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2018 m. veiklos ataskaita

BENDROJI DALIS
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 2018 m. veiklos ataskaita parengta ir
teikiama savivaldybės tarybai pritarti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T144 patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento 79.17 punktu, Lietuvos Respublikos
Bibliotekų įstatymo pakeitimo įstatymu, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
nuostatais, patvirtintais 2018 m. kovo 29 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-31 ir kitais
teisės aktais.
Organizuojant Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos veiklą buvo atsižvelgta į
viešosios bibliotekos misiją, viziją, jos veiklos tikslus ir uždavinius. Įgyvendinant piliečių teises į
bibliotekos paslaugų užtikrinimą, organizuotos kultūros, švietimo ir informacijos paslaugos Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir 8-uose jos filialuose: Kentrių, Lumpėnų, Natkiškių,
Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių, Vilkyškių, Žukų.

Bibliotekos misija:
Bibliotekos misija – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančią prieigą prie informacijos, žinių
ir kultūros bei sudaryti galimybes naudoti informaciją kaip strateginį valstybės socialinės, kultūrinės ir
ekonominės pažangos vystymo išteklių.
Modernios bibliotekos vizija – pajėgiausia kultūros, mokslo, mokymosi visą gyvenimą,
ekonominės

ir

socialinės

plėtros

skatinimo

informacinė

infrastruktūra,

dėl

efektyviai

funkcionuojančios integralios šalies bibliotekų sistemos infrastruktūros esmingai prisidedanti prie
valstybės pažangos.
Biblioteka, įgyvendindama savo funkcijas, vadovaujasi šiomis vertybėmis:
laisva prieiga visiems visuomenės nariams, nepriklausomai nuo lyties, socialinės padėties,
lytinės orientacijos, negalios, rasinės bei etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, naudotis
bibliotekos informacijos ištekliais ir paslaugomis, nepriklausomai nuo vietos ir erdvės;
atvirumu dialogui, technologiniams, ekonominiams ir socialiniams pokyčiams, vartotojų
lūkesčiams ir poreikiams, inovacijoms, bendradarbiavimui;
atsakomybe

už

bibliotekos

teikiamų

paslaugų

poveikį

visuomenei,

aptarnaujamoms

bendruomenėms ir aplinkai;
profesionalumu atsakingai prisiimant įsipareigojimus, susijusius su kiekvieno darbuotojo
kokybišku darbu, dalijantis įgytomis ir nuolat atnaujinamomis žiniomis, suteikiant visuomenei galią
kurti, tirti, įgyti išsilavinimą, daryti karjerą, plėtoti verslą;
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bendruomeniškumu puoselėjant draugišką aplinką bibliotekoje, kuriant šiltus santykius su
socialiai pažeidžiamomis grupėmis, puoselėjant tradicijas, suteikiant vartotojams saviraiškos
priemonių ir galimybių, sudarant sąlygas tenkinti vartotojų kultūrinius, socialinius, mokymosi,
informacinius poreikius.
Mažinant savivaldybės gyventojų socialinę atskirtį, ugdant kūrybišką, pilietišką visuomenę,
biblioteka privalo:
- suteikti lankytojams atvirą prieigą prie informacijos šaltinių;
- teikti kokybiškas bibliotekinės veiklos paslaugas;
- kurti informacinę bei žinių visuomenę;
- skatinti skaitymą, kaip pamatinę žmogaus intelektinės veiklos vertybę, siekiant kultūringos,
išsilavinusios tautos kūrimo;
- skleisti mokymosi visą gyvenimą idėją;
- aprūpinti krašto bibliotekas naujausiomis informacinių technologijų priemonėmis;
- užtikrinti krašto gyventojų visaapimančius informacinius poreikius.
Bibliotekos tikslas:
Įgyvendinant ES, Lietuvos Respublikos bei Pagėgių savivaldybės kultūros politikos nuostatas,
siekiant įgyvendinti žinių ir informacinės visuomenės kūrimo idėją, sukurti Pagėgių savivaldybėje
modernią bibliotekų sistemą, sumažinti gyventojų socialinę atskirtį ir atstumtį, suteikti galimybes
visiems krašto gyventojams naudotis bibliotekos tradiciniais bei elektroniniais informaciniais
ištekliais, naudotis bibliotekos teikiamomis nemokamomis bei mokamomis paslaugomis.
Bibliotekos uždaviniai:
-

įgyvendinti skaitymo skatinimo programą, t. y. krašto bibliotekas aprūpinti naujausia,
pažangiausia lietuvių bei užsienio autorių literatūra, organizuoti susitikimus su rašytojais ir
leidėjais;

-

šviečiant bei mokant krašto gyventojus tęsti krašto informacinės visuomenės kūrimo plėtrą;

-

vykdyti krašto bibliotekų elektroninių išteklių modernizaciją dalyvaujant LR Kultūros
ministerijos, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos, „Bibliotekos pažangai 2“ projektuose;

-

vykdyti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą (stacionariuose mokymuose bei nuotoliniu
būdu);
- kaupti ir saugoti tradicinius ir elektroninius bibliotekos dokumentų fondus;
- teikti gyventojams informacines, kultūrines paslaugas.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka išlieka svarbiausiu krašto informacijos ir

bibliotekinės kraštotyros centru. 2018 m. buvo tęsiami darbai: renkami, apdorojami, kaupiami
dokumentai, sisteminta ir skaitmeninta medžiaga krašto istorijos, kultūros, visuomeniniais,
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bendruomenių gyvenimo, kitais klausimais. Šie dokumentų fondai pristatyti ir atskleisti visuomenei,
suteiktos galimybės lankytojams jais pasinaudoti laisvalaikio, mokslo ir savišvietos tikslais.
Visose krašto bibliotekose 2018 m. išlaikyta interneto prieiga ir lankytojams teiktos plataus
spektro paslaugos: nuo informacijos paieškos internete iki įvairių deklaracijų pildymo, elektroninės
bankininkystės, gyventojų mokymų ir savarankiško nuotolinio mokymosi poreikių tenkinimo.
Pagėgių savivaldybės gyventojams buvo teiktas bibliotekinis aptarnavimas knyga, vedami
kompiuterio raštingumo mokymai, organizuoti susitikimai su rašytojais, parodų pristatymai,
literatūriniai-edukaciniai renginiai vaikams, jaunimui ir suaugusiems, teikta prieiga prie elektroninių
duomenų bazių besidomintiems naujausia informacija teisiniais, švietimo, mokslo, kultūros
klausimais,
Išsaugotas optimalus Pagėgių savivaldybės bibliotekų tinklas. 2018 m. skaitytojai bei vartotojai
buvo aptarnaujami jaukiose patalpose. Patalpos pritaikytos bibliotekos reikmėms, lankytojus pasitinka,
įvairaus amžiaus ir socialinių grupių skaitytojų poreikius bei lūkesčius visiškai išpildanti biblioteka,
kurioje įrengtos šiuolaikiškos erdvės, skirtos meno, kraštotyros ir literatūros darbų ekspozicijoms,
žaislotekai, knygų ir periodikos fondams, prieigai prie interneto ir kt.
2018 m. siekta, jog Biblioteka būtų vaikų ir jaunimo laisvalaikio leidimo vieta, kur graži
aplinka, nuolat veikiančios meno parodos, renginiai ir paslaugūs darbuotojai. Siekiama teigiamai
ugdyti probleminį lankytojų sluoksnį.
Bibliotekoje kaip ir kasmet organizuoti įvairaus žanro renginiai įvairaus amžiaus bei socialinių
grupių vartotojams, lankytojams.
Itin didelis dėmesys skiriamas vaikams ir jaunimui – Pagėgių krašto šventės „Pagėgiai - laiko
labirintuose“ metu biblioteka kasmet organizuoja vaikų užimtumą šventės metu.
2018 m. biblioteka akredituota Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos dėl galimybės priimti savanorius. Nors Biblioteka jau seniai vykdo darbą su jaunimu,
tenka pastebėti, jog šis darbas yra papildomas krūvis esamiems darbuotojams, kadangi įstaigoje nėra
už darbą su jaunimu atsakingo darbuotojo.
Bibliotekoje kasmet praktiką atlieka bent po vieną aukštųjų mokyklų studentą – praktikantą.
Biblioteka yra vienas daugiausiai lankomų objektų Pagėgių savivaldybėje, kaip kultūros
objektas, parodų galerija ar informacijos centras.

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
Bibliotekų skaičius
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos tinklą sudaro Viešoji biblioteka ir 8 kaimo
filialai. Visose Pagėgių krašto bibliotekose skaitytojai gali naudotis laisva prieiga prie interneto, tad
visiems – skirtingo amžiaus, išsilavinimo, įvairių socialinių sluoksnių, tautybių ir kt. – asmenims yra
6
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sudarytos visos galimybės nevaržomai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka aptarnauja visos savivaldybės, t. y. penkių seniūnijų
gyventojus, paslaugos yra teikiamos Lietuvos ar užsienio šalių piliečiams ne tik tradiciniu, bet ir
nuotoliniu būdu: internetu, telefonu, pašto ir fakso ryšiais.
Piktupėnų filialas yra sujungtas su mokyklos biblioteka.
Nestacionarinis aptarnavimas
Knygnešiai
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)

1 lentelė

Knygnešių skaičius
Bibliotekos
Pagėgių VB
Kentrių fil.
Lumpėnų fil.
Natkiškių fil.
Piktupėnų fil.
Stoniškių fil.
Šilgalių fil.
Vilkyškių fil.
Žukų fil.
Viso:

2017
m.
19
2
9
9
4
10
5
4
3
65

2018
m.
20
3
9
9
3
10
7
5
3
69

Skirtumas
+1
+1
0
0
-1
0
+2
+1
0
+4

2017
m.
282
24
139
20
21
30
111
27
34
688

Knygų
2018
m.
348
188
120
21
26
25
62
38
48
876

Skirtumas
+66
+164
-19
+1
+5
-5
-49
+11
+14
+188

Išduotis
Periodikos
2017
2018
m.
m.
2 481
2 570
26
170
484
401
28
49
15
0
301
243
605
760
23
34
14
24
3 977
4 251

Skirtumas
+89
+144
-83
+21
-15
-58
+155
+11
+10
+274

2017
m.
2 763
50
623
48
36
331
716
50
48
4 665

Viso
2018
m.
2 918
358
521
70
26
268
822
72
72
5 127

Skirtumas
+155
+308
-102
+22
-10
-63
+106
+22
+24
+462

Pagėgių mieste ir seniūnijose gyvena žmonių, kurie dėl senyvo amžiaus, neįgalumo, gyvenimo
atokiuose Pagėgių savivaldybės kaimuose, negali patys atvykti į bibliotekas, tačiau nori naudotis jos
paslaugomis. Todėl specialių poreikių turintiems asmenims Pagėgių krašto bibliotekos teikia
papildomą paslaugą – knygnešystę, t. y. šiuos vartotojus aptarnauja knygnešiai savanoriai, bibliotekos
leidinius jie pristato skaitytojams į namus. 2018 m., analogiškai kaip ir 2017 m., daugiausiai knygnešių
turėjo Vydūno viešoji biblioteka, Stoniškių, Lumpėnų bei Natkiškių filialai.
2018 m. visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje knygnešių skaičius, lyginant
su 2017 m., padidėjo 4 asmenimis arba 6,2%. Tad, galima teikti, kad savivaldybės gyventojų poreikis
leidinių pristatymui į namus vis dar auga.
2018 m. specialiųjų poreikių asmenims išduotų dokumentų dalis sudarė 10,3% (2017 m. – 9,7%)
viso per 2018-uosius metus Pagėgių krašto bibliotekų skaitytojams išduotų dokumentų skaičiaus.
Einamaisiais metais vienam knygnešiui vidutiniškai teko 74,3 dokumento, o tai 2,5 dokumento
daugiau negu 2017 m.
Atsižvelgiant į Lietuvoje vis aktualėjančią gyventojų senėjimo ir įvairiapusės pagalbos teikimo
senjorams bei neįgaliesiems problemą ir į tai, jog Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
sistemoje yra įregistruota beveik septyniasdešimt knygnešių, kurie per 2018 m. metus neįgaliems,
senyviems krašto gyventojams pristatė daugiau negu penkis tūkstančius vnt. įvairių spaudinių, galima
teigti, jog knygnešių veikla yra reikšminga, reikalinga, aktuali ir būtina mažinant informacinę atskirtį.
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II. FONDO FORMAVIMAS
Fondo būklė
2018 m. Viešosios bibliotekos fonduose sukaupta 98 486 įvairūs dokumentai: knygos, periodiniai
leidiniai, garsiniai, regimieji ir kiti elektroniniai dokumentai. Bendras fondas sumažėjo 1 351
spaudiniu ir 8 pavadinimais. Kaimo filialuose fondas sumažėjo 1 287 dokumentais ir 1 021
pavadinimu. Nors einamaisiais metais buvo gauta daugiau naujų leidinių, daugiau dokumentų buvo ir
nurašyta, todėl bendras fondas sumažėjo.
69,8% fondo sudaro grožinė literatūra, šakinės literatūros fondą sudaro 26,5% ir periodikos –
3,7% nuo turimo viso fondo.
Naujiems dokumentams Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2018 m. skyrė 10 846,00 Eur,
o tai – 462,00 Eur daugiau negu 2017 m. Nors lėšų buvo skirta daugiau naujiems dokumentams įsigyti,
jų nepakanka atnaujinti bibliotekas reikiamais informaciniais leidiniais bei kita nauja, aktualia
literatūra. Vidutinė vienos knygos kaina buvo 7,74 Eur (2017 m. – 7,41 Eur).
Iš viso savivaldybės Viešosios bibliotekos fonde yra dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Dokumentų skaičius
Biblioteka
2017 m.
2018 m.
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

99 837
34 333
65 504

99 486
34 269
64 217

2 lentelė
Pavadinimai
Skirtumas
-1 351
-64
-1 287

2017 m.

2018 m.

19 387
19 387
9 421

19 379
19 379
8 400

Skirtumas
-8
-8
-1 021

Bendras fondas sumažėjo 1 351 dokumentu ir 8 pavadinimais. Kaimo filialuose bendras fondas
sumažėjo 1 287 dokumentais. Viešojoje bibliotekoje fondas sumažėjo 64 dokumentais. Bendrą fondo
dydžio ir pavadinimų sumažėjimą lėmė didesnis dokumentų nurašymas.
Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra grožinės literatūros dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Biblioteka
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

3 lentelė
Dokumentų skaičius

2017 m.

2018 m.

69 326
23 824
45 502

68 730
23 979
44 751

Skirtumas

% nuo bendro fondo

-596
+155
-751

69,8
70,0
69,7
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Grožinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 1 707 dokumentais, o tai
sudaro 38,3% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. Bendras fondo sumažėjimas susijęs su mažesniu
grožinės literatūros gavimu ir didesniu grožinės literatūros nurašymu.
Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra šakinės literatūros dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Biblioteka
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

4 lentelė
Dokumentų skaičius

2017 m.

2018 m.

27 279
9 567
17 712

26 138
9 320
16 818

Skirtumas

% nuo bendro fondo

-1 141
-247
-894

26,5
27,2
26,2

Šakinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 720 vnt., tai sudaro 16,1%
nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. Nors šakinės literatūros gauta daugiau nei 2017 m., fondų
sumažėjimas susijęs su didesniu šakinės literatūros nurašymu.
Iš viso bibliotekose yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių):
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Dokumentų skaičius
Biblioteka
2017 m.
2018 m.
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

3 232
942
2 290

3 618
970
2 648

5 lentelė
Skirtumas

% nuo bendro fondo

+386
+28
+358

3,7
2,8
4,1

Periodikos leidinių fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 2 033 dokumentais, tai
sudaro 45,6% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. 2018 m. gauti 37 prenumeruojamų periodinių
leidinių pavadinimai (2017 m. – 31 pavadinimas). 2018 m. buvo skirta daugiau lėšų periodikos
prenumeratai – 5 001,00 Eur (2017 m. – 3 998,00 Eur), todėl daugiau buvo galima užsakyti periodinių
leidinių kaimo filialams.
Aprūpinimas dokumentais
2018 m. bibliotekos komplektavimo šaltiniai buvo UAB „Alma littera sprendimai“, Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, UAB „Baltų lankų leidyba“, UAB „Tyto alba“, UAB „Vagos prekyba“,
UAB „Nieko rimto“, VšĮ „Terra publica“, „Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras“ bei kiti leidėjai.
Dokumentai buvo perkami per centrinę viešųjų pirkimų sistemą ir tiesiogiai iš autorių.
Dokumentai Viešajai bibliotekai ir filialams užsakomi vadovaujantis leidyklų, knygų autorių,
knygynų atsiųstais pasiūlymais.
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Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Mikrorajonas
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

2017 m.
12,3
18,2
10,6

6 lentelė
1 gyventojui
2018 m. Skirtumas
12,3
0
18,1
-0,1
10,6
0

2017 m.
48,9
41,8
53,6

1 vartotojui
2018 m. Skirtumas
49,0
+0,1
42,1
+0,3
53,8
+0,2

Vienam gyventojui tenkantis knygų kiekis 2018 m. išliko toks pat kaip ir 2017 m. Einamaisiais
metais vienam gyventojui teko 12,3 Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemos
fonduose esančių knygų, Pagėgių savivaldybės Viešojoje bibliotekoje – 18,1, kaimo filialuose – 10,6
leidinio.
Knygų kiekis 1 vartotojui padidėjo 0,1 leidinio, nes 2017 m. bendras mikrorajono vartotojų
skaičius sumažėjo – 39. Vienam vartotojui teko 49,0 knygos, Pagėgių Viešojoje bibliotekoje – 42,1,
kaimo filialuose – 53,8 leidinio.
Vienam gyventojui 2018 m. teko 1,8 naujai gauto dokumento, Viešojoje bibliotekoje – 1,4,
kaimo filialuose – 2,0 leidiniai.
Per 2018 m. gauta 11 garsinių ir regimųjų dokumentų. Iš viso fonde yra 145 garsiniai, regimieji
ir elektroniniai dokumentai.
Per 2018 metus biblioteka įsigijo 4 460 dokumentų: 2 427 knygas (609 pav.) ir 2 033 periodinius
leidinius (37 pav.).
Knygų įsigijimo šaltiniai
UAB „Alma littera sprendimai”
UAB „Tyto alba“
UAB „Vagos prekyba“
UAB „Nieko rimto“
UAB „Baltų lankų“ leidyba
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
VšĮ „Terra publica“
Kiti įvairūs tiekėjai
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
Pirkimo-pardavimo sutartys
Dovanos paramos keliu
Iš viso:

7 lentelė
Įsigytų leidinių kiekis:
334
221
198
146
145
118
108
83
39
9
1 026
2 427

2018 m. Viešosios bibliotekos bei filialų fondai pasipildė ne tik LR kultūros ministerijos
skirtomis lėšomis naujiems dokumentams įsigyti, bet ir paramos, dovanos keliu iš įvairių šaltinių
gautais leidiniais už 5403,00 Eur. (2017 m. – už 4 822,43 Eur).
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2018 m. nemokamai leidinių gauta iš Lietuvos Kultūros tarybos, bibliotekos skaitytojų ir svečių,
renginių dalyvių. 2018 m. parama knygomis gauta iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos, labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“, labdaros ir paramos fondo „A. ir A.A.
Avižienių fondas“, iš UAB Agrokoncerno grupė“, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo,
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos
Klaipėdos krašto skyriaus ir kt.
2018 m. knygas bibliotekai dovanojo Europos Perlamento narys Bronis Ropė, prof. habil. dr.
Domas Kaunas (Vilnius), Punsko valsčius (Lenkija), LR užsienio reikalų ministerija, Suomijos
Respublikos ambasada, Lietuvos bankas, VšĮ „Baltijos vėtrungė“, Vydūno draugija, spaustuvė
„Druka“ (Klaipėda), Lietuvos žmogaus teisių asociacija, Saulius Kruopis (Vilnius), Lilija Valatkienė
(Vilnius), dr. Raimondas Leopoldas Idzelis (Vilnius), Tauragės rajono literatų klubas „Žingsniai“,
Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Pagėgių savivaldybės Kultūros centras, kolegos iš
Klaipėdos, Tauragės, Šiaulių bibliotekų. Taip pat daug knygų gauta ir Kalėdinės akcijos „Knygų
Kalėdos“ metu.
Knygas dovanojo ir knygų autoriai: Dailius Dargis, Anelė Zurlienė, Romualdas Pilorius,
Liutavaras Algminas, Juozas Vercinkevičius, Kazys Bimba, Albinas Batavičius, Giedrė Norkūnė,
Alfonsas Čepauskas, Stepas Eitmanavičius, Daiva Šeškauskaitė, Petras Panavas, Virgilijus Juodakis ir
kt.
Kaip ir kiekvienais metais knygas dovanojo ir nuolatiniai bibliotekos skaitytojai, renginių
lankytojai: Lina Vaičikauskienė, Indrė Žukauskienė, Svetlana Jašinskienė, Algirdas Naikus, Agnė
Chockevičiūtė, Eugenijus Dargužas, Asta Navickaitė ir kt.
Jau kelinti metai iš eilės periodinius leidinius šalies bibliotekoms (tame tarpe ir Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai) prenumeruoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
(46 pavadinimų žurnalus ir 5 pavadinimų laikraščius), žurnalą „Apžvalga“ dovanoja LR seimo narys
Paulius Saudargas (Vilnius). Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Pasaulio lietuvių
bendruomenės valdybos narė Jūratė Caspersen siuntė bibliotekai žurnalus „Pasaulio lietuvis“ ir
„Šveicarijos žinios“. Rambyno regioninio parko direkcija kasmet dovanoja žurnalą „Rambynas“ ir
laikraštį „Rambynas“, o Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrius
bibliotekai jau ne vienerius metus prenumeruoja žurnalus „Lututė“ ir „Žurnalas apie gamtą“.
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Dokumentų gautis
Iš viso per metus įsigyta dokumentų savivaldybės bibliotekose:
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
2017 m.
Biblioteka Dokumentų
Pavadinimų
skaičius
Viso:
4 448
647
Viešoji
biblioteka
Kaimo
filialai

8 lentelė
Dokumentų
skaičius

2018 m.
SkirtuPavadinimų
mas

Skirtumas

4 460

+12

609

-38

1 534

647

1 391

-143

609

-38

2 914

297

3 069

+155

218

-79

2018 m. įsigyta 4 460 dokumentų, t. y. 12 dokumentų daugiau nei 2017 m.
Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 384 leidinius ir 218 pavadinimų dokumentų. Vilkyškių
filialas gavo 483 naujus leidinius, Stoniškių filialas – 480, Lumpėnų filialui teko 400 leidinių,
Piktupėnų filialui – 380 leidinių, Šilgalių filialui – 363, Natkiškių filialui – 359, Žukų filialui – 307,
Kentrių filialui – 297 leidiniai.
Per metus įsigyta Viešojoje bibliotekoje ir filialuose grožinės literatūros dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Biblioteka
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

Grožinės literatūros
dokumentų skaičius
Skirtu2017 m.
2018 m.
mas
2 163
1 707
-456
676
531
-145
1 487
1 176
-311

9 lentelė
Pavadinimai
2017 m.

2018 m.

400
400
203

347
347
120

Skirtumas
-53
-53
-83

Didesniąją dalį naujai įsigytų dokumentų 2018 m. sudarė grožinė literatūra, kurios gauta 1 707
leidiniai. Tai sudaro 38,3% nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus. Vidutiniškai vienas kaimo filialas
gavo 147 knygas.
2018 m. gauta 456 dokumentais bei 53 pavadinimais mažiau negu 2017 m. Mažesnė grožinės
literatūros gautis buvo gavus mažiau naujų dokumentų.
Per metus Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įsigyta šakinės literatūros:
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Šakinės literatūros dokumentų
skaičius
Biblioteka
Skirtu2017 m. 2018 m.
mas
Viso:
638
720
+82
Viešoji biblioteka
403
377
-26
Kaimo filialai
235
343
+108

10 lentelė
Pavadinimai
2017 m.

2018 m.

247
247
94

262
262
98

Skirtumas
+15
+15
+4
12
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Šakinės literatūros fondas pasipildė 720 naujais dokumentais, arba 16,1% nuo bendro dokumentų
gavimo. Vidutiniškai kaimo filialas gavo 43 dokumentus.
2018 m. gauta 82 dokumentais bei 15 pavadinimų daugiau negu 2017 m. Didesnė šakinės
literatūros gautis buvo gavus daugiau naujų dokumentų.
Per metus gauta periodinių leidinių:
Biblioteka
Leidinių skaičius
Viso:
2 033
Viešoji biblioteka
483
Kaimo filialai
1 550

11 lentelė
Pavadinimai
37
37
15

2018 m. gauta 2 033 vnt. ir 37 pavadinimų periodinių leidinių, kas sudaro 45,6% nuo bendro
dokumentų gavimo. Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 15 pavadinimų periodinių leidinių.
Einamaisiais metais iš Pagėgių savivaldybės biudžeto periodikos prenumeratai buvo skirta 5 001,00
Eur (2017 m. – 3 998,00 Eur). Lėšų periodikos prenumeratai buvo skirta daugiau, daugiau buvo ir
užprenumeruotų periodinių leidinių.
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje naujai gautų dokumentų procentas dokumentų fonde:
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Leidinių skaičius
Biblioteka
2017 m. 2018 m. Skirtumas
Viso:
4 448
4 460
+12
Viešoji biblioteka
1 534
1 391
-143
Kaimo filialai
2 914
3 069
+155

12 lentelė
% nuo bendro fondo
2017 m.
2018 m.
Skirtumas
4,5
4,5
0
4,5
4,1
-0,4
4,4
4,8
+0,4

2018 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemoje dokumentų gauta 4,5%
nuo viso dokumentų fondo. Viešojoje bibliotekoje dokumentų gauta 4,5% nuo viso dokumentų fondo,
tai 10,4% mažiau negu 2017 m. Kaimo filialuose dokumentų gauta 4,8% nuo viso dokumentų fondo,
tai 0,4% daugiau nei 2017 m. Bendras naujai gautų dokumentų procentas išliko toks pat kaip ir 2017
m., kaimo filialuose padidėjimas yra dėl to, kad 2018 m. gauta daugiau dokumentų nei 2017 m.
Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti:
Pagrindiniai lėšų šaltiniai naujiems dokumentams įsigyti 2018 m. buvo Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija (knygoms ji skyrė 10 846,00 Eur) ir Pagėgių savivaldybė, periodikai skyrusi
5 001,00 Eur.
Iš viso valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis – 15 847,00 Eur 2018 m. nupirkta vienam
gyventojui naujų leidinių už 1,99 Eur (2017 m. – 1,78 Eur).
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Iš LR kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam savivaldybės gyventojui nupirkta dokumentų už
1,36 Eur, iš savivaldybės biudžeto vienam gyventojui nupirkta leidinių už 0,63 Eur (2017 m. – 0,50
Eur).
Lėšos, tenkančios vienam gyventojui spaudiniams įsigyti padidėjo todėl, kad Lietuvos
Respublikos kultūros ministerija 2018 m. skyrė daugiau lėšų naujiems leidiniams įsigyti (10 846,00
Eur) negu 2017 m. Taip pat daugiau lėšų buvo skirta ir iš Pagėgių savivaldybės administracijos
periodikos prenumeratai – 5 001,00 Eur (2017 m. – 3 998,00 Eur).
Dokumentų nurašymas
2018 m. nurašyta 5 811 dokumentų, iš jų 1 647 – seni, susidėvėję periodiniai leidiniai, 4 051 –
susidėvėjęs bei vartotojų sugadintas dokumentas ir 113 dokumentų dėl kitų priežasčių. Bendras
nurašymo rodiklis siekia 5,9% nuo bendro fondo kiekio.
Iš viso per metus bibliotekose nurašyta dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
2017 m.
Biblioteka
Dokumen- Pavaditų skaičius
nimai
Viso:
5 754
855
Viešoji biblioteka
1 931
855
Kaimo filialai
3 823
1 106

2018 m.
Dokumen- Pavaditų skaičius
nimai
5 811
617
1 455
617
4 356
1 239

13 lentelė
Skirtumas
Dokumen- Pavaditų skaičius
nimai
+57
-238
+476
-238
-533
-133

Nurašymo priežastys:


seni periodiniai leidiniai, nurašyta – 1 647 (1,7% nuo turimo fondo);



susidėvėję ir vartotojų sugadinti, nurašyta – 4 051 (4,1% nuo turimo fondo);



dėl kitų priežasčių nurašyti dokumentai – 113 (0,1% nuo turimo fondo).

