaipėdos mies-
to savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas naujas 
bibliotekos pavadinimas – Klaipėdos miesto savival-
dybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka.  

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, 
2018 m. Algimanto Jarukaičio nuotr.
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2019 m. žengiant į jubiliejinius metus, bibliotekoje buvo 74 etatai, dirbo 56 specialistai. metų pabai-
goje bibliotekos fonduose buvo 313,8 tūkst. dokumentų, paslaugomis naudojosi 26 tūkst. registruotų 
vartotojų. Įvairiais tikslais bibliotekoje apsilankė 402,5 tūkst. lankytojų, virtualiomis paslaugomis nau-
dojosi dar  505 tūkst. lankytojų. vartotojams išduota 692 tūkst. vnt. dokumentų. vykdant informacinį 
darbą atsakyta į 71,9 tūkst. informacinių užklausų. internetu bibliotekoje naudojosi 21 tūkst. vartotojų. 
Įgyvendintos 42 kultūrinės-edukacinės veiklos programos, tarp jų – 11 tęstinių. Renginiuose dalyvavo 
29,2 tūkst. lankytojų. neformaliojo ugdymo programose dalyvavo per 800 žmonių, mokymams skir-
tos 797 darbo valandos. bendras bibliotekos biudžetas 2019 m. buvo 1125,4 tūkst. eur.

2020 m. kovo 16 d. lietuvoje dėl visą pa-
saulį paveikusios koronaviruso (Covid-
19) grėsmės paskelbtas karantinas, kuris 
bibliotekai ir jos skaitytojams tapo naujų 
iššūkių, veiklų transformavimo ir išban-
dymų laikotarpiu. biblioteka iki balandžio 
27 d. visiškai užvėrė duris skaitytojams, 
balandžio 28 – gegužės 25 d. vykdė tik 
leidinių išdavimo ir grąžinimo funkciją. 
Gegužės 26 d., daugiau nei po du mėne-
sius trukusio išbandymo, biblioteka vėl 
pradėjo teikti įprastas paslaugas. Karanti-
no laikotarpis – šiuolaikinių technologijų 
suklestėjimo metas: tiesioginės bibliote-
kos renginių transliacijos, virtualios edu-
kacinės pamokos, nuotoliniai skaitmeninio 
raštingumo mokymai, aktyvus komunika-
vimas su skaitytojais telefonu, elektroniniu 
paštu, socialiniuose tinkluose tapo neatsie-
jama bibliotekinio darbo dalimi.

100

2020 m. duris atvėręs modernus Klaipėdos 
miesto savivaldybės imanuelio Kanto viešosios 
bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinys – dova-
na klaipėdiečiams 100-ojo viešosios bibliotekos 
steigimo jubiliejaus proga.

siekiama, kad biblioteka taptų antraisiais namais vaikams ir suaugusiesiems, todėl paslaugos vys-
tomos šiomis kryptimis: vartotojams užtikrinama galimybė skaityti, dalyvauti kultūrinėse veiklose, 
šviestis, realizuoti kūrybinius sumanymus; atnaujinant iRt infrastruktūrą užtikrinama prieiga prie 
skaitmeninės informacijos, e-paslaugų; kuriama skaitmeninė krašto informacija; organizuojami gy-
ventojų skaitmeninio ir informacinio raštingumo mokymai; diegiamos inovacijos; kuriamos viešo-
sios erdvės (bendruomenės centro) paslaugos.
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Pirmoje eilėje iš kairės: IT ir projektų valdymo skyriaus informacijos skaitmeninimo koordinatorė Vaida Skarulskytė-
Tiurkina, Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyriaus metodininkė Jovita Juknevičienė, IT ir projektų valdymo skyriaus 
metodininkė Jūratė Skeiverienė, skyriaus vedėja Jolita Baltrimienė ir kultūros projektų administratorė Agnė Gudaitytė-
Mišeikienė. Antroje eilėje iš kairės: direktorė Bronislava Lauciuvienė, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Daiva Viršilienė, 
Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyriaus bibliotekininkė Birutė Jakštienė, personalo administratorė Vaida 
Diržininkienė, dizainerė Vida Mečionienė.

dabartis – jubiliejinių metų bibliotekos kolektyvas

Direktorės pavaduotoja Eugenija Koveckienė.

Miško padalinio bibliotekininkės: Angelė Skarienė ir Eglė Marija Kristutienė.

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Daiva Viršilienė.

Meno skyriaus bibliotekininkė Edita Leskauskienė ir skyriaus vedėja Birutė 
Skaisgirienė.
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Vaikų ir jaunimo skyriaus bibliotekininkės: Diana Aksamitauskaitė, Akvilina 
Niedvaraitė ir edukatorė Roberta Kavaliauskaitė.

Melnragės padalinio bibliotekininkė Janina Stankutė.Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyriaus bibliotekininkė Loreta 
Karnauskė ir skyriaus vedėja Loreta Liutkutė.

Šiaulių, Laukininkų ir „Karlskronos“ padalinių bibliotekininkės: Elena 
Venckuvienė, Regina Viršilienė, Janina Rumbinienė, Brigita Sutkuvienė.

Kalnupės padalinio bibliotekininkės: Vilma Sipavičienė ir Tatjana Ba-
bina, vedėja Milda Skutulaitė-Gaubė, bibliografė Aušra Strakšienė ir 
bibliotekininkė Irena Orintienė.

Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja Roberta Verikaitė, Suaugusiųjų aptarnavimo 
ir informacijos skyriaus bibliografė Jolanta Gvozdevienė, Vaikų ir jaunimo 
skyriaus bibliotekininkė Laura Arnašienė.

Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus bibliotekininkės: Laimutė 
Karalienė, Vida Silkauskienė, metodininkė Nadežda Samoilova, LIBIS 
administratorė Raimonda Rudienė, skyriaus vedėja Loreta Daugėlienė.

„Kauno atžalyno“ padalinio bibliotekininkė Kristina Toliušė, bibliografė 
Regina Jonelienė, vedėja Daiva Kapturova, bibliotekininkė Diana Audronė 
Patašiutė.
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Vingio padalinio bibliotekininkės: Rita Zapalytė ir Ala Čekienė.

Pirmoje eilėje iš kairės: Pempininkų padalinio bibliotekininkės Roma 
Macijauskienė ir Inesa Atkočaitienė. Antroje eilėje iš kairės: vedėja Sandra 
Joneikienė, bibliotekininkės Aušrinė Sandaraitė ir Irena Baguševičienė.

Girulių padalinio bibliotekininkė Lina Lazutkaitė ir Kalnupės padalinio vaikų 
centro „Ruoniukas“  bibliotekininkė Irina Tabak.

Debreceno padalinio bibliotekininkė Vilma Vogulytė.

leidinys išleistas viešosios bibliotekos steigimo Klaipėdos mieste 100-ųjų metinių proga. 
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