Pagrindinę dalį nurašytų dokumentų sudaro susidėvėję ir neaktualūs spaudiniai bei seni
periodiniai leidiniai.
Fondo panaudojimas
Bendras fondo apyvartos rodiklis yra – 0,51.


Viešojoje bibliotekoje – 0,50;



Kaimo filialuose – 0,51.

Grožinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 0,42.


Viešojoje bibliotekoje – 0,50;



Kaimo filialuose – 0,37.

Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,13.


Viešojoje bibliotekoje – 0,22
14
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Kaimo filiale – 0,09.

Periodinių leidinių bendras naudojimo koeficientas – 18,2.


Viešojoje bibliotekoje – 21,1;



Kaimo filialuose – 17,49.
Bendras fondo panaudojimo rodiklis 2018 m. buvo 0,51. Lyginant su 2017 m., šis rodiklis

nepakito. Filialų fondai yra pasenę, vartotojai pageidauja daugiau naujų leidinių, o LR kultūros
ministerijos skiriamų lėšų naujiems dokumentams įsigyti nepakanka, atnaujinant kaimo filialų fondus.
Grožinės literatūros bendras naudojimo koeficientas 2018 m. – 0,42, kaip ir 2017 m.. Šis
koeficientas taip pat nepakito. Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,13 (2017 m. –
0,14). Koeficiento sumažėjimą lėmė didesnis šakinės literatūros nurašymas. Periodinių leidinių
bendras naudojimo koeficientas yra 17,49 (2017 m. – 21,0). Fondo panaudojimo koeficientas
sumažėjo, nes buvo išduota mažiau periodinių leidinių.

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
1. Regiono gyventojų skaičius
2018 m. Pagėgių savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis statistikos departamento duomenimis,
deklaravę gyvenamąją vietą buvo 7 793 gyventojai, iš jų – 21,7% gyvena mieste ir 78,3% – kaimuose.
Lyginant su 2017 m. duomenimis, gyventojų skaičius per metus Pagėgių savivaldybėje sumažėjo
3,7%.
2. Regiono gyventojų sutelkimo procentas:
Iš viso regione – 25,8%
Viešojoje bibliotekoje – 10,5%
Kaimo filialuose – 19,6%

Gyventojų sutelkimas
25,00%
20,00%
19,7% 19,6%

15,00%
10,00%

2017 m.
2018 m.

10,2% 10,5%

5,00%
0,00%
Viešoji biblioteka

Kaimo filialai
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(Lyginamoji analizė su 2017 m)
Biblioteka ir jos
aptarnaujamas
mikrorajonas
Viešoji biblioteka –
Pagėgių savivaldybė
Kentrių filialas –
Kentrių seniūnaitija
Lumpėnų filialas –
Lumpėnų seniūnija
Natkiškių filialas –
Natkiškių seniūnija
Piktupėnų filialas –
Piktupėnų seniūnaitija
Stoniškių filialas –
Stoniškių seniūnija
Šilgalių filialas –
Šilgalių seniūnaitija
Vilkyškių filialas –
Vilkyškių seniūnija
Žukų filialas –
Žukų seniūnaitija
Viso Pagėgių. Vydūno
SVB sistemoje:

Gyventojų skaičius

14 lentelė
Regiono gyventojų sutelkimo
procentas

2017 m.

2018 m.

Skirtumas

2017 m.

2018 m.

Skirtumas

8 094

7 793

-301

10,2

10,5

+0,3

280

242

-38

29,3

33,9

+4,6

1 055

1 022

-33

28,0

23,1

-4,9

818

780

-38

10,8

10,0

-0,8

639

597

-42

33,0

34,3

+1,3

1 211

1 284

+73

18,2

17,3

-0,9

588

638

+50

25,9

23,8

-2,1

935

894

-41

10,3

11,3

+1,0

679

646

-33

11,5

18,4

+6,9

8 094

7 793

-301

25,3

25,8

+0,5

Atlikus 2017-2018 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos aptarnaujamo
mikrorajono gyventojų skaičiaus ir gyventojų sutelkimo procento lyginamąją analizę, nustatyta, kad
2018 m. Pagėgių savivaldybės gyventojų sutelkimo procentas padidėjo 0,5%. Vydūno viešojoje
bibliotekoje padidėjo 0,3%, kaimo filialuose sumenko 0,1%. Teigiamą pokytį Vydūno viešojoje
bibliotekoje galima sieti su 2018 m. ypač aktyviai plėtota projektine veikla ir to pasekoje suteiktą
kultūrinę naudą aptarnaujamai bendruomenei. Darytina išvada, kad bibliotekų teikiamos paslaugos
krašto gyventojams išlieka patrauklios ir aktualios.
Vartotojai
2018 m. iš viso regione registruota 2 010 vartotojų
Viešojoje bibliotekoje – 815
Kaimo filialuose – 1 195
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Vartotojų skaičius
1400
1200
1 222

1000
800
600

1 195
823

2017 m.
2018 m.

815

400
200
0

Viešoji biblioteka

Kaimo filialai

Vartotojų pasiskirstymas
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Kentrių filialas
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vilkyškių filialas
Žukų filialas
Viso:

15 lentelė
2017 m.

2018 m.

Skirtumas

823
82
295
88
211
220
152
96
78
2 045

815
82
236
78
205
222
152
101
119
2 010

-8
0
-59
-10
-6
+2
0
+5
+41
-35

Bendrasis vartotojų skaičius, lyginant su 2017 m. duomenimis, sumažėjo 35 vartotojais (1,7%):
Vydūno viešojoje bibliotekoje jis sumenko 8 (0,97%), o kaimo filialuose – 27 (2,2%) vartotojais. Tam
įtakos turėjo tokios priežastys kaip gyventojų migracija, demografinės problemos, filialų darbuotojų
ligos dėl kurių sutrikdomas skaitytojų aptarnavimo procesas.

Vartotojų pasiskirstymas
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2017 m.
2018 m.
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Vartotojų sudėtis
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)

16 lentelė
Vartotojų sudėtis
2017 m.
2018 m.
2 045
2 010
840
788
122
125
548
532
260
279
275
286

Viso regione
Vaikai, jaunimas
Studentai
Dirbantieji
Bedarbiai
Senjorai ir neįgalieji

Skirtumas
-35
-52
+3
-16
+19
+11

2018 m. iš Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemoje besilankančių socialinių
gupių tarpo 35 asmenimis (arba, lyginant su 2017 m., 1,7%) sumenko vartotojų gretos. Daugiausia,
lyginant su 2017 m. duomenimis, sumažėjo Pagėgių krašto bibliotekose aptarnaujamų vaikų ir jaunimo
– 6,2%. Šį neigiamą pokytį būtų galima pagrįsti visai šaliai būdingomis demografinėmis problemomis,
šeimų ir jaunuolių emigracija į kitus Lietuvos bei užsienio miestus mokymosi, profesinio kelio
paieškos ir kitais tikslais.
Vartotojų sudėties pokyčiai
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
VB
Vartotojų sudėtis
2017 m.
Vaikai, jaunimas
318
Studentai
54
Dirbantieji
233
Bedarbiai
129
Senjorai,
89
neįgalieji
Viso:
823

17 lentelė
Kaimo fil.
2018 m.
497
67
301
132

VB
2018 m.
291
58
231
147

Kaimo fil.
2017 m.
522
68
315
131

88

186

198

815

1 222

1 195

Vartotojų pasiskirstymas pagal grupes visame regione 2018 m.
125
788

532
286

Vaikai ir jaunimas

Studentai

Dirbantieji

279

Bedarbiai

Senjorai ir neįgalieji
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Apsilankymų skaičius
Apsilankymų skaičius: viso – 70 386
Viešojoje bibliotekoje – 46 850
Kaimo filialuose – 23 536

Apsilankymų pasiskirstymas 2018 m.

46 850
Viešoji biblioteka

23 536
Kaimo filialai

Apsilankymų skaičius
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Kentrių filialas
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vilkyškių filialas
Žukų filialas
Viso:
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2017 m.

2018 m.

Skirtumas

47 319
1 433
5 571
3 542
2 361
4 634
3 619
2 494
458
71 431

46 850
3 035
3 968
3 281
2 394
4 701
2 971
2 500
686
70 386

-469
+1 602
-1 603
-261
+33
+67
-648
+6
+228
-1 045

2018 m., lyginant su 2017 m., nežymiai (1,5%) sumažėjo apsilankymų Pagėgių krašto
bibliotekose skaičius: Vydūno viešojoje bibliotekoje jis sumenko 469 (1,0%), o filialuose – 576 (2,4%)
lankytojais. Apsilankymų rodiklio sumenkimas yra tiesiogiai sąlygotas vartotojų skaičiaus
sumažėjimo.
Be to, taipogi atkreiptinas dėmesys į tai, jog Pagėgių kraštui (kaip ir visai Lietuvai) būdingi
negatyvūs demografiniai pokyčiai (gyventojų senėjimas, mažas gimstamumas), gyventojų išvykimas į
kitus Lietuvos ir užsienio valstybių miestus darbo ar mokymosi tikslais ir kt.
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Lankomumas
Bendras lankomumo rodiklis: 2017 m. – 34,9
2018 m. – 35,0
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

19 lentelė
2017 m.

2018 m.

Skirtumas

57,5
19,7

57,5
19,7

0
0

Iš lyginamųjų statistinių duomenų analizės teigtina, jog 2017-2018 m. laikotarpiu lankomumas
Vydūno viešojoje bibliotekoje bei kaimo filialuose išliko tolygus ir nepakitęs. Bendrasis visos sistemos
lankomumo rodmuo taipogi beveik nesikeitė – padidėjo vos 0,1.
Dokumentų išduotis
Išduota dokumentų:
Iš viso regione – 49 675 vnt.
Vydūno viešojoje bibliotekoje – 17 043 vnt.
Kaimo filialuose – 32 632 vnt.

Iš viso išduota dokumentų 2018 m.

32 632
Išduotis
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

17 043
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(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Kentrių filialas
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vilkyškių filialas
Žukų filialas
Viso:

20 lentelė
2017 m.

2018 m.

Skirtumas

16 808
1 597
8 799
2 998
4 388
5 036
4 894
3 046
364
47 930

17 043
3 755
7 201
3 072
4 514
5 155
4 900
3 237
798
49 675

+235
+2 158
-1 598
+74
+126
+119
+6
+191
+434
+1 745

Dokumentų išduotis 2018 m., palyginus su 2017 m., Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos sistemoje padidėjo 1 745 vnt. (3,6%). Vydūno viešojoje bibliotekoje šio veiklos rodiklio
pakilimas einamaisiais metais siekė 1,4%, o filialuose – 4,9 %. Dokumentų išduoties padidėjimą 2018
m. lėmusiais veiksniais būtų galima įvardinti santykinai nemažas knygų ir periodinių leidinių kainas,
dėl kurių neretai užuot įsigiję spaudinį, vartotojai verčiau nemokamai jį skolinasi iš Pagėgių krašto
bibliotekų. Taipogi 2018 m., palyginus su ankstesniais metais, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai
bibliotekai ir filialams padovanota daugiau aktualių, skaitytojų tarpe itin populiarių grožinės bei svarią
išliekamąją ir informacinę vertę turinčių mokslinės literatūros leidinių.
Išduota dokumentų į namus ir vietoje
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Biblioteka
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai
Viso:

Išduota į namus
2017 m. 2018 m. Skirtumas
10 972
11 917
+945
23 476
25 064
+1 588
34 448
36 981
+2 533

21 lentelė
2017 m.
5 836
7 646
13 482

Išduota vietoje
2018 m. Skirtumas
5 126
-710
7 568
-78
12 694
-788

2018 m., lyginant su 2017 m., Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemoje
(Centrinėje ir filialuose), išduoties į namus padidėjimas siekė daugiau negu pustrečio tūkstančio
dokumentų vienetų, arba 7,4%. Tai būtų galima sieti su socialinėmis, ekonominėmis šalies gyventojų
problemomis, dėl kurių, rinkoje vyraujant gan aukštoms spaudinių kainoms, gyventojai vis labiau yra
linkę leidinius ne įsigyti, bet skolintis juos iš bibliotekų. Atitinkamai, gerokai pakilus dokumentų
skolinimosi į namus rodikliui, šiek tiek sumenko bendrasis spaudinių skaitymo vietoje rodmuo
(palyginus su 2017 m. – 5,8%). Tai būtų galima pagrįsti tuo, jog einamaisiais metais skaitytojų tarpe
išryškėjo tendencija teikti pirmenybę leidinių skaitymui savo namuose.
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(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Biblioteka
Viešoji
biblioteka
Kaimo
filialai
Viso:

22 lentelė
Šakinės
literatūros

Išduota iš viso:
2017 m.

2018 m.

2017 m.

2018 m.

16 808

17 043

940

1 013

31 122

32 632

952

47 930

49 675

1 892

Skirtumas

Grožinės
literatūros

Skirtumas

2017 m.

2018 m.

+73

5 761

5 953

+192

752

-200

8 166

8 483

+317

1 765

-127

13 927

14 436

+509

2018 m. (lyginant su 2017 m.) Vydūno viešojoje bibliotekoje didėjo tiek šakinės (7,8%), tiek
grožinės (3,3%) literatūros išduotis. Grožinės literatūros išduotis 2018 m. didėjo ir kaimo filialuose –
lyginant su 2017 m. duomenimis, pakilo 3,9%. Tai susiję su vis didėjančiu aptarnaujamos
bendruomenės narių poreikių per literatūrą pažinti įvairius pasaulio kampelius, per grožinės literatūros
prizmę pasisemti bent kruopelę savitai tokio pobūdžio knygose pateiktos istorinės atminties. Vis
dažniau lektūra pasirenkama atsipalaidavimo, malonaus laisvalaikio praleidimo, savišvietos tikslais.
Iš viso išduota šakinės literatūros procentais nuo visos išduoties:
Regione – 3,5
Viešojoje bibliotekoje – 6,0
Kaimo filialuose – 2,3
Iš viso išduota grožinės literatūros procentais nuo visos išduoties:
Regione – 29,1
Viešojoje bibliotekoje – 34,9
Kaimo filialuose – 26,0
Iš viso išduota periodinių leidinių:
Iš viso išduota regione – 33 474
Viešojoje bibliotekoje – 10 077
Kaimo filialuose – 23 397
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Biblioteka
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai
Viso:

Iš viso:
16 808
31 122
47 930

23 lentelė
2017 m.
Periodikos
10 107
22 004
32 111

%
60,1
70,7
67,0

Iš viso:
17 043
32 632
49 675

2018 m.
Periodikos
10 077
23 397
33 474

%
59,1
71,7
67,4

Periodinių leidinių išduotis, lyginant su 2017 m., Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos sistemoje padidėjo beveik pusantro tūkstančio leidinių, t. y. pakilo 4,2%. Periodinių
leidinių išdavimo procentas sudarė 67,4% visų per 2018 m. išduotų leidinių ir, lyginant su 2017 m.,
pakilo 0,4%. Šiuos rodiklius galima paaiškinti tuo, jog periodinių leidinių populiarumas, paklausa ir
skaitomumas Pagėgių krašto bibliotekose yra išties didelis ir nuolat augantis. Taipogi 2018 m. Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai ir filialams buvo užprenumeruota daugiau periodinių leidinių
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negu 2017 m.: einamaisiais metais Vydūno viešoji biblioteka gavo 37-ių pavadinimų periodinius
leidinius (6 pavadinimais daugiau negu 2017 m.), o vidutinė kaimo filialams užprenumeruotos
periodikos gautis siekė 15 pavadinimų periodinius leidinius (2017 m. – 9 pavadinimų periodinius
leidinius).
Tačiau Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų tarpe Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka vis
dar pasižymi labai maža gaunamų periodinių leidinių įvairove. Dėl nepakankamo finansavimo
periodinių leidinių stygių siekiama kompensuoti bibliotekų lankytojams pasiūlant periodiką skaityti
internete.

Išduota dokumentų pagal rūšis 2018 m.

33 474
14 436

1 765
Šakinės

Grožinės

Periodikos

Skaitomumas (vieno skaitytojo per metus perskaitomų spaudinių kiekis):
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)

24 lentelė
Skaitomumas

Biblioteka

2017 m.
20,4
25,5
23,4

Viešoji biblioteka
Kaimo filialai
Viso:

2018 m.
20,9
27,3
24,7

Skirtumas
+0,5
+1,8
+1,3

(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Kaimo filialai
Kentrių
Lumpėnų
Natkiškių
Piktupėnų
Stoniškių
Šilgalių
Vilkyškių
Žukų

25 lentelė
Skaitomumas

2017 m.
19,5
29,8
34,1
20,7
22,9
32,2
31,7
4,7

2018 m.
45,8
30,6
39,4
22,0
23,2
32,2
32,0
6,7

Skirtumas
+26,3
+0,8
+5,3
+1,3
+0,3
0
+0,3
+2,0
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Atlikus 2017-2018 m. skaitomumo Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemos
analizę, akcentuotina, jog 2018 m. skaitomumas kilo tiek Vydūno viešojoje bibliotekoje, tiek kaimo
filialuose. Bendrasis skaitomumas padidėjo 1,3 kiekvieno skaitytojo perskaitomo dokumento.
Einamaisiais metais skaitomumas ryškiausiai išaugo Kentrių filiale – padidėjo net 26,3
dokumento. Tam daugiausia įtakos turėjo 2018 m. pradžioje vykęs šios bibliotekos perkėlimas į
naujas, šviesias, šiltas, erdvias patalpas Kentrių kaimo bendruomenės namuose su erdve meno parodų
eksponavimui bei šio filialo darbuotojos intensyviai bei kūrybingai plėtojamas darbas su skaitytojais.
Skaitomumo pakilimą Pagėgių krašto bibliotekų sistemoje taipogi būtų galima pagrįsti jau
anksčiau minėta priežastimi – vis kylančiomis spaudinių kainomis, dėl kurių aptarnaujamos
bendruomenės nariai vis aktyviau skolinasi leidinius iš Pagėgių krašto bibliotekų užuot juos įsigiję
savo lėšomis. Taipogi Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose skaitytojams
yra sudarytos patogios bei jaukios ne tik skaitymo, bet ir perskaitytų leidinių aptarimų sąlygos bei
erdvės, nuolat suburiančios bendruomenės narius pasidalinimui perskaitytų knygų įspūdžiais ar
diskutavimui apie periodiniuose leidiniuose publikuojamas nūdienos aktualijas.
Informacinės užklausos
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Informacinių užklausų
iš viso:
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Kentrių filialas
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vilkyškių filialas
Žukų filialas

Viso:

2017 m.

2018 m.

Skirtumas

2 871
46
173
42
66
67
107
91
34
3 497

2 911
139
121
44
66
77
108
84
65
3 615

+40
+93
-52
+2
0
+10
+1
-7
+31
+118

26 lentelė
2018 m.
Teminės

Faktografinės

Adresinės

Tikslinamosios

Iš to
skaičiaus
vaikams

1 778
68
103
21
43
58
39
84
57
2 251

277
9
0
0
11
8
2
0
8
315

608
58
0
14
4
1
25
0
0
710

248
4
18
9
8
10
42
0
0
339

974
97
58
35
32
31
46
32
17
1 322

2018 m. bibliotekininkams lankytojai pateikė 3 615 įvairaus pobūdžio – teminių, faktografinių,
adresinių, tikslinamųjų – užklausų literatūriniais, kultūriniais, mokslo klausimais. 2018 m. Vydūno
viešojoje bibliotekoje atsakyta į 2 911, kaimo filialuose – į 704 užklausas. Informacinių užklausų 2018
m. pateikta ir atsakyta 118 (3,4%) užklausų daugiau negu 2017 m. Užklausų skaičiaus didėjimas
siejamas su nuolatiniu krašto gyventojų savišvietos ir nenutrūkstamo mokymosi poreikiu, žingeidumu.
Vienam bibliotekininkui vidutiniškai tenka atsakyti į 328,6 užklausos per metus. Pateiktų užklausų
gausa rodo aptarnaujamos bendruomenės pasitikėjimą biblioteka, kaip patikimos informacijos sklaidos
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įstaiga, o bibliotekininkais pasitikima kaip kompetentingais, bet kokią informaciją suteikti galinčiais
specialistais.

Atsakyta užklausų 2018 m.

2 911

704

Viešoji biblioteka

Kaimo filialai

Darbo vietos
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius:
Iš viso – 127;
Viešojoje bibliotekoje – 67;
Kaimo filialuose – 60.
Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius:
Iš viso – 42;
Viešojoje bibliotekoje – 19;
Kaimo filialuose – 23.
Vartotojams skirtų kompiuterizuotų ir prie interneto prijungtų darbo vietų skaičius:
Iš viso – 42;
Viešojoje bibliotekoje – 19;
Kaimo filialuose – 23.
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams:
Iš viso – 15;
Viešojoje bibliotekoje – 7;
Kaimo filialuose – 8.
Darbuotojams skirtų kompiuterizuotų ir prijungtų prie interneto darbo vietų skaičius:
Iš viso – 15;
Viešojoje bibliotekoje – 7;
Kaimo filialuose – 8.
2018 m., lyginant su 2017 m. analogiškais duomenimis, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos sistemoje įrengtų darbo vietų skaičius ir jų ypatumai išliko nepakitę. Iš visų Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) sistemoje esančių darbo vietų 57
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(40,1%) yra kompiuterizuotos ir prijungtos prie interneto: 42 skirtos Pagėgių krašto bibliotekų
lankytojams ir 15 – darbuotojams. 2018 m., analogiškai kaip ir 2017-aisiais, Pagėgių krašto bibliotekų
lankytojų reikmėms įrengtų darbo vietų skaičius sudarė 89,4% visų Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešojoje bibliotekoje (Centrinėje ir filialuose) esančių darbo vietų.
Dalyvavimo įvairiuose darbuotojų parengtuose projektuose pagrindu, Vydūno viešoji biblioteka
ir filialai aprūpinti visapusiškam vartotojų informacinių poreikių tenkinimui skirtomis informacinėmiskomunikacinėmis technologijomis ir sistemomis, tačiau įranga sparčiai sensta, genda, nusidėvi jos
detalės, stinga bibliotekininkų kasdienių funkcijų atlikimui būtinos kompiuterinės įrangos, todėl
reikalingos nuolatinės investicijos įrangos atnaujinimui.
Vartotojų orientavimas ir apmokymas
2018-aisiais metais šalyje minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metus, Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose prioritetas teiktas įvairaus amžiaus
aptarnaujamos bendruomenės narių domėjimosi šalies praeitimi skatinimui ir Lietuvos istorijos žinių
gilinimui per seniausią žmonijos atminties šaltinį – knygą.
Ypatingas dėmesys skirtas neformalaus vaikų, jaunimo, suaugusiųjų bei senjorų lavinamųjų
veiklų plėtotei. Tuo tikslu Pagėgių krašto bibliotekose buvo organizuojami kompiuterinio raštingumo
pradžiamokslio ugdymo kursai, IT laboratorijos, tiesioginių transliacijų apie naudojimąsi įvairiomis e.
paslaugomis peržiūros, informacinio raštingumo mokymai, bibliotekos prenumeruojamų duomenų
bazių panaudos mokymai, interaktyvios pamokos, kraštotyrinės-virtualios-kultūrinės edukacijos,
literatūrinės-edukacinės skaitymo populiarinimo popietės, kultūrinės edukacijos, info savaitės, darbo
su kompiuterinėmis komunikacinėmis programomis įgūdžių lavinimo rytmečiai, pažintinių edukacijų
ciklai, info dienos, informacinės-edukacinės programos, konsultacijos saugaus darbo internete bei
bibliotekos elektroninių katalogų panaudos klausimais, elektroninio pajamų ir turto deklaravimo
mokymai, dalyvaujant Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojams ir kt. Daug
dėmesio buvo skiriama bibliotekos lankytojų skaitymo kultūros ugdymui, supažindinimui su tradicinės
spausdintos bei interaktyvios (elektroninėje erdvėje pateikiamos) informacijos paieškos bei atrankos
kriterijais, elektroninių leidinių įvairove bei galimybėmis.
Dėmesys skirtas visuomenės supažindinimui su Lietuvos ir užsienio šalių žymių menininkų,
rašytojų ir Pagėgių krašto gyventojų kūrinija, atskleidžiant ją per Vydūno viešojoje bibliotekoje ir
filialuose eksponuotas meno, kraštotyros darbų parodas bei jų pristatymus. Pagėgių krašto ir Mažosios
Lietuvos kultūros, gamtos, raštijos, istorijos savitumo sklaida vystyta įvairių literatūrinių – kultūrinių
veiklų ir informacinių – edukacinių programų metu.
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Vydūno viešoji biblioteka taipogi suteikė galimybę kiekvieną mėnesį lankyti individualius ir
grupinius įvairias temas apėmusius darbo kompiuteriu užsiėmimus bei mokamas 10-ies ir 20-ies
valandų trukmės informacinių įgūdžių lavinimui skirtas kompiuterinio raštingumo pamokas.
Nuo pat 2012 m. pavasario – Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos perkėlimo į
naujas, erdvias patalpas – bibliotekoje yra suplanuota patalpa mokymų klasės įrengimui, kuri yra itin
reikalinga mažinant socialinę atskirtį pažeidžiamiausių, jautriausių aptarnaujamos bendruomenės
socialinių sluoksnių tarpe. Tačiau tenka apgailestauti, kad šios idėjos įgyvendinimui stinga
materialinių išteklių kompiuterinei įrangai įsigyti.
Prieiga ir sąlygos
Viešoji biblioteka dirba:
darbo dienomis – nuo 800 iki 1700 val.;
šeštadieniais – nuo 900 iki 1600 val.
Poilsio diena – sekmadienis.
Filialų darbo laikas:
Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Vilkyškių – darbo dienomis nuo 900 iki 1600 val.;
Kentrių ir Šilgalių – darbo dienomis nuo 1000 iki 1630 val.;
Žukų – darbo dienomis nuo 930 iki 1600 val.
Poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.
Paskutinė mėnesio diena – sanitarinė diena, skaitytojai neaptarnaujami. Bibliotekos darbuotojai
valo bibliotekos dokumentų fondus, gerina susidėvėjusių, suplyšusių leidinių būklę, atlieka kitus
sanitarinės švaros darbus.
Renginiai
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Renginiai
Žodiniai
Vaizdiniai
Kompleksiniai
Iš jų parodos
Viso:

2017 m.

2018 m.

Skirtumas

40
65
44
23
149

35
72
39
30
146

-5
+7
-5
+7
-3

27 lentelė
Kaimo filialai
2017 m.

42
240
47
35
329

Viso:

2018 m.

Skirtumas

2017 m.

2018 m.

Skirtumas

55
247
61
35
363

+13
+7
+14
0
+34

82
305
91
58
478

90
319
100
65
509

+8
+14
+9
+7
+31

Pagrindinės renginių formos ir tematika
2018-aisiais šalyje minėtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metus, rašytojo, dramaturgo,
filosofo, chorvedžio, kultūros ir visuomenės veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) metus bei
Europos kultūros paveldo metus biblioteka įprasmino organizuodama literatūrinius, kraštotyrinius,
meninius, švietėjiškus, interaktyvius renginius ir įsiliedama į respublikiniu mastu įgyvendinamas
kultūrines-visuomenines iniciatyvas.
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2018 m. kovo 29-oji ir rugpjūčio 3-oji datos į Pagėgių krašto bibliotekininkystės istoriją įrašytos
aukso raidėmis – kovo 29-ąją Pagėgių savivaldybės Tarybos nariai nutarė Pagėgių savivaldybės
viešajai bibliotekai suteikti Vydūno vardą, o rugpjūčio 3-ąją dieną bibliotekos bendruomenė pakvietė
savivaldybės vadovus, kolegas bibliotekininkus bei visus bibliotekos bičiulius, vydūniškojo dvasinio
palikimo skleidėjus bei puoselėtojus į iškilmingą Vydūno vardo sutekimo Pagėgių savivaldybės
Vydūno viešajai bibliotekai ceremoniją. Tai – didelė garbė, atsakomybė ir paskata Pagėgių
savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenei, jau eilę metų pagerbiančiai nepaprastą Vydūno
asmenybę literatūros, meno ekspozicijomis bei įvairiausiais renginiais. Šis įvykis tapo atskaitos tašku,
nuo kurio bibliotekos plėtojama kultūrinė veikla įgavo naują kryptį – puoselėti ir plėtoti vydūniškojo
atminimo įprasminimo bei jo dvasinio palikimo sklaidos tradicijas, pasitelkiant naujus, gražius,
svarius, visą krašto bendruomenę apjungiančius sumanymus. Pagėgių krašto bibliotekose organizuotas
Vydūno 150-osioms gimimo metinėms ir Vydūno metams paminėti skirtų renginių, kuriuose dalyvavo
vaikai, jaunimas, suaugusieji bei senjorai, ciklas: literatūrinės-kraštotyrinės bei kultūrinės-praktinės
edukacijos, meno ekspozicijų pristatymai, mokymai, bibliotekos organizuotų jaunųjų fotografų plenerų
ir to pasakoje sukurtų parodų bei dėlionių pristatymai, konferencijos, retrospektyviniai Vydūno
gyvenimo ir kūrybos vakarai, virtualios prezentacijos bei kt.
Jau eilę metų Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir filialai dalyvauja respublikinėje
literatūrinėje akcijoje „Metų knygos rinkimai“. Šių, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos,
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bei Skaitymo
ir kultūrinio raštingumo asociacijos (nuo 2010 m.) iniciatyva organizuojamų literatūrinių balsavimų
tikslas – paskatinti tautiečių domėjimąsi šiuolaikinės lietuvių literatūros tendencijomis, ugdyti knygų
skaitymo poreikį visuomenėje. Bibliotekos, aktyviai dalyvaudamos skaitymo skatinimo programoje,
kiekvienais metais teikia paraiškas geriausiems metų knygų rinkiniams laimėti.
Šiemet „Metų knygos rinkimai“ pagėgiškiams bibliotekininkams dosnūs kaip niekada: net
aštuonios iš dešimties pateiktų paraiškų pelnė geriausiomis pretenduojančių tapti knygų rinkinius.
Vaikų kategorijos knygos paskirtos Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyriui ir Piktupėnų filialui, paauglių kategorijos – Kentrių ir Vilkyškių filialams, prozos
knygas suaugusiesiems pelnė Vydūno viešosios bibliotekos Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo
skyrius, Lumpėnų bei Stoniškių filialai, publicistikos ir dokumentikos knygas – Žukų filialas.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų dalyvavimo tradicinėje Lietuvos
Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuojamoje socialinėje akcijoje „Knygų Kalėdos“
metu, 2018 m. Pagėgių krašto bibliotekoms padovanota per šimtą suaugusiems ir vaikams skirtų
knygų.
2018 m. ekskursijos po Pagėgių savivaldybės Vydūno viešąją biblioteką organizuotos Punsko
valsčiaus savivaldybės (Lenkija) atstovams, kolegoms bibliotekininkams iš Jurbarko rajono
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savivaldybės viešosios bibliotekos, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos bei Klaipėdos
apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos, VšĮ/ NGO „Actio Catholica Patria“ (Kaunas)
atstovams, mokytojų Svetlanos Musvydienės ir Roberto Maziliausko lydimiems Pagėgių A. Mackaus
gimnazijos 5 kl. mokiniams, II ir III g klasių gimnazistams, Pagėgių savivaldybės administracijos
atstovų lydimiems Europos socialinio fondo agentūros (ESF) darbuotojams, gido, Pagėgių A. Mackaus
gimnazijos 8 kl. – III g klasės mokinių ir Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio lydimiems
8-11 kl. moksleiviams iš Bad Iburgo mokyklos (Vokietija), rašytojams bei menininkams iš įvairių
Lietuvos miestų ir miestelių.
Iš viso 2018-aisiais suorganizuota 19 ekskursijų, kuriose dalyvavo 247 žmonės.
Vydūno viešojoje bibliotekoje, daugiausiai – Tyliojoje skaitykloje „Nepraeik pro šalį, Tamsta!“,
2018 m. suorganizuoti 42 vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų inicijuoti įvairaus pobūdžio
mokymai, praktiniai seminarai, posėdžiai, susirinkimai, apskritojo stalo diskusijos, konsultacijos,
visuotinės iniciatyvos, prevenciniai susitikimai, sveikatingumo paskaitos, konferencijos ir kiti
informacinio / kultūrinio pobūdžio renginiai. Tai rodo ne tik neblėstančią, bet vis dar augančią
bibliotekos svarbą krašto visuomeniniame gyvenime, atkleidžia glaudžius bendradarbiavimo ryšius su
esamais partneriais, bičiuliais bei naujų viešųjų ryšių, partnerysčių užmezgimo su kitomis Lietuvos
organizacijomis tradicijų plėtojimą, tuo drauge skatinant ir bibliotekos veiklos krypčių įvairovę.

Punsko valsčiaus savivaldybės (Lenkija)
atstovų viešnagė bibliotekoje.

Europos socialinio fondo agentūros (ESF)
darbuotojai, lydimi Pagėgių sav. administracijos
atstovų, lanko bibliotekos erdves.
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Pažintinės valandos su biblioteka dalyviai –
8-11 kl. moksleiviai iš Bad Iburgo mokyklos
(Vokietija), lydimi gido, Pagėgių A. Mackaus
gimnazijos 8 kl. – III g klasės moksleivių ir
Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio.

Ekskursija po biblioteką Pasvalio Mariaus
Katiliškio viešosios bibliotekos darbuotojams.

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos bendruomenės viešnagė bibliotekoje.

Pažintis su biblioteka mokytojo Roberto
Maziliausko lydimiems Pagėgių A. Mackaus
gimnazijos III g klasių gimnazistams.

2018 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose plėtojant kultūrinę
veiklą, prioritetas teiktas prasmingam, įsimintinam ir gražiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
ir Vydūno metų įprasminimui, Mažosios Lietuvos, šalies ir žymiausių pasaulio rašytojų jubiliejinių
datų minėjimui, Pagėgių krašto gyventojų kūrybingumo skatinimui bei jau sukaupto literatūrinio fondo
gausinimui naujais kūriniais. Šių siekių įgyvendinimui pasitelktos tokios bibliotekos plėtojamos
kultūrinės veiklos formos kaip įvairaus pobūdžio edukacijos, susitikimai su mokslininkais,
menininkais bei rašytojais, leidinių apie Mažąją Lietuvą, šalį ir jos kultūros, literatūros, visuomenės
veikėjus pristatymai, kraštiečių kūrybos sklaidos vakarai, meno kūrinių dėlionių pristatymai,
teatralizuotos literatūrinės-etnografinės popietės, informacinės-praktinės ir rašytinės kūrybos
laboratorijos, Vydūno viešajai bibliotekai dovanotų asmeninių bibliotekų ir archyvinių ekspozicijų
pristatymai,

edukaciniai

skaitymo

populiarinimo

vidudieniai,

raiškiojo

skaitymo

popietės,
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etnografinės-kūrybinės šeimų subėgtuvės-sueituvės, informacinio raštingumo mokymai, krašto
paveldo sklaidos ir meno popietės, viktorinos, kūrybinės dirbtuvės bei kt.
Metų eigoje, bibliotekai suteikus Vydūno vardą, vienu pagrindinių tikslų tapo vydūniškojo
palikimo skleidimas. Taipogi prioritetiniais bibliotekos kultūrinės veiklos tikslais išliko meilės ir
pagarbos lietuviškai knygai, etninei kultūrai, gimtajai kalbai ir tėvynei ugdymas, domėjimosi lietuvių
literatūros klasikų kūryba skatinimas, visuomenės supažindinimas su Pagėgių krašto tradicijomis,
papročiais, kultūros, architektūros, istorijos ir gamtos paveldu, šio krašto atskleidimas per raštiją, jame
ir visoje Mažojoje Lietuvoje gyvenančius bei kuriančius žmones.
Viešosios bibliotekos renginiai
Svarbesniųjų Viešosios bibliotekos renginių fragmentai:
2018 m. sausio 25 d. – Mažosios Lietuvos rašytojos, autobiografinių apysakų ir romanų
kūrėjos Ievos Simonaitytės metų palydėtuvėms skirtos knygotyrininko, Mažosios Lietuvos
knygos ir kultūros tyrinėtojo, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir
dokumentotyros instituto mokslininko-eksperto, 2006 m. Pagėgių krašto Metų žmogaus ir 2015
m. Pagėgių krašto Garbės piliečio prof. habil. dr. Domo Kauno parengtos ir sudarytos
atsiminimų knygos „Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose“ (2017 m.)
sutiktuvės. Prof. habil. dr. Domas Kaunas pristatė archyvine ir kita dokumentine medžiaga praturtintą
leidinį „Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose“ bei virtualią, gausiai iliustruotą
Ievos Simonaitytės ikonografijos apžvalgą. Švelniais pianino klavišų sąskambiais žiūrovų širdis
užliejo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos muzikos skyriaus moksleivė Iveta
Steponavičiūtė, vadovaujama mokytojos Marinos Dvarvitenes. Pristatomą knygą apžvelgė drauge su
profesoriumi habil. dr. Domu Kaunu į Pagėgius atvykusi Klaipėdos universiteto Baltų filologijos
katedros prof. dr. Roma Bončkutė bei pagėgiškė, pedagogė, buvusi Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos lituanistė Vanda Žuklijienė.

Pedagogė Vanda Žuklijienė apžvelgia knygoje
aprašomus prisiminimus apie Ievą Simonaitytę.

Klaipėdos universiteto Baltų filologijos
katedros prof. dr. Roma Bončkutė (dešinėje) 31
pateikia skaitymo skatinimo rekomendacijas.
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Padėkos žodžius mokslininkams taria Pagėgių
savivaldybės meras Virginijus Komskis (kairėje).

Laikinai atliekančio Lietuvos Respublikos
konsulato Sovetske vadovo pareigas ministro
patarėjo Broniaus Makausko sveikinimai.

Prof. habil. dr. Domo Kauno autografų
dalinimo akimirka.

Nuotrauka atminčiai.

2018 m. vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai paminėti skirta Lietuvos bažnyčių varpų sąšauka „Gloria Lietuvai“.
100-o varpo dūžių sveikinimas Lietuvai. Biblioteka drauge su Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos
bažnyčia pakvietė kraštiečius bei miesto svečius sudalyvauti Lietuvos bažnyčių varpų sąšaukoje
„Gloria Lietuvai“. Po Šv. Mišių parapijiečiams sustojus bažnyčios kiemelyje, suskambus poetės,
dainininkės, dailininkės Gintarės Jautakaitės dainai „Viešpaties lelija“ bei iš varpinės bokšto viršūnės
tautiniu kostiumu pasipuošusioms bibliotekos darbuotojoms nutiesiant nacionalinės vėliavos spalvų
juostas, iškilmingai nuaidėjo 100-o varpo dūžių sveikinimas Lietuvai.
Pagėgių savivaldybės kultūros centro organizuoto teatralizuoto Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo „Valstybės Amžininkai“ (iš renginių ciklo „Po Dievo Dangum – Lietuva“) metu,
Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio ir Viešosios bibliotekos iniciatyva pasveikinti
Vasario 16-ąją gimę Pagėgių krašto gyventojai. Kiekvienas sukaktuvininkas pagerbtas Lietuvos
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vėliavos spalvų žvakelėmis, vardiniu, nacionaline ornamentika dekoruotu Pagėgių savivaldybės mero
sveikinamuoju raštu bei gausiais aplodismentais. Vasario 16-ąją gražias gimimo sukaktis minėjusieji
kraštiečiai taipogi pakviesti į Viešąją biblioteką, kurioje jie vaišinti Pagėgių savivaldybės mero ir
savivaldybės administracijos dovanoto torto gabalėliu bei arbatos puodeliu.

Akimirka iš Lietuvos bažnyčių varpų sąšaukos
„Gloria Lietuvai“ Pagėgiuose.

Vienas iš Pagėgių savivaldybės mero
Virginijaus Komskio pasveikintųjų gimimo
dienos proga – Matas Gešventas.

Pašnekesiai gardžiuojantis Pagėgių
savivaldybės mero ir savivaldybės
administracijos dovanotomis vaišėmis.

Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus
Komskio ir Viešosios bibliotekos iniciatyva
pasveikinti Vasario 16-ąją gimę Pagėgių
krašto gyventojai.

2018 m. balandžio 5 d. – jubiliejinė – 15-oji – Pagėgių literatūrinio pavasario šventė
„Atidengsiu Tau žodį it širdį...“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams,
Tarptautinei rašytojų dienai ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti. Įžanginį sveikinimo žodį
Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai tapus Vydūno vardo biblioteka tarė Pagėgių savivaldybės
meras Virginijus Komskis ir kolektyvui įteikė Vydūno atvaizdu paženklintą Pagėgių savivaldybės
tarybos sprendimą „ Dėl Vydūno vardo suteikimo Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai ir Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“. „Jaunoji viltis“ 2017 m. laureatė
Aurelija Jankauskytė bei 2018 m. nominantas Augustas Reikertas, lietuvininkų tarme papasakojo
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šmaikščią istoriją apie tautinį kostiumą. „Pagėgių krašto garsintojo“ vardas sutektas ir 11-oji piniginė
premija įteikta tautodailininkui, fotografui, visuomenininkui pagėgiškiui Ignui Inciui.
Literatūrinės šventės metu rašytojas doc. dr. Liutauras Degėsys žiūrovams dovanojo ne tik savos
kūrybos perlus, bet taipogi pristatė ir naujausią autorinę eseistikos knygą „Apatiniai gyvenimo
drabužiai“ (2018 m.). Doc. dr. Liutauro Degėsio eilių pagrindu parengtais melodingais dainuojamosios
poezijos kūriniais pagėgiškius žavėjo tauragiškis Giedrius Vaškys. Skanautas Pagėgių savivaldybės
mero Virginijaus Komskio dovanotas tortas.

Bendra nuotrauka su Vydūno atvaizdu
paženklintu Pagėgių savivaldybės tarybos
sprendimu.

Tauragiškio Giedriaus Vaškio
dainuojamosios poezijos pasirodymas.

Doc. dr. Liutauras Degėsys pristato savo kūrybą.

Rašytojo doc. dr. Liutauro Degėsio
autografų dalinimo valanda...

Nuotrauka atminčiai su nominacijų laureatais ir
svečiais. Iš kairės sėdi: nominacijos „Jaunoji
viltis“ laureatai Augustas Reikertas (2018),
Aurelija Jankauskytė (2017), Pagėgių
savivaldybės meras Virginijus Komskis, Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, Jūratės
Caspersen fondo atstovė Jovita Kubilinskienė,
doc. dr. Liutauras Degėsys, „Pagėgių krašto
garsintojo“ vardo laureatas Ignas Incius (2018),
Pagėgių savivaldybės mero patarėja Rita Vidraitė 34
ir Giedrius Vaškys.
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2018 m. balandžio 20 d. – bibliotekai bendradarbiaujant su Kroatijos Respublikos
ambasada Lietuvoje organizuotas fotomenininko Davor Rostuhar (Kroatija) fotografijos darbų
parodos „Kroatija iš paukščio skrydžio“ atidarymas, skirtas Lietuvos įstojimo į Europos
Sąjungą dienai, Europos dienai ir Kultūros dienai paminėti. Kroatijos gamtos, architektūros lobyną
atskleidžiančios ekspozicijos pažinimo keliais renginio dalyvius bei žiūrovus vedė bei parodą pristatė
garbūs svečiai – Kroatijos Respublikos ambasados Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis Krešimiras
Kedmenecas bei atstovybės vadovo asistentė Jurga Jozič. Dėl didelio užimtumo, autorius, deja,
negalėjo dalyvauti ir bibliotekoje vykusiame jo ekspozicijos, atvaizduojančios skirtingus Kroatijos
regionus, atidaryme. „Kelionę“ po Kroatiją nuspalvino tauragiškių smuikų bei gitaros trio – Vaivos,
Brigitos ir Virginijos užburiantis instrumentinis-vokalinis pasirodymas.
Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis dėkojo svečiams už kvapą gniaužiančiais
panoraminiais vaizdais ir pažintiniais pasakojimais nutiestus minties tiltus tarp Kroatijos ir Lietuvos
Respublikų bei padovanojo mažą dalelę Lietuvos – įrėmintą Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“.
Garbiems svečiams iš Kroatijos įteiktas ir gabalėlis Pagėgių krašto kultūros bei istorijos – 2010 m.
Pagėgių krašto Garbės piliečio doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus ir literatūrologės prof. dr. Aušros
Martišiūtės-Linartienės monografija „Vydūnas“ (2017 m.).

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos direktorė Milda JašinskaitėJasevičienė pagėgiškiams pristato garbingus
svečius iš Kroatijos.

Renginio dalyviams, svečiams instrumentinįvokalinį pasirodymą dovanoja tauragiškių
smuikų bei gitaros trio – Vaiva, Brigita ir
Virginija.
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Parodą pristato Kroatijos Respublikos
ambasados Lietuvoje laikinasis reikalų
patikėtinis Krešimiras Kedmenecas
bei atstovybės vadovo asistentė Jurga Jozič.

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis
ir Vydūno bibliotekos direktorė Milda
Jašinskaitė-Jasevečienė garbiems svečiams iš
Kroatijos įteikia literatūrines dovanas atminčiai.

Bendra nuotrauka atminčiai (iš kairės): Pagėgių
savivaldybės meras Virginijus Komskis, mero
patarėja Rita Vidraitė, Pagėgių savivaldybės
kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė,
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos direktorė Milda JašinskaitėJasevičienė, atstovybės vadovo asistentė Jurga
Jozič, Kroatijos Respublikos ambasados
Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis
Krešimiras Kedmenecas, tauragiškės Vaiva,
Brigita ir Virginija.

2018 m. balandžio 26 d. – architekto, 2016 m. Pagėgių krašto Garbės piliečio doc. dr.
Martyno Purvino knygos „Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais. II knyga“ (2017 m.)
sutiktuvės ir Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaičio Romo Šležo su žmona Birute
Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai padovanotų savo ir savo tėvų – kapitono Albino ir Onos
Šležų bei jaunesniojo leitenanto Juozo ir Valerijos Vaičjurgių asmeninių bibliotekų pristatymas.
Renginys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Mažosios Lietuvos
prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė
džiaugėsi pono Romo Šležo ir jo žmonos Birutės sprendimu šį vertingą tėvų palikimą – 39 dėžes
nepaprastai vertingų daiktų: knygų, periodikos leidinių, plokštelių – dovanoti būtent Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai.
Antrąją renginio dalį įprasmino garbingo svečio – architekto, 2016 m. Pagėgių krašto Garbės
piliečio, Valstybinės Jono Basanavičiaus ir kitų premijų laureato, Lietuvos kultūros paveldo tyrėjo,
senųjų kaimų, liaudies architektūros žinovo, enciklopedininko, publicisto, pedagogo doc. dr. Martyno
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Purvino knygos „Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais. II knyga“ (2017 m.) sutiktuvės. Drauge
su autoriumi į Pagėgių savivaldybės Vydūno viešąją biblioteką atvyko bei knygą pristatė jo žmona,
architektė Marija Purvinienė bei leidėjo – VšĮ „Vorutos“ fondo – atstovai: knygos redaktorė Irma
Stadalnykaitė

ir

„Vorutos“

laikraščio

steigėjas,

leidėjas,

vyriausiasis

redaktorius

Juozas

Vercinkevičius. Renginį muzikiniais garsais puošė Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos
akordeonisčių – Kamilės Freitakaitės, Gabijos Krūminytės bei Andros Tumaitės – ansamblis,
vadovaujamas Onos Parnarauskienės.



Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos direktorė Milda JašinskaitėJasevičienė pristato svečius (iš kairės): 2016 m.
Pagėgių krašto Garbės pilietį doc. dr. Martyną
Purviną, architektę Mariją Purvinienę
ir VšĮ „Vorutos“ fondo vadovą,
vyriausiąjį redaktorių Juozą Vercinkevičių.

Renginį muzikiniais garsais puošia Pagėgių
savivaldybės Meno ir sporto mokyklos
akordeonisčių ansamblis.

Vakaro svečiai, pagėgiškiai.

Bendra nuotrauka atminčiai prie Romo ir Birutės
Šležų padovanotų savo ir savo tėvų asmeninių
bibliotekų-rinkinių (viduryje): Pagėgių
savivaldybės meras Virginijus Komskis, Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, buvusi
ilgametė bibliotekos direktorė Elena
Stankevičienė, Pagėgių savivaldybės tarybos
narė Vida Gečienė, svečiai ir pagėgiškiai.
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2018 m. gegužės 12 d. – tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ poetinė stotelė
Pagėgių Vydūno viešojoje bibliotekoje – poezijos, muzikos ir improvizacijos programa „Vakaras
O“ su vilniečiais keliaujančiais aktoriais Baliu Ivanausku ir Artūru Dubaka.
Renginio metu gėrėtasi Pagėgių krašto kūrėjų eilėmis bei anoniminio eilėraščio konkursui
INCOGNITO skirtais kūriniais. Šių metų konkurso temą pagal Vydūną „Tu nori gauti sau tėvynę, bet
reikia ją savyj sutverti“ labiausiai atitinkančiu darbu išrinktas eilėraštis „Lizdai“, jo autorė – pagėgiškė
rašytoja Stasė Valužienė – apdovanota diplomu bei knyga apie Vydūno numylėtąją žemę – Mažąją
Lietuvą.
Antrojoje vakaro dalyje pagėgiškiams aktoriai Artūras Dubaka ir Balys Ivanauskas dovanojo
„Vakarą O“ – įspūdingą, didžiųjų šalies literatūros kūrėjų – Vytauto Stankaus, Sigito Gedos, Dovydo
Grajausko, Jono Meko, Martyno Vainilaičio, Rimvydo Stankevičiaus, Mindaugo Nastaravičiaus,
Vlado Braziūno, Donaldo Kajoko ir kt. – kūrybą apjungiantį pasirodymą.



(Iš dešinės): Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešosios bibliotekos direktorė Milda JašinskaitėJasevičienė ir lituanistė Vanda Žuklijienė
apdovanoja rašytoją Stasę Valužienę (kairėje)
tapus anoniminio eilėraščio konkurso laureate.

Menininkų Artūro Dubakos ir Balio Ivanausko
pasirodymas.

Konkurse INCOGNITO dalyvaujančius
kūrinius pristato ir vertina garbinga komisija (iš
kairės): Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių
sk. pirmininkė Ona Poškienė, ilgametė Pagėgių
A. Mackaus gimnazijos lituanistė Vanda
Žuklijienė bei Pagėgių sav. kultūros centro
direktorė Svetlana Jašinskienė.

Bendra nuotrauka atminčiai.
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2018 m. birželio 15 d. – Pagėgių krašto mokyklų dailės mokytojų kūrybos darbų parodos
„Atokvėpio valandėlė“ pristatymas, skirtas Pagėgių krašto dailės profesionalų kūrybos sklaidai.
Autorius sveikino Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Ramutė Vaitkuvienė. Pagėgių
savivaldybės dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, parodos „Atokvėpio valandėlė“ iniciatorė,
koordinatorė ir bendraautorė, Meno ir sporto mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Lina
Ambarcumian apžvelgė visų metų kūrybos darbus. Šiai parodai savo darbus pristatė Pagėgių
savivaldybės švietimo įstaigose dirbantys dailės mokytojai.



Renginio dalyviai ir svečiai.

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus
Komskis Linai Ambarcumian bei kiekvienam
dailės mokytojui įteikia Pagėgių krašto Garbės
piliečio (2016 m.) doc. dr. Martyno Purvino
knygą „Mažosios Lietuvos panemuniais ir
pamariais. II knyga“.

Pagėgių savivaldybės dailės mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė, parodos „Atokvėpio
valandėlė“ iniciatorė, koordinatorė ir
bendraautorė, Pagėgių savivaldybės Meno ir
sporto mokyklos direktorės pavaduotoja
ugdymui Lina Ambarcumian apžvelgė metinę
kūrybinę veiklą.

Bendra fotografija atminčiai.
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2018 m. birželio 29 d. – Lietuvos dailininkų sąjungos nario, Nidos menininkų asociacijos
„Tiltas“ vadovo, fotomenininko, tapybos plenerų organizatoriaus Sauliaus Kruopio (Vilnius)
tapybos darbų parodos „Saulius Kruopis ir draugai“ pristatymas, skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio metams bei Vydūno 150-osioms gimimo metinėms. Pagėgių bendruomenės
pirmininkas Edmundas Incius pasidžiaugė susipažinęs su dailininku Sauliu Kruopiu, su kuriuo pavyko
organizuoti tapybos plenerą Pagėgiuose. Į Pagėgius susirinko profesionalūs menininkai: iš sostinės
atvyko Gintaras Palemonas Janonis, Skaidrė Butnoriutė, Saulius Kruopis, iš Šiaulių – Kazys Bimba,
Dalvytis Ūdrys, iš Lentvario – Adelė ir Augenis Kaspučiai, iš Ignalinos – Nijolė Kūjalytė. Dailininkas
Saulius Kruopis pasakojo apie savo kūrybinę veiklą, iliustruodamas tai skaidrėmis. Renginį
muzikiniais garsais papuošė Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos gimnazistė Ema Grodeckaitė.

Apie pažintį su dailininku Sauliumi Kruopiu
kalba Pagėgių bendruomenės pirmininkas
Edmundas Incius.

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos
gimnazistės Emos Grodeckaitės muzikinis
pasirodymas.

Renginio dalyviai ir svečiai.

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus
Komskis įteikia monografiją „Vydūnas“
menininkui Sauliui Kruopiui.
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Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Ramutė
Vaitkuvienė dailininkui Sauliui Kruopiui įteikia
knygą apie Pagėgių kraštą.

Bendra renginio dalyvių ir svečių nuotrauka
atminčiai.

2018 m. rugpjūčio 3 d. – Vydūno vardo suteikimo Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai
bibliotekai ceremonija, skirta Vydūno ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams
paminėti. Naująją, iškiliu Vydūno vardu paženklintą Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
iškabą, bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė pakvietė atidengti Pagėgių savivaldybės
merą Virginijų Komskį bei šios idėjos sumanytoją, 2010 m. Pagėgių krašto Garbės pilietį, Vydūno
draugijos steigėją, ilgametį pirmininką, o šiuo metu – Garbės pirmininką doc. dr. Vaclovą
Bagdonavičių. Šią istorinę akimirką įprasmino Vydūno draugijos narių ir visų renginio dalyvių
sugiedota Vydūno „Lietuvių giesmė“, tapusi šios draugijos himnu. Biblioteka šventės metu įgijo ir
naują veidą – susirinkusiesiems pristatytas Lietuvos dailininkų sąjungos nario, Nidos menininkų
asociacijos „Tiltas“ vadovo, fotomenininko, tapybos plenerų organizatoriaus Sauliaus Kruopio
(Vilnius) tapytas ir Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio bibliotekai dovanotas paveikslas
„Mūsų Vydūnas“. Savivaldybės meras bibliotekos bendruomenei įteikė rankų darbo Vydūno
bibliotekos svečių knygą ir sakė tikintis, jog čia įsiamžins daug garbingų svečių.
Bibliotekos bendruomenę šia svarbia proga sveikino bei gėlių žiedais ir įvairiomis literatūrinėmis
dovanomis pagerbė gausybė svečių. Vydūno bei Martyno Jankaus sukurtas dainas atliko Pagėgių
savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „Kamana“ (vadovė – Aksavera Mikšienė).
Renginyje taip pat pristatyta monografija „Vydūnas“ (2017 m.). Jos bendraautoriai doc. dr.
Vaclovas Bagdonavičius bei literatūrologė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė atskleidė pagrindinę
knygos intenciją – pažinti Vydūną: per šio šviesuolio gyvenimą, filosofiją, kūrybą, visuomeninę
kultūrinę veiklą, jį supusią politinę bei socialinę aplinką. Renginį vainikavo Vydūno draugijos
pirmininko Tomo Staniko pristatyta Vydūno draugijos inicijuotų ir įgyvendintų Vydūno metams
pažymėti skirtų veiklų apžvalga. Draugijos pirmininkas, dovanodamas šios draugijos išleistus
leidinius, linkėjo, jog biblioteka taptų Vydūno idėjų sklaidos židiniu.
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Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos iškabos atidengimo akimirka.
Ją atidengia Pagėgių savivaldybės meras
Virginijus Komskis (dešinėje)
ir doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius (kairėje).

Menininko Sauliaus Kruopio (kairėje) tapyto ir
Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus
Komskio (dešinėje) bibliotekai dovanojamo
paveikslo „Mūsų Vydūnas“ atidengimo
akimirka.



Doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius (stovi dešinėje)
pristato apie Vydūną išleistus leidinius. Sėdi (iš
kairės): Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos direktorė Milda JašinskaitėJasevičienė, prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė
ir Vydūno draugijos pirmininkas Tomas
Stanikas.

Prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė pristato
Vydūno pedagoginės veiklos svarbą
Lietuvos kultūros ir raštijos plėtotėje.



Bendra nuotrauka atminčiai.

Renginio dalyviai ir svečiai.
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2018 m. rugsėjo 14 d. – tradicinei Pagėgių krašto šventei „Pagėgiai – laiko labirintuose“
skirtas žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) edukacinės fotografijos darbų
parodos „Žaidimų galerija. Išrinktieji“ atidarymas. Fotoalbumo „Išrinktieji“ (2017 m.) bei meno
kūrinių dėlionių pristatymas. Tardama sveikinamąjį žodį pagėgiškiams, fotomenininkė Lilija
Valatkienė savo sukurtą simbolinę „Gerumo plytą“, ant kurios atvaizduotas 200 litų banknote įamžinto
Vydūno portretas, įteikė Pagėgių savivaldybės merui Virginijui Komskiui. Fotomenininkė, kalbėdama
apie ekspozicinius darbus, juos visus apjungė žodžiais: „Šis projektas, tai – 90-ies dailininkų
psichologinių portretų, sujungtų į segmentus, alegorinė dėlionė (puzzle), jų nutapytų paveikslų reali
dėlionė bei viską fiksuojantis ir intrigą atskleidžiantis katalogas yra savotiška psichologinio portreto
žanro „veidaknygė“. Apžvalginį žodį apie ekspoziciją tarė drauge su autore iš sostinės atvykęs
kultūrologas, vertėjas Vytautas Jonas Juška.

Fotomenininkė Lilija Valatkienė
pristato parodą ‚Išrinktieji“, katalogą
ir meno kūrinių dėliones.

Lilijos Valatkienės dovana Pagėgių
savivaldybės merui Virginijui Komskiui –
simbolinė „Gerumo plyta“.



Renginio dalyviai bei svečiai išmėgina savo
akies žvitrumą bei rankų miklumą dėliodami
dėliones.

Bendra nuotrauka atminčiai. Iš kairės:
kultūrologas, vertėjas Vytautas Jonas Juška,
Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė
Dainora Butvydienė, fotomenininkė Lilija
Valatkienė ir Pagėgių savivaldybės mero 43
pavaduotojas Sigitas Stonys.

2018 m. veiklos ataskaita
2018 m. spalio 19 d. – tradicinės Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos
namų gyventojų bei Dienos užimtumo centro lankytojų rankdarbių parodos „Ant kūrybos
sparnų“ pristatymas, dalyvaujant autoriams. Renginys skirtas Pagėgių krašto gyventojų
kūrybiškumo skatinimui. Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų direktorė
Regina Narušienė pasidžiaugė ekspozicijos autorių bei parodą koordinavusių darbuotojų į kūrinius
įdėta širdies šiluma ir pakvietė visus renginio žiūrovus atskleisti savo kūrybinius talentus, dalyvaujant
Dienos užimtumo centre organizuojamose įvairius meninius gebėjimus lavinančiose veiklose.
Socialinės darbuotojos Asta Rolanda Bietienė, Ieva Baškienė ir Genovaitė Viliušienė pristatė renginyje
dalyvavusius parodos autorius ir jų kūrybos darbus. Popietės dalyvių bei svečių širdis glostė akordeono
ir gitaros skambesio palydėtos Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos mišraus vokalinio
ansamblio „Dainelė“ (vadovė – muzikos mokytoja ekspertė Irena Ubartienė) atliekamos dainos.

Sveikinamąjį žodį taria Pagėgių savivaldybės
Vydūno viešosios bibliotekos direktorės
pavaduotoja, pavaduojanti direktorę,
Ramutė Vaitkuvienė.

Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės
mokyklos mišraus vokalinio ansamblio
„Dainelė“ muzikinis pasirodymas.

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių
globos namų direktorei Reginai Narušienei
įteikia įrėmintą Vinco Kudirkos „Tautišką
giesmę“.

Renginio dalyviai ir svečiai džiaugiasi
rankdarbių paroda „Ant kūrybos sparnų“.
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2018 m. lapkričio 19 d. – rašytojo, visuomenės veikėjo, filosofo, humanitarinių mokslų
daktaro, dramaturgo, publicisto Arvydo Juozaičio (Klaipėda) knygos „Tėvynės tuštėjimo metas.
2000-2017 m.“ (2018 m.) pristatymas, dalyvaujant autoriui. Renginys skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio metams paminėti. Pristatydamas naujausią savo veikalą, rašytojas dr. Arvydas
Juozaitis pasidžiaugė, jog tai – jau ketvirtoji jo autorinė knyga, pristatoma Pagėgių savivaldybės
Vydūno viešojoje bibliotekoje. Knyga „Tėvynės tuštėjimo metas. 2000-2017 m.“ – net 17 metų
brandintas esė rinkinys, pasakojantis apie nūdienos Lietuvos valstybės pakilimus bei praradimus.
Muzikinėmis kompozicijomis renginį šildė Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos instrumentinis
ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos ekspertės Irenos Ubartienės.

Bibliotekos vadovė Ramutė Vaitkuvienė
sveikina renginio svečius ir dalyvius.

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos
instrumentinio ansamblio, vadovaujamo
mokytojos Irenos Ubartienės,
atliekamos muzikinės kompozicijos.

Rašytojas dr. Arvydas Juozaitis renginio
svečiams ir dalyviams pristato 2018 m. išleistą
savo knygą „Tėvynės tuštėjimo metas.
2000-2017 metai“.

Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus
Komskio literatūrinė dovana rašytojui
dr. Arvydui Juozaičiui monografiją „Vydūnas“.
.
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2018 m. lapkričio 29 d. – rašytojo, filosofo, kultūros veikėjo, švietėjo Vydūno (tikr.
Vilhelmas Storostas) gyvenimo ir kūrybos vakaras „Mažoji Lietuva – Vydūno šviesoje“, skirtas
Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo
Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) metams, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir
Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti.
Renginys pradėtas Vitalijos Brazaitienės vadovaujamo Vilniaus mokytojų namų žemaičių
folkloro ansamblio „Tyklė“ drauge su renginio dalyviais ir žiūrovais sugiedota Vydūno „Lietuvių
giesme“. Literatūrine kompozicija pagal Vydūną „Pražydinkime savyje tai, kas nepragaišta“
susirinkusiuosius žavėjo Pagėgių savivaldybės kultūros centro jaunimo teatro studija „Aidas“ (vadovė
– Danutė Bardauskienė). Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę,
Ramutė Vaitkuvienė pristatė renginyje besisvečiavusius žymius mokslo, raštijos, kultūros veikėjus iš
Karaliaučiaus, Vilniaus, Tauragės, Šilutės ir kt. Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita
Tarvydienė pristatė šios įstaigos parengtą fotografijos darbų parodą „Vydūno portretai“ bei skaitė
virtualų, gausiai autentiškomis fotografijomis iliustruotą pranešimą „Vydūno – dramaturgo ir
režisieriaus – kūrybinio gyvenimo keliais“. Bandonijos ir kanklių skambesio fone, Vilniaus mokytojų
namų žemaičių folkloro ansamblis „Tyklė“ atliko Mažojoje Lietuvoje ir visoje šalyje žymių kultūros,
raštijos, spaudos darbuotojų surinktas, užrašytas ar sukurtas senąsias lietuvių dainas.

Pagėgių savivaldybės kultūros centro jaunimo
teatro studija „Aidas“ (vadovė – Danutė
Bardauskienė) atlieka literatūrinę kompoziciją
pagal Vydūną.

Vilniaus mokytojų namų žemaičių folkloro
ansamblio „Tyklė“ muzikinis pasirodymas.
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Parodą „Vydūno portretai“ pristato ir pranešimą
„Vydūno – dramaturgo ir režisieriaus –
kūrybinio gyvenimo keliais“ skaito
Kintų Vydūno kultūros centro direktorė
Rita Tarvydienė.

Pagėgiškių ir svečių bendra nuotrauka
atminčiai.

2018 m. gruodžio 15 d. – teatralizuota šviečiamoji-kultūrinė programa „Bibliotekininkystės
ir knygnešystės istorijos gijos Pagėgių krašte“, kurią Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos bendruomenė atliko dalyvaudama Pagėgių savivaldybės kultūros centro organizuotame
kalėdiniame Žąsų turguje Mažojoje Lietuvoje. Tarpukario laikotarpiu Lietuvoje madingomis aprangos
detalėmis ir aksesuarais pasipuošusios bibliotekininkės pasitiko turgaus lankytojus kviesdamos juos
bent akimirkai sugrįžti į XX-ąjį amžių: apsilankyti pirmojoje 1937 m. Pagėgiuose atidarytoje
Klaipėdos krašto Valstybinėje bibliotekoje ir „gyvai“ prisiliesti prie šio laikmečio spaudos, kultūros,
raštijos lobyno. Norintieji tapti šios istorinės bibliotekos skaitytojais bei pasiskolinti į namus knygą su
mažlietuviškai užrašytu palinkėjimu viduje, Žąsų turgaus lankytojai registravosi pasirašydami rankų
darbo plunksna-pendzeliu (plunksnakočiu iš žąsies plunksnos) ir palikdami štempelį (piršto antspaudą)
kontrolknygėje (inventorinėje knygoje).
Artėjant didžiausioms metų šventėms, Pagėgių Valstybinėje bibliotekoje buvo galima įsigyti
naujų pyvelių (knygelių vaikams) ir suaugusiems skirtų leidinių, knygų ciekių su kalendra (knygų
skirtukų su kalendoriumi), plunksnų-pendzelių (plunksnakočių iš žąsies plunksnų), Vydūno cukierkų
(saldainių) ir kolytų (maišelių) su Vydūno sentencijomis dovanėlėms sudėti. Itin daug turgaus svetelių
dėmesio sulaukė unikali galimybė parašyti kalėdinę gromatėlę (laiškelį) arba turguje skambėjusią
mažlietuvišką šnektą įamžinti popieriuje, tekstus renkant autentiška XX-ojo amžiaus spausdinimo
mašinėle.
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Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos bendruomenė su Tauragės kabelinės
televizijos reportere Rūta Karmazinaite
(iš dešinės antra).

Į Pagėgių valstybinės bibliotekos skaitytojų
gretas registruojasi Pagėgių sav. meras
Virginijus Komskis.

Į Pagėgių Valstybinės bibliotekos kiemelį užsukę šventės lankytojai domisi bibliotekininkystės ir
knygnešystės tradicijomis Pagėgių krašte.

Į bibliotekos kontrolknygę pasirašo
etnomuzikologė, televizijos, radijo laidų ir
renginių vedėja, visuomenės veikėja
Zita Kelmickaitė.

Visi dalyviai pakviesti įsiamžinti bendrai
nuotraukai atminčiai.
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Filialų renginiai
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialai, glaudžiai bendradarbiaudami su
krašto kūrėjais, bendruomenėmis, įstaigomis bei organizacijomis, organizavo Pagėgių krašto,
Mažosios Lietuvos ir šalies istorijos, literatūros ir kultūros sklaidos renginius, tokiu būdu atliepiant į
regioniniu bei nacionaliniu mastu minimas datas bei įvykius. Taipogi ypatingas dėmesys skirtas
kraštiečių įvairiakryptei kultūrinei edukacijai ir kūrybos sklaidai skirtų veiklų organizavimui.
Keletas įsimintiniausių renginių:
1. Piktupėnų filialas. Rašytojo, publicisto, filosofo, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas
Storostas) metams, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei Pasaulinei spaudos
laisvės dienai paminėti skirta kraštotyrinė popietė-išvažiuojamoji kultūrinė edukacija po
Pagėgių krašto kultūros įstaigas „Tai, kas tikra – išlieka amžiams“, vykusi 2018 m. gegužės
10 d. Į Bitėnus atvykusiems piktupėniškiams Rambyno regioninio parko vyriausioji specialistė,
kultūrologė Giedrė Skipitienė pasakojo istorijas, legendas bei padavimus apie žaliabarzdį
Rambyno kalną. Aplankytos Bitėnų-Užbičių kapinaitės „Spindulys esmi begalinės šviesos“ –
tokia rašytojo, filosofo Vydūno sentencija, iškalta ant kapinaičių vartų, pasitiko lankytojus.
Gerbiama Giedrė papasakojo jautrią istoriją apie vieną iš čia amžinam poilsiui atgulusių
didžiavyrių – 1938 m. tragiškai žuvusį bitėniškį savanorį, gaisrininką, prieškario Lietuvos
pasienietį Aleksandrą Žvinakį. Aplankius kuklią, žaliuojančio lango simbolyje įrėmintą Vydūno
kapavietę, ant kapo jau degė žvakelės. Tądien uždegė žvakutę ir kraštotyrinėje-edukacinėje
popietėje dalyvavę kraštiečiai, panorę nors maža dalele prisidėti prie didžio humanisto, švietėjo,
Mažosios Lietuvos sūnaus Vydūno, kurio kultūrinis palikimas vertinamas ne tik Lietuvoje, bet ir
pasaulyje, šviesaus atminimo pagerbimo. Pasiklausius kultūrologės Giedrės Skipitienės minčių
apie šį iškilųjį šviesuolį, piktupėniškiai apsilankė Rambyno regioninio parko Lankytojų centre,
kuriame apžiūrėta Kintų Vydūno kultūros centro parengta kilnojamoji fotografijos darbų paroda
„Vydūno portretai“ bei dalyvauta studijos „Gin-Dia“ (Šiauliai) sukurto dokumentinio filmo
„Prisiminimai ir pamąstymai apie Vydūną“ peržiūroje.
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Apie Pagėgių krašto praeitį pasakoja kultūrologė
Giedrė Skipitienė.

Renginio dalyviai – ant legendomis apipinto
Rambyno kalno (Pagėgių sav.).

Aplankyta Bitėnų-Užbičių kapinaitėse esanti
Vydūno kapavietė.

Bendra nuotrauka atminčiai Rambyno
regioninio parko Lankytojų centro kiemelyje.

2. Stoniškių filialas. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai paminėti skirtas Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos
dailės mokytojos-metodininkės Liucijos Bungardienės tapybos darbų parodos „Tikrai
myliu Lietuvą“ atidarymas, vykęs 2018 m. vasario 2 d. Visi menininkės parodoje
eksponuojami paveikslai yra saviti, skirtingi ir tuo pačiu kažkuo panašūs, tad susirinkusiesiems
buvo smalsu sužinoti, kaip kilo mintis juos apjungti vienoje parodoje... Lietuvos gimtadienio
sutiktuvėms dedikuotą ekspoziciją jos autorė pristatė trumpai apžvelgdama savo kūrybos viziją,
tematiškumą ir žiūrovui nešamą žinią.
Daug gražių linkėjimų išsakė bei gėlių žiedais dailininkei dėkojo Pagėgių savivaldybės
administracijos Stoniškių seniūno pavaduotojas Gintautas Stančaitis, Stoniškių pagrindinės
mokyklos direktorė Jūratė Mažutienė, Stoniškių kaimo bendruomenės pirmininkė Gražina
Stančaitienė, bibliotekininkė Zofija Genutienė ir kiti. Seniūno pavaduotojas Gintautas Stančaitis
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pasidžiaugė, jog tai – pirmas gražus renginys Stoniškiuose, skirtas artėjančiam svarbiam Tėvynės
jubiliejui. Vakaras palydėtas skambiai ir linksmai – kraštiečių bendrai atlikta lietuvių liaudies
daina „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...“.

Pedagogė, dailininkė Liucija Bungardienė
pristato savo kūrybos darbus.

Gėlių žiedais tapytojai Liucijai Bungardienei
dėkoja Stoniškių bibliotekos bibliotekininkė
Zofija Genutienė.

Parodos autorę Liuciją Bungardienę
sveikina Pagėgių savivaldybės
administracijos Stoniškių seniūno
pavaduotojas Gintautas Stančaitis.

Renginio dalyviai ir svečiai.

3. Vėlaičių filialas. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vėlaičių filialo atidarymo
naujose patalpose – Kentrių kaimo bendruomenės namuose – iškilmės „Atgimstanti
naujai“, vykusios 2018 m. vasario 2 d. Renginio įžangoje susirinkusiųjų akis ir širdis džiugino
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metų sutiktuvėms skirta Pagėgių savivaldybės Piktupėnų
pagrindinės mokyklos įvairių klasių moksleivių dovanota muzikinė-poetinė programa.
Vėlaičių biblioteka oficialiai atidaryta Pagėgių savivaldybės merui Virginijui Komskiui,
Administracijos direktoriaus pavaduotojui Alvidui Einikiui, Kentrių kaimo bendruomenės
51

2018 m. veiklos ataskaita
pirmininkui Romaldui Mančui, Pagėgių seniūnui Dainiui Maciukevičiui, Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorei Mildai Jašinskaitei-Jasevičienei, Vėlaičių filialo bibliotekininkei
Jūratei Tūtoraitienei ir Kentrių kaimo vaikučiams perkirpus simbolinę raudono šilko juostą.
Susirinkusiuosius sveikino Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda
Jašinskaitė-Jasevičienė, Vėlaičių filialo bibliotekininkei Jūratei Tūtoratienei įteikusi vaikams
skirtą lavinamąjį stalo žaidimą apie Lietuvą. Šventėje dalyvavo ir šių įkurtuvių proga šilčiausius
sveikinimus, palydėtus gėlėmis bei atminimo dovanėlėmis, išsakė Pagėgių savivaldybės vadovai,
Administracijos atstovai, Tarybos nariai, Kentrių kaimo bendruomenės nariai, Piktupėnų
pagrindinės mokyklos vadovai, kolegos bibliotekininkai, lankytojai, skaitytojai.
Žvakelėmis su užrašu „Ačiū“ pagerbti bei šilčiausi padėkos žodžiai už suteiktą visokeriopą
pagalbą, perkeliant Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vėlaičių filialą į šviesias, erdvias,
šiltas, funkcionaliai įrengtas Kentrių bendruomenės namų patalpas, iš bibliotekos vadovės Mildos
Jašinskaitės-Jasevičienės lūpų skirti Pagėgių savivaldybės merui Virginijui Komskiui, renginyje
negalėjusiai dalyvauti Administracijos direktorei Dainorai Butvydienei, Pagėgių seniūnui Dainiui
Maciukevičiui bei Kentrių kaimo bendruomenės pirmininkui Romaldui Mančui. Pagėgių
savivaldybės

viešosios

bibliotekos

Vėlaičių

filialo

bibliotekininkė

Jūratė

Tūtoratienė

susirinkusiesiems dėkojo eiliuotu ketureiliu.
Baigiamojoje renginio dalyje atidaryta Vėlaičių bibliotekos naująsias erdves puošusi pagėgiškio
Igno Inciaus parengta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metų sutiktuvėms skirta
personalinė fotografijos darbų paroda „Kelias“. Nuoširdi padėka ir saldi dovana už įspūdingą
pasirodymą skirta moksleivius paruošusioms Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės
mokyklos mokytojoms Jolantai Valskienei, Olgai Otienei bei mokyklos direktorei Loretai
Zinovjevienei. Saldėsių lauknešėliu ir, žinoma, gausiais aplodismentais, pagerbti ir mažieji
atlikėjai.
Vėlaičių bibliotekos atidarymas „pasaldintas“ Pagėgių savivaldybės mero ir savivaldybės
administracijos padovanoto gardaus šventinio torto skanavimo valandėle.
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Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės
mokyklos įvairių klasių moksleivių
muzikinė-poetinė programa.

Sveikinamąjį žodį taria Pagėgių savivaldybės
meras Virginijus Komskis.

Oficialus Vėlaičių bibliotekos atidarymas
perkirpus simbolinę raudono šilko juostą
(iš kairės): Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos direktorei Mildai JašinskaiteiJasevičienei, Pagėgių savivaldybės merui
Virginijui Komskiui, Kentrių kaimo
bendruomenės pirmininkui Romaldui Mančui,
Administracijos direktoriaus pavaduotojui
Alvidui Einikiui, Pagėgių seniūnui Dainiui
Maciukevičiui, Vėlaičių filialo bibliotekininkei
Jūratei Tūtoraitienei ir Kentrių kaimo
vaikučiams.

Renginio dalyviai ir svečiai.

4. Vilkyškių filialas. Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ poetinė stotelė
Vilkyškių bibliotekoje – poezijos, muzikos ir šokio programa „Vakaras P“ su vilniečiais
keliaujančiais aktoriais Baliu Ivanausku ir Artūru Dubaka, vykusi 2018 m. gegužės 13 d.
Du jauni vilniečiai aktoriai Balys Ivanauskas ir Artūras Dubaka, pėsčiomis išsirengę į poezijos
žygį per Lietuvą, keliavo iš Klaipėdos į Vilnių, pakeliui sustodami įvairių miestų ir miestelių
kultūrinėse „stotelėse“ – bibliotekose, muziejuose, kultūros centruose, kt. – ir dovanodami šių
įstaigų lankytojams įspūdingus poezijos, muzikos bei improvizacijų spektaklius. Vienu iš tokių
kultūrinių sustojimų taškų tapo Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Vilkyškių
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filialas, kuriame jaunieji aktoriai atliko programą „Vakaras P“. „Vakaras P“ – tai intensyvi
poezijos, muzikos ir šokio valanda su aktorių Balio Ivanausko ir Artūro Dubakos stilizuotai
pateikiama prozininko, dramaturgo, poeto, eseisto, dainų autoriaus ir atlikėjo Gintaro Grajausko
kūryba. Į teatralizuotą „Vakarą P“ susirinko ne tik Vilkyškių gyventojai, bet ir svečiai iš Šilutės,
Pagėgių. Po renginio prie arbatos puodelio dalintasi programos metu patirtais įspūdžiais.

Vilniečių aktorių Artūro Dubakos (stovi kairėje)
ir Balio Ivanausko (sėdi dešinėje) atliekama
teatralizuota programa „Vakaras P“.

Renginio dalyviai ir svečiai.

Parodos. Parodų formos ir tematika
Einamaisiais metais Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose prioritetas
teiktas Pagėgių krašto bei Mažosios Lietuvos regiono savitumą, Vydūno asmenybę bei gyvenimo
kelią, Lietuvos valstybės istoriją atskleidžiančių, su Europos valstybėmis supažindinančių, domėjimąsi
knygomis ir skaitymą skatinančių parodų organizavimui bei eksponavimui. 2018 m. Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų erdves puošusios ekspozicijos išsiskyrė žanrų
įvairove (tapyba, koliažai, gobelenai, fotografija, ekslibrisai, akvarelė, tapyba ant šilko, tekstai,
floristika, dailė, dokumentinė fotografija, fotorefleksijos) bei jų kūrėjų geografine aprėptimi (Rusija,
Kroatija, Prancūzija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Vilnius, Šilutė, Tauragė ir kt.).
Einamaisiais metais tarptautinių ir respublikinių projektų įgyvendinimo keliu sukurtos net 2
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai priklausančios meno darbų parodos. Tai:
žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų
paroda „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ (projektas Nr. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko
bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“) bei Pagėgių krašto fotografų plenero darbų
paroda „Europa – Vydūno pasaulėžiūroje“ (projektas „Europa – Vydūno akimis“). Bibliotekininkų
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rengtų dokumentų parodų tematika apėmė Pagėgių kraštui, Mažosios Lietuvos regionui ir visai šaliai
svarbius istorijos ir kultūros įvykius, iškilių raštijos veikėjų garbias jubiliejines sukaktis.
Pagėgių savivaldybės Vydūno

viešoji biblioteka kvietė aplankyti parengtas nuolatines

ekspozicijas, kurių spektras 2018 m. taipogi plėtėsi naujomis literatūrinėmis-kraštotyrinėmis
parodomis. Šiuo metu bibliotekoje galima išvysti šias nuolatines ekspozicijas:
Retro kampelyje „Kai Tavo tėvelis mažas buvo...“:
a) Šviesaus atminimo dailininko, pedagogo Petro Bakšio (Pagėgiai) asmeninė bibliotekinė bei
archyvinė ekspozicija, kurią bibliotekai perdavė šio šviesuolio artimieji
Kraštotyros fonde:
a) Pagėgių savivaldybės merui dovanotų ir bibliotekai perduotų suvenyrų ekspozicija;
b) Pagėgių krašto pažinimo skatinimui skirta Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
darbuotojų parengta fotografijos darbų paroda „Senieji Pagėgiai“;
c) rašytojo, publicisto, filosofo, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) gyvenimo,
kūrybos ir veiklos atskleidimui skirta literatūrinė-kraštotyrinė ekspozicija.
Krašto raštijos fonde:
a) Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaičio Romo Šležo su žmona Birute Pagėgių
savivaldybės viešajai bibliotekai padovanotos savo ir savo tėvų – kapitono Albino ir Onos
Šležų bei jaunesniojo leitenanto Juozo ir Valerijos Vaičjurgių asmeninės bibliotekos
b) rašytojos, ilgametės Pagėgių krašto literatų sambūrio „Atidengsiu Tau žodį it širdį“ narės,
Pagėgių miesto himno „Mano miestas – Pagėgiai žali“ autorės, pedagogės, Pagėgių krašto
„Metų žmogaus“ (2002 m.) nominantės Bronės Savickienės šviesiam atminimui pagerbti
skirta ekspozicija, sudaryta iš laiškų, fotografijų, rankraščių, memuarų ir kt. jos giminaičių
bibliotekai perduotų dokumentų;
c) Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos istorijos įamžinimui, Pagėgių Kristijono Donelaičio
gimnazijos direktoriaus Jono Greičiaus atminimui skirta ekspozicija. Ją sudaro Jono
Greičiaus sūnaus, rašytojo Rimanto Greičiaus (Prienai) Pagėgių savivaldybės viešajai
bibliotekai iš šeimos archyvo padovanotų fotografijų, dokumentų, relikvijos;
d) pagėgiškės,

Šveicarijos

lietuvių

bendruomenės

pirmininkės,

Pasaulio

lietuvių

bendruomenės valdybos narės, Kultūros komisijos pirmininkės, Užsienio lietuvių reikalų
koordinacinės komisijos narės, Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje kuratorijos narės,
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo priežiūros
darbo grupės narės, „Pagėgių krašto garsintojo“ ir „Jaunoji viltis“ premijų steigėjos Jūratės
Caspersen (Jablonskytės) bibliotekai dovanotų leidinių ekspozicija;
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e) edukologo, psichologo, filosofijos mokslų daktaro, Amerikos psichologų asociacijos nario
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos premijos (2011 m.) laureato, šviesaus
atminimo Vytauto Černiaus bibliotekai dovanotų leidinių ekspozicija;
f) autografuotų ir bibliotekai dedikuotų leidinių paroda;
g) bibliotekai dovanotų leidinių kolekcijų ekspozicija;
h) senų ir retų bibliotekos leidinių paroda.
Su šiomis Pagėgių krašto bibliotekose eksponuotomis parodomis jau susipažino ne tik
bibliotekos skaitytojai, renginių dalyviai, bet ir gausiai ekskursijose po biblioteką dalyvavę įvairių
Lietuvos miestų ir miestelių gyventojai, svečiai iš kaimyninių valstybių, oficialiosios valstybės
pareigūnų delegacijos, pavieniai keliautojai ir turistų grupės.

Viešosios bibliotekos parodos
Meno parodos:
1. Dailininko Aleksandro Bolyčevo (Kaliningradas, Rusijos Federacija) tapybos darbų paroda
„Nepagrindinis instinktas“, skirta vaizduojamojo meno sklaidai;
2. Poeto, kino scenaristo Jacques Prévert (Prancūzija) koliažų paroda, skirta vaizduojamojo
meno krypčių įvairovės sklaidai;
3. Dailininkės, tekstilininkės, Lietuvos dailininkų sąjungos narės Irenos Piliutytės (Kaunas)
gobelenų paroda „Vakar, šiandien ir visada“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
metams paminėti;
4. Menininko Jean Marc Godès (Prancūzija) fotografijos darbų paroda „Knygų gyvenimas“,
skirta skaitymo skatinimui;
5. Dailininko, Lietuvos dailininkų sąjungos nario, pedagogo, laisvės kovų dalyvio Juozo
Gecevičiaus (Vilnius) akvarelės darbų paroda „Lietuvos vasaros spalvų muzika“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti;
6. Žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės
fotografijos darbų paroda „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“, skirta Vydūno (tikr.
Vilhelmas Storostas) 150-osioms gimimo metinėms, Vydūno metams, tarpvalstybinio
kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bibliotekų teikiamų kultūros paslaugų patrauklumo
skatinimui;
7. Fotomenininko Davor Rostuhar (Kroatija) fotografijos darbų paroda „Kroatija iš paukščio
skrydžio“, skirta Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienai ir Europos dienai paminėti;
8. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuoto Pagėgių krašto fotografų
plenero darbų paroda „Europa – Vydūno pasaulėžiūroje“, skirta Europos kultūros paveldo
metams, Europos dienai, Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienai, Lietuvos valstybės
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atkūrimo šimtmečio metams bei Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 150-osioms gimimo
metinėms;
9. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Kelias“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio metams paminėti;
10. Šilutės rajojo savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos, bendradarbiaujant su
Lietuvos dailininkų sąjunga (Vilnius), 2017 m. organizuoto tarptautinio ekslibrisų konkurso
„Ex libris. Vilhelmui Storostui-Vydūnui – 150“ darbų paroda, skirta rašytojo Vydūno (tikr.
Vilhelmas Storostas) 150-osioms gimimo metinėms ir Vydūno metams paminėti;
11. Pagėgių krašto mokyklų dailės mokytojų kūrybos darbų paroda „Atokvėpio valandėlė“, skirta
Pagėgių krašto pedagoginės bendruomenės bičiulystės ir bendradarbiavimo ryšių stiprinimui
bei plėtojimui;
12. Lietuvos dailininkų sąjungos nario, Nidos menininkų asociacijos „Tiltas“ vadovo,
fotomenininko, tapybos plenerų organizatoriaus Sauliaus Kruopio (Vilnius) tapybos darbų
paroda „Saulius Kruopis ir draugai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams
bei Vydūno 150-osioms gimimo metinėms;
13. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) organizuota fotografijos darbų
paroda „Bendruomenės Lietuvos 100-mečiui“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
metams paminėti;
14. Pagėgių bendruomenės, bendradarbiaujant su Nidos menininkų asociacija „Tiltas“, organizuoto
„Pagėgių tapybos plenero 2018“ darbų paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
metams paminėti;
15. Žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) edukacinė fotografijos darbų paroda
„Žaidimų galerija. Išrinktieji“, skirta vaikų, jaunuolių ir šeimų edukacijai;
16. Lituanistikos tyrimų ir studijų centro (Čikaga, JAV) bei Amerikos lietuvių bendruomenės
parengta kilnojamoji dokumentinės fotografijos darbų paroda „Atversim dainų švenčių
skrynią“, skirta Šiaurės Amerikos lietuvių dainų švenčių istorijos atskleidimui bei Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti;
17. Tradicinė Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų gyventojų bei Dienos
užimtumo centro lankytojų rankdarbių paroda „Ant kūrybos sparnų“, skirta Pagėgių krašto
gyventojų kūrinijos atskleidimui;
18. Kintų Vydūno kultūros centro (Šilutės raj. sav.) parengta kilnojamoji fotografijos darbų paroda
„Vydūno portretai“, skirta Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, publicisto, filosofo,
švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) metams paminėti;
19. Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų paroda „Spalvos – tai mano pasaulis“,
skirta vaizduojamojo meno krypčių įvairovės atskleidimui;
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20. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos mokytojos, tautodailininkės Vidos
Gečienės kūrybos darbų paroda „Tegul šiluma ir meilė pripildo Jūsų širdis...“, skirta Šv.
Kalėdų šventei ir kraštiečių kūrybos sklaidai;
21. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos bendruomenės narių Raimondos
Kuisienės ir Ingos Kalnaitienės kalėdinių kūrybinių darbų paroda „Kalėdų pasaka“, skirta
Šv. Kalėdų šventei.
Literatūrinės parodos:
1. „Kai žodis minties spinduliavimu žiba...“, skirta poeto, prozininko, dramaturgo, literatūros
kritiko, istoriko ir teoretiko Vinco Mykolaičio-Putino 125-osioms gimimo metinėms;
2. „Šimtmečio žingsniai, ženklai ir veidai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
metams, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir Lietuvių
kalbos dienoms paminėti;
3. „Savęs pažinimas – aukščiausias žmogaus uždavinys“, skirta Mažosios Lietuvos rašytojo,
dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas
Storostas) 150-osioms gimimo metinėms ir Vydūno metams paminėti;
4. „Atradimai – ieškojimuose: Knyga ir Biblioteka“, skirta Pasaulinei knygos ir autorinių teisių
dienai, Pasaulinei intelektinės nuosavybės dienai ir 18-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų
savaitei „Kartu mes kuriame ateitį“ paminėti;
5. „Knygnešystė, spauda bei raštija Pagėgių krašte: istorija ir nūdiena“, skirta Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei Pasaulinei spaudos laisvės dienai paminėti;
6. „Lietuva: prarasti likimai“, skirta Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos ir genocido dienai
paminėti;
7. „Lietuva: valstybės augimas“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams,
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai ir Pasaulio lietuvių vienybės
dienai paminėti;
8. „Baltijos kely – tautų laisvės ilgesys“, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti;
9. „Mokslas – žmonijos patirtis ir išmintis“, skirta Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei
raštingumo dienai paminėti;
10. „Kalba – brangintina ir it duona dalintina“, skirta rašytojo, istoriko, švietėjo, pirmosios
rašytinės Lietuvos istorijos gimtąja lietuvių kalba autoriaus Simono Daukanto 225-osioms
gimimo metinėms;
11. „Mažoji Lietuva – kultūros perlas Lietuvos žemėlapyje“, skirta Mažosios Lietuvos
prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti;
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12. „Lietuviška knyga – iš širdžių į širdis nešama šviesa“, skirta informacijos apie akciją „Metų
knygos rinkimai 2018“ sklaidai;
13. „Didvyrių žemės sūnui atminti“, skirta rašytojo, poeto, Lietuvos valstybės himno autoriaus,
publicisto, vertėjo knygnešio Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.
Filialų parodos
Meno parodos:
1. Kraštietės Jurgitos Kervelytės (Natkiškių kaimas, Pagėgių savivaldybė) tapybos ant šilko
darbų paroda „Šilkinės spalvų gamos“, skirta vaizduojamojo meno ir kraštiečių kūrybos
sklaidai (Kentrių filialas);
2. Kraštotyrinė pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Kelias“, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (Kentrių ir Žukų filialai);
3. Kraštietės Onos Dargienės (Lumpėnų kaimas, Pagėgių savivaldybė) kūrybos darbų paroda
„Žiedų taures Mamai skiriu“, skirta Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos dienai paminėti
(Lumpėnų filialas);
4. Lumpėnų kaimo bendruomenės parengta fotografijų paroda „Lumpėnai: darbai, šventės,
džiaugsmai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti (Lumpėnų
filialas);
5. Žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės
fotografijos darbų paroda „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ (Projektas Nr. LT-PL-2S113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“), skirta
rašytojo, dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr.
Vilhelmas Storostas) 150-osioms gimimo metinėms, Vydūno metams, Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio metams, tarpvalstybinio, tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo
stiprinimui ir bibliotekų teikiamų kultūros paslaugų patrauklumo skatinimui (Lumpėnų,
Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių ir Vilkyškių filialai);
6. Pagėgių bendruomenės, bendradarbiaujant su Nidos menininkų asociacija „Tiltas“, organizuoto
„Pagėgių tapybos plenero 2018“ darbų paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
metams paminėti (Lumpėnų ir Stoniškių filialai);
7. Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų paroda „Menas – tai mano emocijos“,
skirta vaizduojamojo meno sklaidai bei jaunimo kūrybiškumo atskleidimui ir skatinimui
(Lumpėnų, Stoniškių ir Šilgalių filialai);
8. Ilonos Stasytytės (Ropkojų kaimas, Pagėgių savivaldybė) floristikos ir dailės darbų paroda
„Vasarą palydint“, skirta kraštiečių kūrybiškumo skatinimui ir sklaidai (Natkiškių filialas);
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9. Kraštietės Elvyros Šulcienės (Natkiškių kaimas, Pagėgių savivaldybė) rankdarbių paroda
„Žieduotos vasaros pėdomis...“, skirta kraštiečių kūrybos sklaidai (Natkiškių filialas);
10. Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Susitikimai“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio metams ir Pagėgių futbolo 95-mečiui paminėti (Natkiškių, Šilgalių ir Žukų
filialai);
11. Poetės, dailininkės, pedagogės Linos Ambarcumian (Pagėgiai) tapybos darbų paroda „Jie
grįš pavasarį saulėtą...“, skirta Pagėgių krašto menininkų kūrinijos atskleidimui (Piktupėnų
filialas);
12. Dailės mėgėjų, šilutiškių Dianos Alsienės ir Loretos Alsės tapybos darbų paroda „Duetas“,
skirta Pamario krašto gamtos ir meninio pasaulio suvokimo atskleidimui (Piktupėnų filialas);
13. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos dailės mokytojos-metodininkės Liucijos
Bungardienės tapybos darbų paroda „Tikrai myliu Lietuvą“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio metams, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti (Stoniškių filialas);
14. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos dailės mokytojos-metodininkės Liucijos
Bungardienės dailės darbų paroda „Spalvotos svajos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio metams paminėti (Stoniškių filialas);
15. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuoto Pagėgių krašto fotografų
plenero darbų paroda „Europa – Vydūno pasaulėžiūroje“ (Projektas „Europa – Vydūno
akimis“), skirta Europos kultūros paveldo metams, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
metams, Vydūno 150-osioms gimimo metinėms, Vydūno metams ir Pasaulinei fotografijos
dienai paminėti (Piktupėnų, Šilgalių ir Vilkyškių filialai);
16. Poeto, fotomenininko, literato, žurnalisto, krašto tyrinėtojo, tapytojo, visuomenininko
Eugenijaus Skipičio (Bitėnai, Pagėgių savivaldybė) tekstų paroda „Su pliuso ženklu“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (Vilkyškių filialas);
17. Pagėgių savivaldybės kultūros centro parengta fotografijų paroda „Pagėgių krašto
bendruomenės“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti (Vilkyškių
filialas);
18. Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Piliakalniai – tautos dvasios simbolis“,
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti (Vilkyškių filialas);
19. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Visiems, kurie gyveno kartu su
mumis...“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti (Vilkyškių ir Žukų
filialai).
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Literatūrinės parodos:
1. „Baltijos kelią jungiančios rankos“, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti
(Kentrių filialas);
2. „Trys harmonijos stygos – protas, valia ir jausmai“, skirta Vienuolio kapucino, kunigo,
pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio Tėvo Stanislovo (tikr.
Algirdas Mykolas Dobrovolskis) 100-osioms gimimo metinėms ir Tėvo Stanislovo metams
paminėti (Kentrių filialas);
3. „Jausmų, minčių ir patirčių kloduose...“, skirta rašytojo, vertėjo Vydo Asto (tikr. Tautvydas
Galinis) 70-ies metų sukakčiai paminėti (Kentrių filialas);
4. „Išgirsti tylinčiojo aidą...“, skirta poeto, eseisto Donaldo Kajoko 65-erių metų sukakčiai
paminėti (Kentrių filialas);
5. „Lietuviška raštija valstybės šimtmečio panoramoje“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio metams, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir
Lietuvių kalbos dienoms paminėti (Lumpėnų filialas);
6. „Knygose – gyvenimo (at)radimai“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei
Pasaulinei spaudos laisvės dienai paminėti (Lumpėnų filialas);
7. „Lietuviška raštija – valstybės šimtmečio panoramoje“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio metams ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti (Lumpėnų filialas);
8. „Prieš du amžius atžengęs“, skirta lenkų-lietuvių poeto, rašytojo Adomo Mickevičiaus
220-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas);
9. „Europa: tautų draugystė be sienų“, skirta Europos kultūros paveldo metams, Lietuvos
įstojimo į Europos Sąjungą dienai ir Europos dienai paminėti (Natkiškių filialas);
10. „Plunksnoje – gyvybės kibirkštis“, skirta vokiečių rašytojo Ericho Marijos Remarko
120-osioms gimimo metinėms (Natkiškių filialas);
11. „Lietuva – atkūrimo šimtmečio paveiksle“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
metams, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir Lietuvių
kalbos dienoms paminėti (Natkiškių filialas);
12. „Žmonijos patirtis ir išmintis knygose sudėta...“, skirta Pasaulinei knygos ir autorinių teisių
dienai, Pasaulinei intelektinės nuosavybės dienai ir 18-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų
savaitei „Kartu mes kuriame ateitį“ paminėti (Natkiškių filialas);
13. „Rašytojo kūrybos žingsnių aidas“, skirta poeto, prozininko, dramaturgo Vinco MykolaičioPutino 125-osioms gimimo metinėms (Piktupėnų filialas);
14. „Sustojimai gyvenimo kryžkelėse“, skirta rašytojo, eseisto, novelisto, poeto, žurnalisto,
bibliotekininko Laimono Inio 80-ies metų sukakčiai ir 18-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų
savaitei „Kartu mes kuriame ateitį“ paminėti (Piktupėnų filialas);
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15. „Poezijos prasmėje – gyvenimas“, skirta poetų Algimanto Mikutos 75-erių metų sukakčiai ir
Vytauto Skripkos 75-osioms gimimo metinėms paminėti (Piktupėnų filialas);
16. „Žodžio ir dailės pynė“, skirta rašytojo, poeto, dailininko Leonardo Gutausko 80-ies metų
sukakčiai paminėti (Piktupėnų filialas);
17. „Šaukiantis tylėjimas“, skirta rašytojo, žurnalisto Kosto Kauko 90-ies metų sukakčiai
paminėti (Stoniškių filialas);
18. „Kultūra – gyvenimo ir grožio derinys“, skirta Kultūros dienai paminėti (Stoniškių filialas);
19. „Atsitiesk ir būk kaip vėjas“, skirta poeto, vertėjo, diplomato Jurgio Baltrušaičio 145-osioms
gimimo metinėms (Stoniškių filialas);
20. „Be Tėvynės tolių tolimų...“, skirta Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos ir genocido dienai
paminėti (Stoniškių filialas);
21. „Tėvynės, Motinos ir žemės jausmas“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams
ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti (Šilgalių filialas);
22. „Simonas Daukantas – šviesos ir kultūros nešėjas“, skirta rašytojo, istoriko, švietėjo,
pirmosios rašytinės Lietuvos istorijos gimtąja lietuvių kalba autoriaus Simono Daukanto
225-osioms gimimo metinėms (Šilgalių filialas);
23. „Europos Sąjunga ir Lietuva: ateitį kuriame drauge!“, skirta Europos kultūros paveldo
metams, Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienai ir Europos dienai paminėti (Šilgalių
filialas);
24. „Simfonijos kūnui ir sielai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, publicisto,
filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storosta) 150-osioms
gimimo metinėms ir Vydūno metams paminėti (Šilgalių filialas);
25. „Kasdienės patirtys: tarp mito ir istorijos“, skirta poeto, dramaturgo, eseisto, literatūros
kritiko, publicisto, vertėjo Sigito Gedos 75-osioms gimimo metinėms, Tarptautinei gimtosios
kalbos dienai ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti (Vilkyškių filialas);
26. „Gamta – beribė paslaptis“, skirta poetės Janinos Degutytės 90-osioms gimimo metinėms
(Vilkyškių filialas);
27. „Gyvenimo guru – Levo Tolstojaus kūryboje“, skirta rusų rašytojo, filosofo, akademiko,
grafo Levo Tolstojaus 190-osioms gimimo metinėms (Vilkyškių filialas);
28. „Idėjos, svajonės, rūpesčiai ir nusivylimai Vinco Kudirkos kūryboje“, skirta rašytojo,
poeto, Lietuvos valstybės himno autoriaus, publicisto, vertėjo, knygnešio, laikraščio „Varpas“
redaktoriaus Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms (Vilkyškių filialas);
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29. „Knyga – tarsi Gyvenimo Biblioteka“, skirta Pasaulinei knygos ir autorinių teisių dienai bei
18-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Kartu mes kuriame ateitį“ paminėti (Žukų
filialas);
30. „Dabartis ir praeitis skamba šimtmečio varpe“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio metams, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai bei Pasaulio
lietuvių vienybės dienai paminėti (Žukų filialas);
31. „Žodis jungia ir vienija“, skirta Europos kalbų dienai paminėti (Žukų filialas);
32. „Kai Knyga širdies kalba prabyla...“, skirta prozininko Mykolo Sluckio 90-osioms gimimo
metinėms (Žukų filialas).
Bibliotekos teikiamos paslaugos
28 lentelė
Eil.
Neatlygintinų paslaugų sąrašas
Nr.
1. Prieiga prie interneto.
2. Mokslinių ir grožinių dokumentų išduotis į namus.
3. Naujausių laikraščių bei žurnalų išduotis vietoje, senesnių – išduotis į namus.
Informacijos paieška tradiciniuose spausdintuose ir elektroniniuose informacijos masyvuose
4.
padedant bibliotekininkui.
5. Atsakymai į tikslinamąsias, faktografines, temines, adresines vartotojų užklausas.
6. Galimybė aplankyti fotografijos, tapybos, dailės, tautodailės, literatūros, parodų ekspozicijas.
7. Galimybė apsilankyti bibliotekos organizuojamuose renginiuose.
8. Turizmo galimybių Pagėgių krašte atskleidimas.
9. Supažindinimas su Pagėgių krašto švietimo institucijomis.
10. Informavimas apie jaunimo užimtumu besirūpinančias Pagėgių savivaldybės organizacijas.
11. Žinių apie teisinės pagalbos galimybes Pagėgių krašte suteikimas.
Supažindinimas su kultūrine Pagėgių krašto veikla ir informavimas apie Pagėgių
12.
savivaldybės žmonių užimtumu besirūpinančias įstaigas.
13. Informacijos suteikimas apie Pagėgių krašto žmonių labiausiai propaguojamas sporto sritis.
14. Supažindinimas su Pagėgių krašto Nevyriausybinėmis organizacijomis.
15. Supažindinimas su Pagėgių krašto istorija.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos informacijos paieškos sistemos (IPS) galimybių
16.
atskleidimas ir naudojimosi ja mokymai.
17. Supažindinimas su informacija apie Pagėgių krašto bendruomenei nusipelniusius žmones.
Prieigos prie bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių galimybė. Pagėgių savivaldybės
viešoji biblioteka prenumeruoja šias duomenų bazes:
- INFOLEX.Praktika su integruota teisės aktų paieška: (Teisinė duomenų bazė: sistema
skirta darbui su teisiniais dokumentais – teisės aktais ir teismų praktika);
- Vyturys duomenų bazėje: skaitmeninių knygų bibliotekoje yra beveik 500 knygų, skirtų
skaitytojams nuo 5 iki 95 metų amžiaus. Skiltyje knygos pateikiamos nuorodos į visas
18.
knygas. Skiltyje mokyklai pateikiami kūriniai pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros
programą, suskirstyti pagal klases. Kūriniai randami pagal autorius, pavadinimus, dalis pagal veikėjų vardus.
- Credo Online Reference Service duomenų bazė (Duomenų bazėje pateikiama informacija
įvairių mokslų temomis. Čia sukaupta per 3 mln. viso teksto įrašų iš daugiau nei 600 žinynų,
žodynų, enciklopedijų. Duomenų bazėje galima rasti su ieškoma tema ar asmeniu susijusių
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straipsnių, apibrėžimų, vaizdų, vaizdo ir garso medžiagos, naujienų, taip pat – nuorodų į
įvairius interneto šaltinius, prenumeruojamas duomenų bazes, LNB elektroninį katalogą,
atvirosios prieigos ar kitus išteklius);
- EBSCO Publishing eIFL.net (Viso teksto mokslinių straipsnių duomenų bazė:
humanitariniai, socialiniai mokslai, medicina, sveikatos apsauga ir kt.);
- Naxos Music Library (Muzikos duomenų bazė: pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio
tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai, kompozitorių ir atlikėjų
biografijos, muzikos terminų žodynas, daugiau nei 700 operų apžvalgos ir libretai bei kita
informacija);
Šiomis duomenų bazėmis gali naudotis bibliotekos vartotojai Informacijos skyriuje arba
namuose, gavę iš bibliotekos darbuotojo prisijungimo prie duomenų bazių slaptažodžius.
29 lentelė
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Atlygintinų paslaugų sąrašas
Spaudinių kopijavimas A3 ir A4 formatais.
Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualias užklausas sudarymas, redagavimas.
Informacijos spausdinimas A4 formatu.
Teksto surinkimas ir atspausdinimas (atlieka bibliotekininkas) A4 formatu.
Teksto spausdinimas spalvotu spausdintuvu A4 formatu.
Teksto su grafiniu vaizdu (piešinys, nuotrauka) spausdinimas spalvotu spausdintuvu
A4 formatu.
Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (tarpbibliotekinio abonemento paslaugos).
Lankstinukų, kvietimo, vizitinės kortelės, diplomo maketavimas.
Prekyba leidybine produkcija.
Bibliotekos patalpų ir įrangos nuoma.
Meno, foto parodų eksponavimas bibliotekos patalpose.
Firmų ir jų paslaugų, atitinkančių bibliotekos veiklos specifiką, reklama bibliotekos
patalpose.
Laiško išsiuntimas elektroniniu paštu (atlieka bibliotekininkas).
Fakso priėmimas.
Fakso išsiuntimas: Lietuvoje ir į kitas šalis.
Informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas.
Dokumento skenavimas.
Dokumento įrišimas A4 formatu (iki 50 ir iki 100 lapų), A3 formatu (iki 50 ir iki 100 lapų).
Dokumento įrišimas terminiu būdu (iki 30 lapų) A4 formatu.
Dokumentų perrišimas ir restauravimas: A4 ir A5 formatais.
Darbo su kompiuteriu pamoka: grupėje ir individualiai.
Analitinių apžvalgų rengimas ir atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą.
Pranešimo informacijos-komunikacijos temomis medžiagos pagal užsakymą parengimas.
Seminarų, konferencijų, parodų ir kt. renginių organizavimas.
Seminarų, konferencijų, parodų ir kt. renginių pravedimas.
Bibliotekų veiklą atitinkančių mokymo programų ir kursų rengimas.
Leidybos paslaugos.
Leidybinės produkcijos, susijusios su bibliotekų veikla ir suvenyrinės produkcijos su
bibliotekos atributika platinimas.
Gidų ir ekskursijų vadovų paslaugos, atitinkančios bibliotekų veiklą. Galima rinktis
individualias ir grupines, dalyvaujant vertėjui ir be jo ekskursijas.
Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) vieningo skaitytojo
pažymėjimo ir jo dublikato išdavimas (kai kurių socialinių grupių nariams šis pažymėjimas
išduodamas nemokamai).
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Atlygintinų paslaugų sąrašas patvirtintas Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d.
sprendimu Nr. T-185.

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
LIBIS PĮ diegimas
2004 m. įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) programa. 2011-2012
m. vyko rekatalogavimo darbai Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje, suvesta didžioji dalis fondo į
elektroninį katalogą. 2013 m.

biblioteka pradėjo dirbti su skaitytojų aptarnavimo posisteme,

skaitytojai aptarnaujami automatizuotai, taikant Lietuvos vieningą apskaitos sistemą. LIBIS
komplektavimo bei skaitytojų aptarnavimo posistemė yra įdiegtos ir veikia tik Viešojoje (Centrinėje)
bibliotekoje. Su LIBIS naujomis programomis supažindina ir įvairiais klausimais konsultuoja UAB
„Asseco Lietuva“ (Vilnius) darbuotojai.
2018 m. pabaigoje elektroniniame ir korteliniame abėcėliniame kataloguose biblioteka turi
įvestus 45 911 įrašų. Iš viso katalogas pasipildė 19 341, 2018 metais – 1 115 naujais kompiuteriniais
įrašais.
Bibliotekos vykdoma projektinė veikla
2018 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka dalyvavo šiuose projektuose:
 „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programa“ (LR Kultūros ministerija);
 „Elektroninių leidinių pateikimas skaitytojams“ (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka);
 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ (Europos
regioninės plėtros fondo programa Interreg VA Lietuva-Lenkija);
 „Europa – Vydūno akimis“ (Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje);
 „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
(Europos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos).
Projektas „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka drauge su Punsko valsčiumi 2018 m. kovo 1 d. –
gruodžio 31 d. laikotarpiu įgyvendino Europos regioninės plėtros fondo programos Interreg VA
Lietuva-Lenkija dalinai finansuojamą projektą Nr. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir
kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“, kurio pagrindinis tikslas – stiprinti Pagėgių krašto ir
Punsko bibliotekininkų bei kitų kultūros darbuotojų bendradarbiavimą, rengiant bendrus mokymus,
organizuojant įvairiaformę kultūrinę veiklą, dalijantis patirtimi.
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Taipogi šio projekto įgyvendinimo pagrindu siekta gerinti lankytojų aptarnavimo kokybę bei
skatinti žinių kultūrinės veiklos organizavimo temomis sklaidą tarp projekto partnerių.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorė
Milda Jašinskaitė-Jasevičienė (pirma iš kairės)
su projekto partneriais iš Punsko.

Projekto „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ veiklos:
 2018 m. kovo 19 d., minint Vydūno 150-ąsias gimimo metines ir įgyvendinant minėtąjį
tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bibliotekų teikiamų kultūros paslaugų
patrauklumo skatinimui skirtą projektą, partneriai iš Punsko valsčiaus, Pagėgių krašto kultūros ir
su šia sritimi artimai susijusių įstaigų darbuotojai bei bendruomenių nariai dalyvavo projekto
pagrindu sukurtos fotomenininkės, žurnalistės Lilijos Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir
dokumentinės fotografijos darbų parodos „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ atidaryme.
Vydūno veiklą taip pat apžvelgė kultūrologas, vertėjas Vytautas Jonas Juška (Vilnius).

Lilija Valatkienė pristato fotorefleksijų ir
dokumentinės fotografijos darbų parodą
„Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“.

Vydūno veiklą apžvelgia kultūrologas, vertėjas
Vytautas Jonas Juška.
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 2018 m. kovo 20-21 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje vyko jungtiniai
profesionalių meno parodų organizavimo mokymai Pagėgių savivaldybės ir Punsko valsčiaus
kultūros darbuotojams „Kaip rengiami ir kūrybiškai įgyvendinami parodiniai projektai“, sukvietę
net pusšimtį mokymų dalyvių. Šių mokymų metodinė medžiaga parengta remiantis kovo 19 d.
pristatytos Lilijos Valatkienės parodos „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ rengimo ir
eksponavimo ypatumais.

Mokymų „Kaip rengiami ir kūrybiškai įgyvendinami parodiniai projektai“ akimirkos.

 Pagėgių savivaldybės ir Punsko valsčiaus kultūros darbuotojams taipogi buvo surengta
išvažiuojamoji kultūrinė-praktinė edukacija po profesionalaus meno galerijas, muziejus ir kitus
kultūrinius objektus. Išvažiuojamosios kultūrinės-praktinės edukacijos dalyviai pasidalino
įspūdžiais, įgytomis naujomis žiniomis bei aptarė, kaip šią patirtį projekto „Pagėgių ir Punsko
bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ partneriai pritaikys planuodami
tolimesnes inovatyvias kultūrines veiklas.

Ekskursijos metu aplankyta Panemunės
(Jurbarko raj.) pilis.

Aplankyta magiška vieta Jurbarko dvare –
Vinco Grybo memorialinis muziejus.
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Jurbarko dvare – Vinco Grybo memorialiniame
muziejuje.

Profesionalių meno parodų lankymas
Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje.

 2018 m. gegužės 15-18 dienomis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
darbuotojai ir 10 Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos moksleivių, lydimų mokytojos
Reginos Pilkionienės, dalyvavo kultūrinėje-projektinėje išvykoje į Punską (Lenkija). 21 dalyvio
delegacija dalyvavo projektinėse veiklose, kurių metu bendram dialogui, vartotojų poreikių ir
lūkesčių aptarimui buvo pakviesti kultūros darbuotojai, jaunimas bei senjorai. Taipogi
organizuoti bendri literatūriniai skaitymai netradicinėse erdvėse, kūrybinės dirbtuvės, susitikimai
su lietuvių rašytojais bei kultūros veikėjais, lankytos istorinės vietos.

Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje –
vienintelėje Lenkijoje vidurinėje mokykloje,
kur dėstoma lietuvių kalba.

Aplankytas Suvalkų krašto architektūrinis
objektas – Kamaldulių vienuolynas Vygriuose.
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Literatūriniame renginyje „Poezijos pavasaris
2018“, kuris vyko kunigo Simono Norkaus name.
Renginio svečiai: poetas, vertėjas, Nacionalinės
kultūros ir meno premijos (2003 m.) laureatas
Antanas A. Jonynas, poetas ir bardas Domantas
Razauskas, poetė, eseistė Agnė Žagrakalytė bei
poetas Sigitas Birgelis.

Įspūdį delegacijos dalyviams paliko vienas
aukščiausių Suvalkų krašto kalnų Cisova Gora
(Kukmedžių kalnas), kurio aukštis – 258 m.

 2018 m. rugpjūčio 14-16 dienomis iš 10-ies asmenų – Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos darbuotojų bei Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos mokinių – sudaryta
delegacija dalyvavo Punske (Lenkijos Respublika) vykusiame kultūriniame renginyje, kurio
viena pagrindinių programinių dalių tapo minėto projekto įgyvendinimo metu abiejų projekto
partnerių sukurtų istorinių fotografijos darbų ekspozicijų atidarymas. Punsko parapijos namuose
eksponuotos ir visuomenei pristatytos dvi parodos – projekto partnerių iš Pagėgių savivaldybės
Vydūno viešosios bibliotekos fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų paroda „Vydūnas
– žinomas, bet nepažintas“, kurios

autorė – žurnalistė, fotomenininkė iš Vilniaus Lilija

Valatkienė, bei projekto partnerių iš Punsko valsčiaus savivaldybės fotografijos darbų paroda
„Punsko istorija senosiose fotografijose“, kurią parengė Alicja Krakowska (liet. Alicija
Krakauskienė).

Renginio dalyvius ir svečius sveikina
Punsko valsčiaus savivaldybės viršaitis
Witold Liszkowski (liet. Vytautas Liškauskas).

Sveikinamąjį žodį taria ir parodos sukūrimo idėją
pristato Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti
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Alicja Krakowska (liet. Alicija Krakauskienė)
pristato fotografijos darbų parodą
„Punsko istorija senosiose fotografijose“.

Apžvalginį žodį apie ekspoziciją „Vydūnas –
žinomas, bet nepažintas“ taria kultūrologas
Vytautas Jonas Juška (Vilnius).

Savo autorinę fotorefleksijų ir dokumentinės
fotografijos darbų parodą „Vydūnas – žinomas,
bet nepažintas“ pristato fotomenininkė
Lilija Valatkienė (Vilnius).

Projekto partnerių iš Pagėgių ir Punsko bei svečių
iš Vilniaus bendra nuotrauka atminčiai.

 2018 m. rugsėjo 14 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka pakvietė įvairių įstaigų
bei organizacijų narius, senjorus, jaunimą, kultūros darbuotojus ir šiai veiklai artimų profesijų
atstovus dalyvauti įgyvendinamo projekto Nr. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir
kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ baigiamojoje konferencijoje. Konferencijoje skaityti
projektą, jo veiklas ir pasiektus rezultatus atspindintys pranešimai. Akcentuota, jog projektinis
bendradarbiavimas buvo naudingas abiems šalims, į kultūrines veiklas integruojant įvairias, o
ypač – socialiai jautriausias, visuomenės grupes. Projekto veiklose dalyvavusieji ir šį pranešimų
ciklą išklausiusieji diskutavo apie projekto metu įgyvendintų veiklų, įgytos gerosios profesinės
bei kultūrinės patirties temomis.
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Pagėgių sav. Vydūno viešosios bibliotekos direktorės
pavaduotoja, pavaduojanti direktorę Ramutė Vaitkuvienė
pristato projektą. Sėdi pranešėjos (iš kairės): Punsko
valsčiaus atstovė, Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos
bibliotekos bibliotekininkė Marytė Malinauskienė ir
Pagėgių sav. Vydūno viešosios bibliotekos atstovė,
projekto koordinatorė Sonata Nognienė.

Punsko lietuviai (Lenkija) – Kovo 11-osios
licėjaus mokiniai ir suaugusieji – atlieka Rutos
Anielos Burdyn režisuotą spektaklį, parengtą
pagal Vydūno dramą „Vergai ir dykiai“.

Konferencijos dalyviai ir svečiai.

Nuotrauka atminčiai su projekto partneriais
iš Punsko.

Projektas „Europa – Vydūno akimis“
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka gavo finansavimą Europos dienos šventės
renginiams organizuoti Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka Europos komisijos atstovybei
Lietuvoje teikė pasiūlymą Europos dienos šventinių renginių ciklui Pagėgių savivaldybėje organizuoti
ir tam gavo finansavimą. Numatyta, jog už gautas lėšas bus organizuojamas renginių ciklas: krašto
fotografų pleneras, edukacijų apie Vydūną parengimas, paskaitų organizavimas, edukacijų pristatymas
visuomenei.
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Projekto „Europa – Vydūno akimis“ veiklos:
 Įgyvendindama Europos dienai, Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienai, Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio metams, vieno pirmųjų Europos Sąjungos – valstybių be sienų – idėjos
sumanytojo Vydūno 150-osioms gimimo metinėms paminėti skirtą projektą „Europa – Vydūno
akimis“, biblioteka pakvietė Pagėgių krašto Nevyriausybinių organizacijų atstovus dalyvauti
plenere. Šio plenero tikslas – atskleisti Pagėgių krašto rašytinio ir kultūrinio paveldo lobyną per
fotografiją, foto darbuose įamžinant svarbiausius su vieningos Europos minties puoselėtoju bei
populiarintoju Vydūnu susijusius objektus. Tokiu būdu siekta kitu kampu pažvelgti į lietuvių
kelią, žengiant istorinius žingsnius link įstojimo į Europos Sąjungą. Plenero dalyviai dalinosi
kūrybinėmis mintimis, idėjomis ir įdomiais pasiūlymais apie ekspozicijos rengimo menines bei
temines galimybes, su projekto rengėjais analizavo, aptarė parodoje figūruosiančių objektų
įvairovę. Dar daugiau minčių pasisemta praktinėje plenero dalyje – apžiūrint Rambyno
regioninio parko Lankytojų centre (Bitėnai, Pagėgių savivaldybė) veikiančias kraštotyrinių
rinkinių bei fotografijų ekspozicijas, klausantis kultūrologės Giedrės Skipitienės paskaitos
„Pagėgių krašte – vydūniškoji Europa“, lankant ir įvairiomis priemonėmis įamžinant Pagėgių
savivaldybėje esančius su Vydūnu ir jo europietiškų vertybių samprata susijusius objektus.

Plenero organizatorių ir dalyvių susitikimo
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje
bibliotekoje akimirka.

Fotoaparato blykste įamžinami su Vydūnu ir jo
europietiškų vertybių samprata susiję
Pagėgių krašte esantys objektai.

 Į įgyvendinamo projekto „Europa – Vydūno akimis“ veiklas prasmingai įsiliejo dalyvavimas
akcijoje „Europos diena – su šypsena!“. Nuo pat 2018 m. gegužės 9-osios ryto akcijos „Europos
diena – su šypsena!“ organizatoriai – Tauragės Europe Direct informacijos centras bei Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė – kvietė prie šios iniciatyvos
prisijungti įvairaus amžiaus vaikus, pagėgiškius ir iškelti Europos Sąjungos vėliavą. Sukurtas
„šypsenas“ bibliotekininkai nufotografavo ir išsiuntė į Tauragės Europe Direct informacijos
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centrą, vildamiesi, kad Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos lankytojų sukurta
originaliausia „šypsena“ pelnys specialų prizą.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos lankytojai – akcijos „Europos
diena – su šypsena!“ dalyviai.

Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugijos
moterų ansamblio „Rambynas“ kolektyvas
ir Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos bendruomenė dalyvauja akcijoje
„Europos diena – su šypsena!“.

 2018 m. gegužės 9 d., įgyvendinant Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje ir Pagėgių
savivaldybės administracijos lėšomis finansuojamą projektą „Europa – Vydūno akimis“,
organizuotas šventinis Europos dienos minėjimo renginys suaugusiems – krašto paveldo sklaidos
ir meno popietė „Europa – Vydūno pasaulėžiūroje“, kuriame dalyvavo Pagėgių krašto jaunimas,
senjorai, moksleiviai, Nevyriausybinių organizacijų nariai, Pagėgių savivaldybės vadovai bei
administracijos atstovai. Popietės metu Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos vyresnysis
istorijos mokytojas Robertas Maziliauskas skaitė paskaitą tema „Europa pagal (ne)atrastąjį
Vydūną“. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos
stiprinimo specialistė Agnė Venckutė, pasitelkusi gausiai iliustruotą vaizdinę medžiagą, skaitė
paskaitą apie sveiką gyvenseną pagal Vydūną „Vydūno išmintis = šviesi ir skaidri būtis“.
Popietės dalyvius sveikino ir Pagėgių krašto fotografų plenero rezultatu – fotografijos darbų
paroda „Europa – Vydūno pasaulėžiūroje“ bei pagamintų dėlionių edukacija – džiaugėsi Pagėgių
savivaldybės meras Virginijus Komskis.
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Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos direktorė Milda JašinskaitėJasevičienė sveikina visus popietės dalyvius
Europos dienos proga.

Visuomenės sveikatos biuro visuomenės
sveikatos stiprinimo specialistė Agnė
Venckutė skaito paskaitą „Vydūno išmintis =
šviesi ir skaidri būtis“.

Popietės dalyviai džiaugiasi Pagėgių krašto
fotografų plenero darbų paroda „Europa –
Vydūno pasaulėžiūroje“ ir apžiūri dėliones.

Pagamintų dėlionių edukacija.

Projektas

„Prisijungusi

Lietuva:

efektyvi,

saugi

ir

atsakinga

Lietuvos

skaitmeninė

bendruomenė“
Projektą „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos
kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba,
Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir
Lietuvos savivaldybių viešosiomis bibliotekomis. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros
fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto trukmė – 2 metai (2018-2020 m.).
Projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
tikslas – plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose
bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos
skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.
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Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų dalyvavimo projekte „Prisijungusi
Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ įgyti techninės įrangos ir
interneto paketai:
 Bazinio paketo ir interneto paketų sąrašas
Bibliotekos
(struktūrinio
vieneto)
pavadinimas

Viešoji
biblioteka
Kentrių
filialas
Lumpėnų
filialas
Natkiškių
filialas
Piktupėnų
filialas
Stoniškių
filialas
Šilgalių
filialas
Vilkyškių
filialas
Žukų
filialas

30 lentelė

(PC)
Numatomi
kompiuteriai

Signalizacija

Internetas

(DĮ-LAN)
Daugiafunkciniai
įrenginiai

Projektorius

(BRP)
Bevielio
ryšio
prieigos
įrenginiai

10

0

0

1

1

1

1

3

1

0

1

1

1

0

3

1

0

1

1

1

0

3

1

1

1

1

1

0

3

1

1

1

1

1

0

3

0

0

1

1

1

0

3

1

1

1

1

1

0

3

0

1

1

1

1

0

3

1

0

1

1

1

0

 Specifiniai paketai ir jų sudedamosios dalys
Paketai
Inžinerinis paketas:
 3D spausdintuvai
 Darbo stotys
 Konstruktoriai
Eksperimentinis paketas:
 Stacionarūs kompiuteriai (Darbo stotys)
 Virtualios realybės akiniai
Kūrybinis paketas:
 Negatyvų ir nuotraukų skaitmeninimo skeneriai
 Rašaliniai spausdintuvai
 Kameros
 Planšetiniai kompiuteriai
 Grafinės planšetės
Programavimo paketas:
 Stacionarūs kompiuteriai
 Planšetinio tipo kompiuteriai
 Konstruktoriai
 Mikrokompiuteriai
 Programuojamų mikrokontrolerių rinkinys
 Mikrokompiuteriukai
 Edukaciniai dronai

Liečiamas
terminalas

31 lentelė
Paketų kiekis
0

1

1

1

75

2018 m. veiklos ataskaita
Projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
įgyvendinimo tikslu, 2018 m. lapkričio 5-9 dienomis pirmą kartą Lietuvoje buvo suorganizuota
teminės akcijos „Senjorų dienos internete“ tiesioginių transliacijų ciklas, kurio tikslas – skatinti
vyresnio amžiaus žmones drąsiai jaustis skaitmeninėje erdvėje, pažinti grėsmes bei netikras žinias,
kritiškai vertinti informaciją, saugiai ir atsakingai naudotis aktualiomis e. paslaugomis, nuolat tobulinti
savo skaitmeninius įgūdžius. Prie šios akcijos prisijungė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji
biblioteka bei filialai: Kentrių, Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių, Vilkyškių ir Žukų.
Bibliotekos bendruomenė gali pasidžiaugti, jog tiesiogines transliacijas iš Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos Pagėgių krašto bibliotekose stebėjo daugiau kaip 100 senjorų ir negalią turinčių
bibliotekos lankytojų, kurie gilino savo žinias e. sveikatos, apsipirkimų, paslaugų teikimo klausimais,
taip pat turiningo laisvalaikio, bendravimo internete bei e. saugumo temomis. Stebėdami transliacijas
senjorai, padedant bibliotekos darbuotojui, galėjo tiesiogiai užduoti klausimus mokymų vedėjams bei
išbandyti įvairių e. paslaugų galimybes.
Projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
duomenimis, akcijoje „Senjorų dienos internete 2018“ dalyvavo beveik 12 tūkst. Lankytojų. Pagėgių
krašto senjorai pateko į aktyviausių Lietuvos bibliotekų dešimtuką.

Pagėgių senjorai stebi tiesiogines transliacijas.

Bendra nuotrauka, Pagėgių senjorams įteikus
pažymėjimus.
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Pagėgių Vydūno SVB Lumpėnų
filialo lankytoja – senjorė.

Pagėgių Vydūno SVB
Natkiškių filialo lankytoja.

Pagėgių Vydūno SVB Kentrių filialo lankytojai –
senjorai.

Pagėgių Vydūno SVB Piktupėnų filialo
lankytojas – senjoras.

Pagėgių Vydūno SVB Stoniškių filialo
lankytojos.

Pagėgių Vydūno SVB Šilgalių filialo lankytoja –
senjorė.
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Pagėgių Vydūno SVB Vilkyškių filialo
lankytojos.
Akcijoje aktyviai dalyvauja Pagėgių Vydūno
SVB Žukų filialo lankytojai – senjorai.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų internetinio ryšio taškų išsidėstymo
geografinės koordinatės

Vienintelis interneto ryšio tiekėjas Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai, Kentrių,
Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių, Vilkyškių, Žukų filialams yra AB „Telia
Lietuva“.
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Viešosios bibliotekos ir filialų kompiuterizuotos darbo vietos,
įrenginiai bei kita technika
32 lentelė
Įrangos pavadinimas
Kompiuteriai su interneto prieiga
Daugiafunkciniai įrenginiai
Elektroninės knygų skaityklės.
Planšetiniai kompiuteriai
Interaktyvus ekranas
Vaizdo aparatūra (multimedija)
Fotoaparatas

Biblioteka
Viešoji biblioteka
Filialai
Viešoji biblioteka
Filialai

Skaičius
26
31
7
8

Viešoji biblioteka

3

Viešoji biblioteka
Viešoji biblioteka
Viešoji biblioteka

1
1
2

Nuo 2002 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje veikia Interneto skaityklos,
kuriose yra įrengta 19 kompiuterizuotų darbo vietų lankytojams: 6 vaikams ir 13 suaugusiems, iš kurių
1 darbo vieta yra su programine įranga, skirta silpnaregiams bei akliesiems (JAWS, MAGIC,
lietuviškas sintezatorius). Interneto prieiga yra įdiegta visuose Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos filialuose. 2018 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų Interneto
skaityklose apsilankė 26 841 lankytojas. Krašto bibliotekų lankytojai gali nemokamai naudotis
interneto prieiga, laikydamiesi nustatytų naudojimosi internetu taisyklių.
Informacinės paslaugos vartotojams
Viešoji biblioteka ir filialai yra aprūpinti informacinėmis-komunikacinėmis technologijomis bei
sistemomis, tačiau ši įranga sparčiai sensta, genda ir nusidėvi jos detalės. Todėl būtinos investicijos
įrangos atnaujinimui. Kadangi bibliotekininkai yra vieni pagrindinių tarpininkų tarp informacijos
šaltinių ir jų vartotojų, jiems būtina išmanyti naudojimąsi naujausiomis žinių bei informacijos
perdavimo priemonėmis.
Pagrindinis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų vykdomos informacinės
veiklos tikslas – įgyvendinti ir plėtoti aptarnaujamos bendruomenės narių mokymo programą, kurią
pasitelkus sprendžiamos daugelio bendruomenės narių problemos, pasiteisina skaitytojų bibliotekai
keliami lūkesčiai, pagerinama kaimo žmonių gyvenimo kokybė, kas mažina socialinę atskirtį,
suaktyvina ir praturtina jaunimo bei suaugusiųjų veiklą, o užimtumas įgauna naują kokybę.
Neturintiems darbo kompiuteriu įgūdžių rengiami mokymai bei teikiamos konsultacijos.
2018-aisiais Pagėgių krašto bibliotekos didelį dėmesį skyrė senjorų ir socialinės rizikos asmenų
integravimui į informacinę (žinių) visuomenę. Pagėgių krašte nėra įstaigų, kurios teiktų prieigos prie
interneto bei naudojimosi kompiuteriais paslaugą. Šias paslaugas nemokamai teikia tik Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir filialai. 2018 m. Pagėgių krašto bibliotekininkai organizavo
kompiuterinio raštingumo mokymus Pagėgių savivaldybės gyventojams. Vydūno viešojoje
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bibliotekoje ir kaimo filialuose bibliotekininkai apmokė 401 vartotoją, pravedė 3210 val. mokymų:
vidutiniškai vienam vartotojui buvo skirta po 8 val. kompiuterinio raštingumo pamokų. Vartotojai
konsultuoti tikslingos informacinių sistemų panaudos klausimais. Suteiktos 804 konsultacijos
elektroninių šaltinių panaudos, elektroninio pašto dėžutės kūrimo, elektroninio bendravimo programa
„Skype“ bei socialiniu tinklu „Facebook“, informacijos paieškos elektroniniame bibliotekos kataloge,
duomenų bazėse, interneto svetainėse klausimais. Organizuoti informaciniai-praktiniai susitikimai
finansų tvarkymo klausimais su AB „Swedbank“ atstovais bei elektroninio pajamų ir turto
deklaravimo mokymai,

dalyvaujant Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

darbuotojams ir t.t.
Ataskaitiniais

metais

organizuoti

įvairaus

teminio

pobūdžio

informaciniai-edukaciniai

užsiėmimai bibliotekos lankytojams. Mokomųjų dalykų programa apėmė tokias temas kaip:
 Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių turinys ir
panauda;
 leidinių paieškos Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge
kriterijai;
 kompiuterinių komunikacinių programų (el. paštas, interaktyvus radijas, video konferencijos,
transliacijos, socialiniai tinklai) panaudos privalumai bei trūkumai;
 saugaus darbo internete nuostatos;
 elektroninių periodinės spaudos leidinių įvairovė;
 registracijos internetu į sveikatos priežiūros įstaigas etapiškumas;
 įstatyminių aktų paieška elektroninėje erdvėje;
 elektroninių knygų privalumai, trūkumai ir naudojimosi jomis taisyklės;
 interneto forumų, pokalbių svetainių, dienoraščių teigiamos ir neigiamos pusės bei naudojimosi
šiomis elektroninėmis paslaugomis ypatumai;
 kompiuterių virusų samprata ir apsaugos nuo jų būdai.
Pastebima, jog kasmet vis daugėja Pagėgių krašto senjorų, noriai besimokančių šiuolaikinių
informacinių technologijų paslapčių. Taipogi jau susiklostė graži tradicija, kad senjorų įgyti
kompiuterinio raštingumo įgūdžiai yra sistemingai tobulinami lankantis krašto bibliotekose ir
naudojantis jose teikiamomis paslaugomis.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ne viena paslauga skaitytojams teikiama
nuotoliniu būdu. Neišeidamas iš namų skaitytojas gali perskaityti Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešosios bibliotekos naujienas bibliotekos tinklalapyje ar socialinio tinklo „Facebook“ bibliotekos
paskyroje, pasinaudoti kitais elektroniniais bibliotekos informacijos ištekliais, gauti reikiamą
informaciją, virtualiai pasikonsultuoti su bibliotekininku.
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Skaitytojai gali naudotis šiais virtualiais Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
ištekliais:


bibliotekos interneto svetaine www.pagegiusvb.lt;



bibliotekos paskyra socialiniame tinkle „Facebook“;



Pagėgių

savivaldybės

Vydūno

viešosios

bibliotekos

elektroniniu

katalogu

ir

prenumeruojamomis duomenų bazėmis;


bibliotekos leidinių užsakymu ar rezervavimu neišeinant iš namų – telefonu arba el. paštu;



galimybe bibliotekininkui pateikti elektronines užklausas ir gauti virtualias konsultacijas.
Ataskaitiniais metais Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai Pagėgių

savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje teikė gyventojams pajamų deklaravimo paslaugas.

Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų teikiamos konsultacijos
Pagėgių krašto gyventojams pajamų deklaravimo klausimais.

2018 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų Interneto skaityklų
lankytojai ir skaitytojai turėjo prieigą prie įvairių duomenų bazių (DB): INFOLEX.Praktika su
integruota teisės aktų paieška (DB), EBSCO Publishing (DB), Naxos Music Library (DB).
Naudojimasis šiomis duomenų bazėmis bibliotekose užsiregistravusiems skaitytojams yra nemokamas.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų interneto seansų, t. y. vartotojų
prisijungimo prie duomenų bazių (DB) iš bibliotekoje esančios kompiuterizuotos darbo vietos, ir
virtualių nuotolinių apsilankymų skaičius:
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Duomenų bazių pavadinimai
EBSCO
NAXOS MUSIC
INFOLEX
BIBLIOTEKOS INTERNETO SVETAINĖ
(dėl konkrečios informacijos paieškos)
www.pagegiusvb.lt

2017 m
763
15
3 905
11 525

2018 m.
144
17
310
9 849

33 lentelė
Skirtumas
-619
+2
-3 595
- 1 676

81

2018 m. veiklos ataskaita
2018 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos svetainė www.pagegiusvb.lt ilgą
laiką neveikė dėl techninių priežasčių, todėl pastebimas virtualių nuotolinių apsilankymų bibliotekos
svetainėje bei duomenų bazių panaudojimo skaičiaus sumažėjimas. Naudojimosi duomenų bazėmis
mažėjimą didele dalimi lėmė studentų galimybė jomis naudotis savo mokymosi įstaigose.
Kraštotyrinės informacijos sklaida
Informacija apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos fondus ir renginius, skirtus
Pagėgių krašto, jo kultūros, raštijos ir istorijos atskleidimui, publikuojama ir nuolat atnaujinama
bibliotekos tinklapyje www.pagegiusvb.lt. 2018 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos veiklos atskleidimui skirtos publikacijos buvo skelbtos periodiniuose leidiniuose
„Draugas“, „XXI amžius“, „Pamarys“, „Pasaulio Lietuvis“, „Savivaldybių žinios“, „Šilokarčema“,
„Tarp knygų“, „Tauragės kurjeris“, „Ūkininko patarėjas“, „Voruta“ bei interneto tinklapiuose:
http://www.biciulyste.lt/; http://www.klavb.lt/; www.kurjeris.lt; www.manokrastas.lt; www.mazojilietuva.lt; www.pagegiai.lt; www.pamarys.eu; www.regionunaujienos.lt; www.silaineskrastas.lt;
www.silokarcema.lt; www.siluteszinios.lt; www.voruta.lt; http://www.zemaitija.lt/ ir kt.
Straipsnius rašė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorė Milda JašinskaitėJasevičienė, metodininkė-skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sonata Nognienė, Bibliografijosinformacijos skyriaus vedėja Asta Andrulienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja Liudmila Fetingienė,
Kentrių filialo bibliotekininkė Jūratė Tūtoraitienė, Lumpėnų filialo bibliotekininkė Nijolė Šedienė,
Piktupėnų filialo bibliotekininkė Nijolė Jogienė, Stoniškių filialo bibliotekininkė Zofija Genutienė,
Šilgalių filialo bibliotekininkė Tatjana Biliūnienė, Vilkyškių filialo bibliotekininkė Laima Norbutienė
bei Žukų filialo bibliotekininkė Virginija Kanovienė.
Publikacijos. Bibliotekos įvaizdžio formavimas
2018 m. bibliotekos veiklą viešino ir žiniasklaidos atstovai. Žemiau pateikiame lentelę:
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)

34 lentelė

Žiniasklaidos atstovų publikuota informacija
Publikuota:
- Respublikinėje spaudoje
- Vietinėje spaudoje
- Interneto portaluose
- Lietuvos radijuje
- Tauragės kabelinė televizija
- Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT)
Iš viso:

2017 m.
49
125
300
30
0
0
504

2018 m.
48
135
311
21
2
1
518

Skirtumas
-1
+10
+11
-9
+2
+1
+14
82
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Bibliotekos darbuotojų publikuota informacija
- Respublikinėje spaudoje
- Vietinėje spaudoje
- Interneto portaluose
Iš viso:

40
88
245
373

38
89
246
373

-2
+1
+1
0

Ataskaitiniais metais informacijos apie bibliotekos vykdomą veiklą sklaida vyko įstaigose,
organizacijose, nevyriausybiniame sektoriuje, tarp bendruomenių, pavienių asmenų ir bibliotekos
lankytojų.
Profesionalių bibliotekininkų ir ne bibliotekos darbuotojų straipsnių apie bibliotekos veiklą
bibliografinis sąrašas pateiktas tinklapyje http://www.pagegiusvb.lt (nuoroda – „Naujienos”, skyrius –
„Biblioteka spaudoje“).
Nuo 2017 m. kovo mėn. bibliotekos veikla viešinama ir socialiniame tinkle „Facebook“
sukurtoje paskyroje. Pagal socialiniame tinkle pateikiamus duomenis, „Facebook“ publikuojamą
bibliotekos informaciją pamatyti turėjo galimybę 52 277 socialinio tinklo vartotojai iš viso pasaulio,
2018 m. bibliotekos informaciją pamatė 78 551 vartotojas. Šie duomenys į bendrą lentelę neįtraukti.

Informacinis fondas
Informacinį fondą Viešojoje bibliotekoje ir filialuose sudaro 3 795 fiziniai vienetai, 1 242
pavadinimų dokumentai.
Viešojoje bibliotekoje informacinį fondą sudaro 1 559 fiziniai vienetai, 1 242 pavadinimų
dokumentai. 2018 m. fondas pasipildė 23 dokumentais (18 pavadinimų). Fondas papildytas
informaciniais leidiniais, enciklopedijomis, žodynais, žinynais.
Informacinį fondą Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialuose sudaro 2 247
dokumentai. Vidutinis vieno kaimo filialo fondo dydis – 281 dokumentas. Didžiausius informacinius
fondus turi Vilkyškių (337 vnt.) ir Stoniškių (280 vnt.) filialai.
Daugiausiai 2018 m. informacinių leidinių gavo Viešoji biblioteka, kaimo filialų fondai pasipildė
negausiai, vidutiniškai teko po 3 dokumentus vienai bibliotekai.
Krašto raštijos fondas
Krašto raštijos fonde periodiškai ruošiamos literatūrinės, kraštotyrinės parodos bei nuolatinės
ekspozicijos. Nedidelė, bet vertinga fondo dalis – senos knygos, kurių chronologinė apimtis – XIX a.
pradžia – XX a. vidurys.
2017 m. gauta vertinga dovana iš Jungtinių Amerikos valstijų – tęsdami gražią ilgametę
draugystę su Pagėgių krašto kultūros įstaigomis, Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaitis
Romas Šležas su žmona Birute nusprendė Viešajai bibliotekai padovanoti savo ir savo tėvų – kapitono
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Albino ir Onos Šležų bei jaunesniojo leitenanto Juozo ir Valerijos Vaičjurgių – asmenines bibliotekas.
Jas sudaro grožinė literatūra, periodika, leidiniai, spausdinti 19 a. pab. – 20 pr. Mažosios Lietuvos
leidyklose, tarpukario Lietuvoje, JAV, Vokietijoje bei Anglijoje. Dovanotos bibliotekos unikalios
istorine prasme, jose yra buvusių Lietuvos prezidentų, politinių, visuomenės veikėjų darbai,
enciklopedijos, informaciniai leidiniai ir kt.
Šios bibliotekos vertingos ne tik dėl savo turinio, tačiau ir dėl atitinkamus istorijos įvykius,
žmonių nuotaikas, jausmus ir jautrius asmeninius išgyvenimus atspindinčių dedikacijų bei dovanotų
knygų kelią atskleidžiančių įrašų. Dovanotą rinkinį sudaro 1728 vnt. knygų, Jungtinėse Amerikos
Valstijose 1930-1940 m. leistų vinilinių plokštelių, periodikos leidinių, tame tarpe yra unikalių
leidinių, kurių, tikėtina, nėra Lietuvos bibliotekose. Tai – lietuviškam raštijos paveldui priklausantys
reliktai. Ši dovana – neeilinis reiškinys Lietuvos bibliotekų istorijoje, o Pagėgių biblioteka yra atlikusi
šios kolekcijos tiriamąjį darbą, nustatyta jos vertė (17 179, 00 Eur).

Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaičio
Romo Šležo su žmona Birute Pagėgių bibliotekai
dovanotos savo ir savo tėvų – kapitono Albino ir
Onos Šležų bei jaunesniojo leitenanto Juozo ir
Valerijos Vaičjurgių – asmeninės bibliotekos.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos bendruomenė ir skaitytojai džiaugiasi
p. Romo Šležo ir jo žmonos Birutės sprendimu šį
vertingą tėvų palikimą dovanoti būtent Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai.

Kraštotyros fondas
Kraštotyros fondą Viešojoje bibliotekoje ir filialuose sudaro 2 571 fiz. vnt. spausdintų
kraštotyros leidinių, aplankų ir kitų kraštotyros darbų bei dokumentų.
Viešojoje bibliotekoje kraštotyros fondą sudaro 1 718 fiz. vnt. ir 1 099 pavadinimų dokumentai.
Fondas papildytas 62 fiz. vnt. ir 36 pavadinimų dokumentais apie Mažąją Lietuvą ir Pagėgių kraštą.
Kraštotyros fondai Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialuose pasipildė 74 fiz. vnt.
ir sudaro 853 fiz. vnt. dokumentų. Vidutinis kaimo filialo kraštotyros fondo dydis – 107 fiz. vnt.
dokumentų.
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2018 m. pagrindiniai Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Kraštotyros fondo
veiklos tikslai išliko nepakitę: kaupti, sisteminti, analizuoti, saugoti ir populiarinti ikonografijos,
rašytinio, rankraštinio paveldo dokumentus bei duomenis elektroninėse ir tradicinėse spausdintose
laikmenose. Šiame fonde yra saugomi patys vertingiausi leidiniai. Kai kurie jų yra vieninteliai
egzemplioriai bibliotekoje. Taipogi šiame fonde saugomi 41 pavadinimo Pagėgių savivaldybės
Vydūno viešosios bibliotekos veiklos dokumentai ir išsamūs archyvinės, kraštotyrinės, informacinės
medžiagos rinkiniai apie 90 Pagėgių kraštui nusipelniusių asmenų bei šio krašto ir viso Mažosios
Lietuvos regiono istoriją, kultūrą, raštiją, tradicijas.
2018 m. kovo 29 d. vykusio Pagėgių savivaldybės tarybos posėdžio metu tarybos nariai
vienbalsiai nusprendė suteikti Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai Vydūno vardą.
Mintys tokiu būdu įamžinti Vydūno vardą Pagėgių savivaldybėje užgimė dar vos prasidėjus
pagėgiškių draugystei su Vydūno draugijos nariais – bemaž prieš du dešimtmečius. Tuomet šis
siūlymas nuskambėjo iš gerb. tuometinio Vydūno draugijos pirmininko dr. Vacio Bagdonavičiaus
lūpų. 2015 m. LR Seimui 2018-uosius paskelbus Vydūno metais, buvo pradėtas rengti ir 2016 m.
patvirtintas LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimo plano
patvirtinimo“. Šiame plane buvo numatytos 27 pozicijos – renginiai, konferencijos ir pan. Iš šiame
plane esančių 27 pozicijų, net 6-ios atiteko Pagėgių savivaldybei, viena jų – Vydūno vardo suteikimas
Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai.
Per beveik du dešimtmečius skaičiuojančios bičiulystės su Vydūno draugijos nariais laikotarpį
nuveikta daug gražių darbų – už Vydūno minčių sklaidą ir puoselėjimą Pagėgių krašte 2010 m.,
bibliotekos bendruomenės teikimu, dr. Vaciui Bagdonavičiui suteiktas Pagėgių Garbės piliečio vardas,
kasmet bibliotekoje organizuoti susitikimai su Vydūno draugijos nariais, kurių metu išskirtinai Pagėgių
savivaldybės viešajai bibliotekai dovanotos rečiausios ar naujausio leidimo Vydūno knygos, Vydūno
amžinojo poilsio vieta visada buvo vienas pagrindinių objektų, pristatomų garbingiausiems bibliotekos
svečiams iš Lietuvos ir užsienio, įstaigoje per eilę metų rengtos įvairios edukacijos, paskaitos,
konferencijos, knygų pristatymai, skirti Vydūno asmenybės, filosofijos pažinimui ir sklaidai.
2018 m. biblioteka įsigijo daugeliu prasmių vertingą menininkės, žurnalistės Lilijos Valatkienės
fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų parodą „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“, kuri,
keliaudama po Lietuvą ir užsienį, ir ateityje neš aukštai iškeltą Vydūno vėliavą, tokiu būdu garsindama
Mažąją Lietuvą bei Pagėgių kraštą. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė sulaukė
ir Pagėgių krašto žmonių pritarimo – bibliotekoje vos per keletą savaičių surinkta beveik 300 Vydūno
vardo suteikimui pritariančių asmenų parašų.
Bibliotekos kolektyvas taria nuoširdų Ačiū visiems tikėjusiems šia idėja, palaikiusiems ir
prisidėjusiems prie Vydūno vardo suteikimo Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai.
Pagėgių Vydūno bibliotekoje veikia Vydūno ekspozicija.
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Įrėmintas 2018 m. kovo 29 d. Pagėgių
savivaldybės tarybos narių priimtas vienbalsis
sprendimas suteikti Pagėgių savivaldybės
viešajai bibliotekai Vydūno vardą.

Vydūno vardo suteikimo Pagėgių savivaldybės
viešajai bibliotekai iniciatorius –
doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius.

Pagėgių savivaldybės meras Virginijaus
Komskio (dešinėje) dovana bibliotekai –
vilniečio dailininko Sauliaus Kruopio (kairėje).
paveikslas „Mūsų Vydūnas“.

Žurnalistės Lilijos Valatkienės paroda
„Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“.

Vydūno metams paminėti skirta kraštotyrinė-literatūrinė ekspozicija.
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2017 m. Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai padovanota pagėgiškio pedagogo, menininko
Petro Bakšio asmeninė biblioteka. Pagėgiškiai, mokęsi Pagėgių mokykloje-internate ar Pagėgių
vidurinėje mokykloje, turbūt dar pamena 1959-1988 m. dirbusį, dailės mokslus Kauno Stepo Žuko
vardo dailės mokykloje baigusį, mokytoją Petrą Bakšį. Pedagogas didelę gyvenimo dalį paskyrė
jaunosios pagėgiškių kartos ugdymui, buvo aktyvus saviveiklininkas – vadovavo dramos teatro
būreliui, kūrė scenografijas, režisavo spektaklius, kuriuos rodydavo pilnoms žiūrovų salėms. Už
profesinę veiklą, vadovavimą saviveiklai ne kartą buvo įvertintas ir apdovanotas ne tik padėkos raštais,
bet ir Garbės ženklo ordinu, medaliu. Nors dar studentas būdamas Petras Bakšys žinių sėmėsi iš
dailininko, scenografo, dekoratyvinės dailės dėstytojo Liudo Truiklio, dailininko, pedagogo,
profesoriaus Antano Žmuidzinavičiaus, ponas Petras yra sakęs, jog kaip dailininkas jis nesiekė
„pasaulinio“ pripažinimo. Tačiau Pagėgiuose lig šiol šnabždamasi, jog šio menininko talentas turbūt
taip ir nebuvo deramai įvertintas...
Po mokytojo iškeliavimo amžinybėn, jo asmeninę biblioteką artimieji nusprendė padovanoti
Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai. Knygas bei kitus eksponatus perdavė Petro Bakšio
dukterėčia Galina Kožemečenko. Ši ekspozicija veikia Pagėgių Vydūno viešosios bibliotekos
Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriuje.

2017 m. Pagėgių savivaldybės viešajai
bibliotekai padovanota pagėgiškio pedagogo,
menininko Petro Bakšio asmeninė biblioteka.

Dailininkas Petras Bakšys savo namuose. 2012 m.
Igno Inciaus nuotr.

Siekiant Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos lankytojams visapusiškai atskleisti
Pagėgių kraštą ir Mažąją Lietuvą, 2018 m. buvo organizuojamos pažintinės-kraštotyrinės valandėlės,
kurių metu skaitytojai buvo supažindinami su informaciją apie Pagėgių kraštą ir Mažosios Lietuvos
regioną publikuojančiomis interneto svetainėmis, virtualioje erdvėje pateikiama archyvine, reta
medžiaga.
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Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos moksleiviai su mokytoju Robertu Maziliausku.

2018 m. daug dėmesio buvo skiriama bibliotekos lankytojų skaitymo kultūros ugdymui,
supažindinimui su spausdintos bei elektroninėje erdvėje pateikiamos informacijos atrankos kriterijais.
Kraštotyros fonde saugomi informacinio pobūdžio dokumentai:
 teminiai kraštotyros aplankai, kraštotyros kartoteka;
 rankraščių fondas;
 laikraščio „Pamarys“ archyvas (nuo 1999 m.);
 laikraščio „Šilokarčema“ archyvas (nuo 1999 m.);
 laikraščio „Tauragės kurjeris“ archyvas (nuo 2003 m.);
 Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ archyvas (nuo 1989 m.);
 bibliotekos parengtas fotografijų archyvas.
Kraštotyros fondas nuolatos pildomas vis naujesniais leidiniais, kuriuose publikuojama
informacija apie Mažosios Lietuvos ir Pagėgių krašto istoriją, kultūrą, raštiją. Dalis šiame fonde
esančių dokumentų yra dovanoti mūsų kraštiečių, gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje.
Kraštotyros fonde saugomi bibliotekos renginių aprašymai: švenčių, naujų knygų pristatymų,
literatūros vakarų, kraštiečių sueigų ir kt. dokumentai, reguliariai bei sistemingai iškarpomis ir
kopijomis iš įvairių kraštotyrinių leidinių pildomos kraštotyros kartotekos, rengiami aplankai apie
aptarnaujamų miestelių bei kaimų istoriją, seniūnijas, žmones, kultūros, švietimo įstaigas ir kt.
Dokumentų fonde sukauptas gausus fotonuotraukų archyvas, kuriame – ne vieno dešimtmečio Pagėgių
krašto ir Pagėgių Vydūno viešosios (Centrinės) bibliotekos bei jos filialų kultūrinio gyvenimo
atspindžiai.
Bibliotekų kompiuterizacija atvėrė galimybes šiandienos renginių akimirkas perkelti į
skaitmenines laikmenas. Kraštotyros fonde saugoma suskaitmeninta medžiaga apie Pagėgių krašto
menininkus, literatus, visuomenės veikėjus ir kt. Šiame fonde taipogi saugomi Pagėgių savivaldybės
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Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojų parengti kraštotyriniai darbai. Jais gali naudotis moksleiviai,
studentai bei visi, besidomintys krašto kultūra, istorija, asmenybėmis.
Visose Pagėgių krašto bibliotekose rašomos bibliotekų istorijos, metraščiai, renkama medžiaga
apie šioje teritorijoje kitados veikusias ir dabar gyvuojančias bendroves, įtaigas, visuomenines
organizacijas, užrašomi senų žmonių prisiminimai.
Dauguma renginių įamžinti Vydūno viešosios bibliotekos audio ir video laikmenose. Kiekvieną
mėnesį Pagėgių Vydūno viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje bei filialuose
rengiamos literatūrinės-kraštotyrinės parodos.
Viešosios bibliotekos literatūrinės-kraštotyrinės parodos:
1. „Gintarinis Klaipėdos kraštas – Lietuvos karūnoje“, skirta Klaipėdos krašto atgavimo 95mečiui ir Laisvės gynėjų dienai paminėti;
2. „Kai širdyje – Mažoji Lietuva...“, skirta Mažosios Lietuvos poeto, archyvaro, pedagogo
Kristupo Vilko 420-osioms gimimo metinėms;
3. „Knygos galia Lietuvos valstybės kūrime“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienai ir Knygnešio dienai paminėti;
4. „Savęs pažinimas – aukščiausias žmogaus uždavinys“, skirta Mažosios Lietuvos rašytojo,
dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas
Storosta) 150-osioms gimimo metinėms ir Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) metams
paminėti;
5. „Mažoji Lietuva – laiko smiltyse“, skirta ekonomisto, knygiaus, lietuvininkų poeto,
kraštotyrininko, Mažosios Lietuvos kultūros ir raštijos paveldo puoselėtojo Vytauto Alberto
Gocento 65-erių metų sukakčiai paminėti;
6. „Lietuvos pasakojimo gyvybė, prasmė ir grožis“, skirta pagėgiškio, literatūros tyrinėtojo,
kritiko, humanitarinių mokslų daktaro, vertėjo, pedagogo Marijaus Šidlausko (iki 1998-04-08 –
Jonaitis) 65-erių metų sukakčiai paminėti;
7. „Vydūniškosios Joninių tradicijos“, skirta Joninėms (Rasos šventei);
8. „Žemės liepsna“, skirta Mažosios Lietuvos poeto, dramaturgo, pedagogo, knygų leidėjo,
visuomenės ir kultūros veikėjo Butkų Juzės (tikr. Juozas Butkus) 125-osioms gimimo
metinėms;
9. „Po Mažosios Lietuvos dangum: Martynas Jankus“, skirta Mažosios Lietuvos spaudos
darbuotojo, redaktoriaus, visuomenės ir politikos veikėjo Martyno Jankaus 160-osioms gimimo
metinėms;
10. „Pagėgių krašto kultūra – Europos paveiksle“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio metams ir Europos kultūros paveldo metams paminėti;
89

2018 m. veiklos ataskaita
11. „Mažosios Lietuvos žemės sūnus“, skirta pagėgiškio rašytojo, habilituoto geologijos mokslų
daktaro, profesoriaus, akademiko Vytauto Juodkazio 90-ies metų sukakčiai paminėti;
12. „Kalėdos Pagėgių krašte: akimirkų girlianda“, skirta Šv. Kūčių ir Šv. Kalėdų šventėms.
Filialų literatūrinės-kraštotyrinės parodos:
1. „Didingi laisvės vingiai“, skirta Klaipėdos krašto atgavimo 95-mečiui ir Laisvės gynėjų dienai
paminėti (Kentrių filialas);
2. „Gyvenimas yra giesmė, yra gaida“, skirta Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo,
publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas)
150-osioms gimimo metinėms ir Vydūno metams paminėti (Kentrių filialas);
3. „Tu tokia Didi ir tokia Brangi, Lietuva“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie
Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti (Kentrių filialas);
4. „Vydūnas: tarp praeities, dabarties ir ateities“, skirta Mažosios Lietuvos rašytojo, filosofo,
kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 150-osioms gimimo metinėms ir Vydūno
metams paminėti (Lumpėnų filialas);
5. „Šimtametė vienybė“, skirta Mažosios Lietuvos prijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto
pasirašymo šimtmečiui paminėti (Lumpėnų filialas);
6. „Vydūniškosios raštijos ženklai“, skirta Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, publicisto,
filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 150-osioms
gimimo metinėms, Vydūno metams, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams,
Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti (Natkiškių filialas);
7. „Lietuvos ženkluose – vydūniškojo palikimo šviesa“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio metams, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Mažosios Lietuvos rašytojo,
dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas
Storostas) 150-osioms gimimo metinėms ir Vydūno metams paminėti (Natkiškių filialas);
8. „Tilžės aktui – 100“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto
pasirašymo šimtmečiui paminėti (Natkiškių filialas);
9. „Savy sutverti Tėvynę...“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, publicisto,
filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 150-osioms
gimimo metinėms ir Vydūno metams paminėti (Piktupėnų filialas);
10. „Priglusk prie Lietuvos, širdie...“, skirta Klaipėdos krašto atgavimo 95-mečiui ir Laisvės
gynėjų dienai paminėti (Stoniškių filialas);
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11. „Prie Nemuno ir Baltijos – pokalbiai su Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio metams, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir
Lietuvių kalbos dienoms paminėti (Stoniškių filialas);
12. „Mintys – šviesos spinduliai“, skirta Mažosios Lietuvos dramaturgo, publicisto, filosofo,
kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 150-osioms gimimo metinėms ir Vydūno
metams paminėti (Stoniškių filialas);
13. „Ant kalno lietuvių vienybėn sustokim...“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie
Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti (Stoniškių filialas);
14. „Gyvumo žodžiai: Fridricho Bajoraičio literatūrinis palikimas“, skirta poeto, publicisto
Fridricho Bajoraičio (slapyvardis – Paukštelis) 135-osioms gimimo metinėms (Stoniškių
filialas);
15. „Simfonijos kūnui ir sielai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, publicisto,
filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 150-osioms
gimimo metinėms ir Vydūno metams paminėti (Šilgalių filialas);
16. „Kelionė po istorinę Mažosios Lietuvos žemę“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
metams ir Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo
šimtmečiui paminėti (Šilgalių filialas);
17. „Už rankų susikibę...“, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti (Vilkyškių
filialas);
18. „Mažosios ir Didžiosios Lietuvos vienybė laiko labirintuose“, skirta Mažosios Lietuvos
prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti (Vilkyškių
filialas);
19. „Gintarinis laisvės krantas“, skirta Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto atgavimo 95mečiui paminėti (Žukų filialas);
20. „Istorijos sąskambiai. Mažosios Lietuvos raštijos paveldas“, skirta Mažosios Lietuvos
poeto, archyvaro, pedagogo Kristupo Vilko 420-osioms gimimo metinėms (Žukų filialas);
21. „Kalba – tautos gyvenimo ir dvasingumo savitumas“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio metams, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Mažosios Lietuvos rašytojo,
dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas
Storostas) 150-osioms gimimo metinėms ir Vydūno metams paminėti (Žukų filialas);
22. „Laisvė Žodžiui, Knygai, Minčiai...“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei
Pasaulinei spaudos laisvės dienai paminėti (Žukų filialas);
23. „Mažoji Lietuva: kelias į tautos vienybę“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie
Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti (Žukų filialas).
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Atsakyta į bibliografines užklausas
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Bibliotekos
Temos
2017 m.
Teminės

Pagėgių VB

Kaimo filialai

Viso:

611

204

815

583

217

800

-28

+13

-15

2017 m.

151

9

160

2018 m.

113

10

123

-38

+1

-37

2017 m.

30

67

97

2018 m.

89

52

141

+59

-15

+44

2017 m.

52

46

98

2018 m.

58

56

114

+6

+10

+16

2017 m.

844

326

1 170

2018 m.

843

335

1 178

-1

+9

+8

2018 m.
Skirtumas

Faktinės

Skirtumas
Adresinės

Skirtumas
Tikslinės

Skirtumas
Viso:

35 lentelė

Skirtumas

Lyginant su 2017 m., užklausų padaugėjo. Šį teigiamą pokytį būtų galima pagrįsti vis aktyvesniu
kraštiečių domėjimusi Pagėgių kraštu: istorija, kultūra, savitumu.
2018 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų lankytojai daugiausia
užklausų pateikė krašto istorijos, tautosakos, etnografijos temomis, teiravosi apie įvairias kalendorines
šventes, liaudies papročius, tautinį kostiumą, istorijos, socialinio darbo, medicinos, geografijos ir kitais
klausimais. Daugiausia šio pobūdžio užklausų pateikė moksleiviai.
Atsakant į kraštotyrinio pobūdžio užklausas, 2018 m. naudotasi bibliotekos Kraštotyros bei
Krašto raštijos fonduose, kraštotyros duomenų archyve sukaupta informacine medžiaga, įvairiais
interneto tinklapiais.
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Bibliotekos ryšiai su įžymiais žmonėmis, įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis
36 lentelė
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Bibliotekos partneriai
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Direktorė – doc. dr.
Silva Pocytė.
Lietuvos Respublikos konsulatas Sovetske (Rusijos Federacija).
Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejus. Direktorė – Aldona Ruseckaitė.
Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA), kurios skyrius įsteigtas Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje.
Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD).
Lietuvos dailininkų sąjunga.
Lietuvos rašytojų sąjunga.
Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga.
Lietuvai pagražinti draugija. Pirmininkas Juozas Dingelis (Vilnius); LPD skyriai rajonuose.
Švedijos humanitarinė organizacija „Pagalba Lietuvai – Tikėjimas, Viltis, Meilė“.
Fotografų klubas ,,Fotojūra“ (Tauragė).
Tauragės krašto muziejus „Santaka“.
Tauragės kultūros centras.
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariatas.
Tauragės suaugusiųjų dailės studija. Vadovės – Jurgita Navickienė ir Vida Karbauskienė.
Tauragės moksleivių kūrybos centro dailės skyrius.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pagėgių rinktinė.
Salos etnokultūros ir informacijos centras (Rusnė, Šilutės rajono savivaldybė). Direktorė –
Birutė Servienė.
Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“.
Vydūno draugija.
Šilutės rajono savivaldybės Kintų Vydūno kultūros centras.
Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Šilutės Hugo Šojaus muziejus.
Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Tauragės poskyris.
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka.
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.
Klaipėdos rajono Juozo Lankučio viešoji biblioteka.
Jurbarko, Neringos, Palangos, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Skuodo rajonų viešosios bibliotekos.
Pasaulio lietuvių bendruomenė.
Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narė,
Kultūros komisijos pirmininkė, „Pagėgių krašto garsintojo“ premijos steigėja Jūratė Caspersen
(Jablonskytė).
Jurbarko, Klaipėdos, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Skaudvilės literatų sambūriai.
Pagėgių krašto literatų sambūris.
Pagėgių moterų bendrija „Pagėgių vaivorykštė“.
Pagėgių savivaldybės seniūnijos.
Pagėgių savivaldybės nevyriausybinės organizacijos, kaimo bendruomenės.
Pagėgių krašto kultūros įstaigos – Kultūros centras, M. Jankaus muziejus, VšĮ „Pagėgių krašto
turizmo informacijos centras“.
Pagėgių savivaldybės mokyklos.
AB „Swedbank“.
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Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka visada atvira gražioms, prasmingoms
kultūrinėms bičiulystėms su kitomis Pagėgių krašto, šalies bei užsienio organizacijomis, įstaigomis,
įžymiais asmenimis.
2018 m. rugsėjo 26 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su
Tauragės Europe Direct informacijos centru, pakvietė Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 8a
klasės moksleivius, kuriuos atlydėjo vyresnioji geografijos mokytoja Daiva Stankevičienė, įsijungti į
organizuojamą edukacinę Europos kalbų dienos minėjimo pamoką..
Žingeidiems, aktyviems moksleiviams suskirsčius į keturias komandas „Europietės“,
„Protuoliai“, „Žalgiris“ ir „Žodis“, vyko interaktyvusis žinių konkursas-protų mūšis „Kompiuterio
kalba: apie Lietuvą, Europą ir pasaulį“. Mokiniai entuziastingai varžėsi tarpusavyje, siekdami teisingai
atsakyti į virtualios viktorinos klausimus ir tokiu būdu papildyti savo žinių „bagažą“ bei laimėti puikių
prizų. Konkursą laimėjo draugystė.
Tokio pobūdžio edukacinė Europos kalbų dienos minėjimo pamoka organizuota norint paskatinti
jaunąją kartą domėtis kalbomis, sudaryti sąlygas pasitikrinti bendrąsias žinias apie kalbų žinojimą,
supratimą apie Europos kultūrinį paveldą, skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą.

Interaktyvaus konkurso-protų mūšio
„Kompiuterio kalba: apie Lietuvą, Europą ir
pasaulį“ akimirka.

Renginio dalyviai.

94
Bendra nuotrauka atminčiai.

2018 m. veiklos ataskaita
2018 m. spalio 22 d. Vydūno viešojoje bibliotekoje vyko literatūrinio stalo žaidimo
„Knygosūkis“ popietė. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje, Klaipėdos apskrities
viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Skaityklų skyriaus vyresniosios bibliotekininkės Jurgita
Maciūtė ir Eglė Budrytė pristatė pirmąjį Lietuvoje skaitymą skatinantį literatūrinį stalo žaidimą
„Knygosūkis“. Žaidime sudalyvauti ir atnaujinti literatūrines žinias buvo pakviesti Pagėgių Algimanto
Mackaus gimnazijos IV bg moksleiviai ir jų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Dalia
Navickienė.
Susiskirstę į „Geltonųjų, „Juodųjų“ „Raudonųjų“, „Rausvųjų“ ir „Žaliųjų“ komandas,
gimnazistai entuziastingai varžėsi tarpusavyje, siekdami teisingai atsakyti į maždaug pusšimtį
viktorinos klausimų. Žaisdami, moksleiviai turėjo galimybę pasitikrinti savo lietuvių ir užsienio
literatūros žinias, o atsakant į klausimus – panaudoti ne tik literatūros, bet ir matematikos, geografijos,
istorijos, užsienio kalbų išmanymą, tokiu būdu papildant savo sukauptų žinių „bagažą“, o taipogi –
gauti palankų mokytojos vertinimą bei laimėti puikių prizų. Žaidimo metu, kaip pagalba siekiant įminti
„Knygosūkio“ klausimus, buvo naudojami išmanieji mobilieji telefonai, kurie leido pagilinti
informacijos paieškos žinias.
Turnyrą laimėjo „Geltonųjų“ komanda, garbingos 2-oji ir 3-ioji vietos atiteko „Rausvųjų“ ir
„Juodųjų“ komandoms, jie buvo apdovanoti Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės
bibliotekos įsteigtomis dovanomis – suvenyrais bei diplomais.

Pagėgių sav. Vydūno viešosios direktorės
pavaduotoja, pavaduojanti direktorę,
Ramutė Vaitkuvienė sveikina renginio dalyvius.

Sukamas žaidimo „Knygosūkis“
klausimų įminimo pagalbos ratas.
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Atsakinėjimo į žaidimo klausimus akimirka.

Renginio organizatorių ir dalyvių
bendra nuotrauka atminčiai.

V. METODINĖ VEIKLA
2018 m. pagrindinės metodinės veiklos kryptys – bibliotekos kolektyvo nuolatinio profesinės
kvalifikacijos ir kompetencijos lygio kėlimas, dalyvavimas savivaldybės lygmeniu, regioniniu,
nacionaliniu ir tarptautiniu mastu vykdomų bibliotekinių, edukacinių, kultūrinių projektų veikloje,
naujų pažangių darbo ir veiklos metodų diegimas krašto bibliotekose, naujų kultūrinės veiklos formų
taikymas, prioritetinis dėmesys krašto gyventojų reikmių bibliotekose tenkinimui. Šių tikslų
įgyvendinimui pasitelktas reguliarus darbas su Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
filialų darbuotojomis. Tai: išsamus konsultavimas bibliotekų veiklos įforminimo bei apskaitos
klausimais, renginių žanrų ir formų kaitos, jų organizavimo, ir pateikimo visuomenei metodika,
bibliotekos veiklos viešinimui skirtų informacinių priemonių parengimo metodika, naujausi
archyvavimo, dokumentavimo, raštvedybos nuostatų pakitimai ir papildymai, projektų rengimo ir
valdymo metodika, grafinio dizaino galimybių taikymas profesinio darbo baruose, publikacijų apie
bibliotekos veiklą rašymo taisyklės, asmens duomenų apsaugos normatyvai, naujausių regiono ir
Lietuvos bibliotekininkystės gairių sklaida, inovatyvių darbo metodų taikymo profesinėje veikloje
galimybių pristatymas, elektroninių paslaugų lankytojams teikimo nuostatos ir kt.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojos 2018 m. gilino ir plėtė savo
bibliotekininkystės, dokumentotyros, naujausių informacinių technologijų valdymo bei kitų
bibliotekininko profesijai giminingų

sričių žinias išvažiuojamųjų praktinių seminarų, profesinių

mokymų, prevencinių susitikimų, tarptautinių tarpinstitucinių dialogų, forumų, apskritojo stalo
diskusijų, metodinių konferencijų, paskaitų, praktinių lekcijų ir kt. informacinių renginių metu.
Keletas iš įsimintiniausių bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimui ir tobulinimuisi skirtų veiklų,
kuriose 2018 m. dalyvavo Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai:
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2018 m. kovo 20-21 d. – Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje vyko
jungtiniai profesionalių meno parodų organizavimo mokymai Pagėgių savivaldybės ir Punsko
valsčiaus kultūros darbuotojams „Kaip rengiami ir kūrybiškai įgyvendinami parodiniai
projektai“. Šių mokymų metodinė medžiaga parengta remiantis Lilijos Valatkienės parodos „Vydūnas
– žinomas, bet nepažintas“ rengimo ir eksponavimo ypatumais. Šią temą, prioritetinį dėmesį skiriant
nuotraukų kūrybiniam redagavimui, apipavidalinimui, paskaitos-mokymų „Kaip rengiami ir kūrybiškai
įgyvendinami parodiniai projektai“ metu apžvelgė bei gausybe vaizdinės medžiagos pavyzdžių
iliustravo šios parodos autorė, ilgametė žurnalistė ir profesionali fotomenininkė Lilija Valatkienė. Ji
taipogi akcentavo aplinkos poveikio, ypač – tiesioginių saulės spindulių, žalą ekspozicijoms bei tai
praktiškai pademonstravo, parodydama projekto lėšomis įsigytus įrengimus (roletus) ant bibliotekos
langų, skirtus parodos darbų apsaugojimui nuo tiesioginių saulės spindulių.
Organizuota ekskursija su gido paslaugomis po Pagėgių kraštą. Prioritetas teiktas su Vydūnu
susijusių objektų aplankymui. Pagėgių savivaldybės ir Punsko valsčiaus kultūros darbuotojams taipogi
buvo surengta išvažiuojamoji kultūrinė-praktinė edukacija po profesionalaus meno galerijas, muziejus
ir kitus kultūrinius objektus. Pasirinktas kelionės maršrutas po Europos regioninės plėtros fondo
programos Interreg VA Lietuva – Lenkija teritorijai priklausančią Tauragės apskritį. Ekskursijų,
lydimų gidų, po įvairius kultūros objektus metu, apžiūrėtos dailės, skulptūros, fotografijos ir kitos
ekspozicijos, su mokymų dalyviais diskutuota apie darbų eksponavimo-pakabinimo sprendimus ir
kitais su parodų organizavimu susijusiais klausimais, organizuoti praktiniai užsiėmimai, pasakota apie
eksponavimo galimybes ir būdus.
Šių tęstinių mokymų metu paskaitas-pranešimus skaitė lektoriai, puikiai atliepiantys renginio ir
įgyvendinamo projekto kultūros istorijos sklaidos prioritetui: kultūrologijos ir muziejininkystės sričių
atstovai. Kultūrologas Vytautas Jonas Juška skaitė pranešimą „Menininko užduotis – vadybos ir
kūrybos atskirtis“, o Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė – paskaitą „Vydūno
gyvenimo ir veiklos keliais“ (Vilhelmo Storostos-Vydūno (1868-1953) bibliografinė apžvalga). Po
mokymų buvo organizuota ekskursija po Pagėgių kraštą. Šios veiklos organizuotos Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai drauge su Punsko valsčiumi įgyvendinant Europos
regioninės plėtros fondo programos Interreg VA Lietuva-Lenkija dalinai finansuojamą projektą Nr.
LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“.
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Mokymų lektorius ir dalyvius sveikina Pagėgių sav.
Vydūno viešosios bibliotekos direktorė Milda
Jašinskaitė-Jasevičienė (stovi).

Lilijos Valatkienės pranešimas-paskaita kūrybinio
nuotraukų apipavidalinimo bei jų apsaugojimo
nuo žalingo aplinkos poveikio temomis.

Kultūrologas Vytautas Jonas Juška skaito
pranešimą „Menininko užduotis – vadybos ir
kūrybos atskirtis“.

Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita
Tarvydienė skaito paskaitą „Vydūno gyvenimo ir
veiklos keliais“ (Vilhelmo Storostos-Vydūno
(1868-1953) bibliografinė apžvalga).

Vinco Grybo memorialiniame muziejuje.

Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje Lietuvos fotomenininkų sąjungos
narys Klaudijus Driskius pristatė savo autorinę
fotografijų parodą.
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2018 m. gegužės 10 d. – Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos
organizuoti profesiniai mokymai Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų
darbuotojams „Media 1“, skirti Klaipėdos regione veikiančių savivaldybių viešųjų bibliotekų
specialistų žinių grafikos iliustracijų kūrimo, redagavimo ir panaudojimo srityse plėtimui.
Klaipėdos regione veikiančių savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistų žinių grafikos iliustracijų
kūrimo, redagavimo ir panaudojimo srityse plėtimui skirto seminaro metu mokomąją-pažintinę
medžiagą dėstė Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Informacinių išteklių
vystymo skyriaus vyresnysis metodininkas elektroninių paslaugų administravimui Marius Apulskis,
padedamas vyresniosios bibliotekininkės Linos Bimbirytės. Mokomieji dalykai apėmė tokias teorines
temas kaip daugiaformės piešimo ir grafinių iliustracijų redagavimo programos „GIMP“ diegimas,
pažintis su darbine aplinka ir paruoštos grafinės medžiagos redagavimo ypatumai.
Teorinės ir praktinės veiklos praturtino bibliotekininkų grafinės medžiagos parengimo žinias.
Taipogi pristatytos grafinių objektų redagavimo alternatyvos žiniatinklyje. Pagėgių savivaldybės
Vydūno viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė dėkojo mokymus vedusiems
Klaipėdos regiono bibliotekų metodikos centro – Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės
bibliotekos specialistams ir teigė, jog seminaro „Media 1“ metu įgytos žinios bus labai naudingos
kuriant naujų, inovatyvių elektroninių paslaugų pasiūlą ir leis patrauklia vizualine informacijos
sklaidos forma reprezentuoti tiek biblioteką, tiek jos veiklą.

Teorinę mokymų dalį dėsto mokymų lektorius –
Klaipėdos apskr. viešosios I. Simonaitytės
bibliotekos Informacinių išteklių vystymo skyriaus
vyresnysis metodininkas elektroninių paslaugų
administravimui Marius Apulskis.

Praktinė Klaipėdos apskr. viešosios
I. Simonaitytės bibliotekos specialistų
Mariaus Apulskio ir Linos Bimbirytės
vedama mokymų dalis.
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Mokomosios medžiagos praktinio įsisavinimo
akimirka.

Pagėgių sav. Vydūno viešosios bibliotekos
direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė dėkoja
mokymus vedusiems Mariui Apulskiui
ir Linai Bimbirytei.

2018 m. spalio 23 d. – Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos
organizuoti kvalifikacijos kėlimo mokymai „Bibliotekų projektų rengimas ir vadyba“. Vienas
pagrindinių šios mokomosios programos tikslų – generuoti idėjas projektams ir motyvuoti
bibliotekininkus juos rašyti.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Tyliojoje skaitykloje vykusio profesinio
seminaro metu edukacinę medžiagą dėstė ilgametę patirtį bibliotekinio darbo ir projektų rengimo
srityje sukaupusi Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktoriaus
pavaduotoja Laima Pačebutienė. Mokymų metu analizuotos tokios potemės kaip projekto apibrėžimo
samprata, projektui keliami tikslai, uždaviniai, jų tęstinumo galimybės, projekto įgyvendinimo
metodika ir kt.
Visiems šiuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose dalyvavusiems Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešosios bibliotekos ir filialų bibliotekininkams įteikti mokomosios programos išklausymą liudijantys
pažymėjimai. Linkėdama drąsos ir ryžto žengiant sėkmingo darbo projektų rengimo srityje link, Laima
Pačebutienė atminčiai padovanojo 2018 m. išleistą kompaktinę plokštelę „Metų“ metai: Vyžlaukio
„viežlybieji“ ir „nenaudėliai“, kurioje įamžintas lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono
Donelaičio kūrybinis palikimas. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės
pavaduotoja, pavaduojanti direktorę, Ramutė Vaitkuvienė, dėkodama mokymų lektorei Laimai
Pačebutienei, bibliotekos bendruomenės vardu pasidžiaugė naujomis įgytomis žiniomis ir tvaria
profesine bičiulyste su Klaipėdos regiono bibliotekų metodikos centro – Klaipėdos apskrities viešosios
Ievos Simonaitytės bibliotekos – specialistais. Viliamasi, jog ateityje bus organizuojama dar daug
gražių, prasmingų bei svarią išliekamąją vertę turinčių jungtinių veiklų.
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Mokymų lektorę Laimą Pačebutienę sveikina
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti
direktorę, Ramutė Vaitkuvienė.

Mokymų lektorės Laimos Pačebutienės dovana
Pagėgių Vydūno bibliotekai – kompaktinė
plokštelė „Metų“ metai: Vyžlaukio „viežlybieji“
ir „nenaudėliai“.

Klaipėdos apskr. viešosios I. Simonaitytės
bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Laima
Pačebutienė veda mokymus „Projektų rengimas ir
vadyba“ Pagėgių bibliotekininkams.

Bendra nuotrauka atminčiai.

2018 m. lapkričio 30 d. – Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto
pasirašymo šimtmečiui paminėti skirta konferencija „Tilžės akto 100-mečio šviesoje“, vykusi
Pagėgių savivaldybės kultūros centre. Renginio organizatoriai: Pagėgių savivaldybės administracija,
Pagėgių savivaldybės kultūros centras, Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejus, Karaliaučiaus
lietuvių bendruomenė, Lietuvos šaulių sąjungos V. Putvinskio-Pūtvio klubas, LDK Kęstučio šaulių 7oji rinktinė. Šiame informaciniame-kraštotyriniame renginyje dalyvavo daugybė žymių kultūros,
švietimo, mokslo, visuomenės atstovų iš Lietuvos ir Karaliaučiaus. Konferencija praturtinta ne tik
gausybe mokslinių pranešimų apie Tilžės aktą, Mažąją Lietuvą ir jos šviesuolius, bet taipogi ir
poetinėmis impresijomis ir kt.
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Renginio metu įgyta daug naujų žinių apie Mažosios Lietuvos praeitį, lietuvybės išsaugojimo
tikslan didelį gyvenimo indėlį įdėjusius lietuvininkus, Tilžės akto signatarus bei šio dokumento
reikšmę ne tik praeičiai, bet taipogi dabarčiai ir ateičiai.

Konferencijos dalyvius ir svečius sveikina
Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis.

Pranešimą „Lietuvininko tvirtybė. Majorą Joną
Šimkų prisimenant“ skaito Jono Šimkaus duktė
Rasa Šimkutė.

Pranešimą „Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės
30-metis Tilžės akto šviesoje“ skaito
Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės
pirmininkas Sigitas Šamborskis.

Pranešimą „Tilžės aktas – Mažosios Lietuvos
nepriklausomybės deklaracija“ skaito dr. Algirdas
Matulevičius.

Pranešimą „Dr. Jurgis Gerulis: mokslininkas ir
žmogus“ skaito baltistė dr. Milda Janiūnaitė.

Renginio dalyviai, tarp kurių – ir Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 102
darbuotojai.
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2018 m. kvalifikacijos kėlimui skirti informaciniai renginiai,
kuriuose dalyvavo bibliotekos darbuotojai
37 lentelė
Eil.
Nr.
1.

02.07

2.

02.15

3.

02.20

4.

03.01-02

5.

03.13

6.

03.20

7.

03.21

Data

Užsiėmimo forma ir
pavadinimas
Mokymai „Asmens duomenų
apsauga įmonėse ir įstaigose
įsigaliojus ES Bendrajam
duomenų apsaugos
reglamentui“.
Protų mūšis „Šimtas Lietuvos
istorijos akimirkų“.

Dalyviai

Organizatoriai

Renginio
vieta
Viešbutisrestoranas
„Banga“
(Tauragė).

M. JašinskaitėJasevičienė.

UAB „Žinių
centras“ (Vilnius).

R. Vaitkuvienė,
S. Vitkutė,
A. Andrulienė,
L. Fetingienė.
N. Jogienė
R. Vaitkuvienė,
J. Eidikaitienė.

Pagėgių Algimanto
Mackaus
gimnazija.

Pagėgių
Algimanto
Mackaus
gimnazija.

Rambyno
regioninis parkas
(Bitėnai, Pagėgių
sav.).

Bitėnų
kapinaitės
(Pagėgių sav.).

Europos Sąjungos
informacinio tinklo Lietuvoje
koordinacinis susitikimas.

R. Vaitkuvienė.

Viešbutis
„Daugirdas“
(Daugirdo
g. 4, Kaunas).

Praktinis seminaras 2-ojo
kvietimo metu patvirtintiems
projektams (smulkiesiems
projektams).
Jungtiniai profesionalių meno
parodų organizavimo
mokymai „Kaip rengiami ir
kūrybiškai įgyvendinami
parodiniai projektai“ Pagėgių
savivaldybės ir Punsko
valsčiaus kultūros
darbuotojams.

M. JašinskaitėJasevičienė,
R. Vaitkuvienė,
R. Bukauskienė.
M. JašinskaitėJasevičienė,
R. Vaitkuvienė,
S. Nognienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
L. Fetingienė,
J. Tūtoraitienė,
N. Šedienė,
D. Jonelienė,
N. Jogienė,
Z. Genutienė,
T. Biliūnienė,
L. Norbutienė,
V. Kanovienė.
M. JašinskaitėJasevičienė,
R. Vaitkuvienė,
S. Nognienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
L. Fetingienė,
J. Tūtoraitienė,
N. Šedienė,
D. Jonelienė,

Europos Komisijos
atstovybė Lietuvoje
(EKA) ir Europos
Parlamento
Informacijos biuras
Lietuvoje (EPIB).
Interreg V-A
Lietuvos-Lenkijos
bendradarbiavimo
programa.
Pagėgių sav. viešoji
biblioteka.

Pagėgių sav. viešoji
biblioteka.

PagėgiaiJurbarkasTauragė.

Vilhelmo Storosto-Vydūno
65-ųjų mirties metinių
minėjimas.

Išvažiuojamoji kultūrinėpraktinė edukacija po
profesionalaus meno
galerijas, muziejus ir objektus,
susijusius su rašytoju, filosofu,
chorvedžiu, švietėju Vydūnu
(tikr. Vilhelmas Storosta).

Mokslo ir
Technologijų
parkas (Elkas,
Lenkija).
Pagėgių sav.
viešoji
biblioteka.
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N. Jogienė,
Z. Genutienė,
T. Biliūnienė,
L. Norbutienė,
V. Kanovienė.
A. Andrulienė.

8.

03.22

Vydūno 150-ųjų gimimo
metinių minėjimas.

9.

03.22

Vydūno atminimo ir 150-ųjų
gimimo metinių pagerbimo
valanda.

S. Vitkutė,
A. Andrulienė.

10.

04.03-04

M. JašinskaitėJasevičienė,
R. Vaitkuvienė.

11.

05.03

Klaipėdos apskrities viešųjų
bibliotekų tarybos išplėstinis
posėdis ir mokymai:
- asmens apsaugos duomenų
reglamento įvedimas;
- ,,Jei tapai vadovu“;
- respublikinio skaitymo
skatinimo iššūkio
įgyvendinimas regione.
Mokymai bibliotekų
darbuotojams „Kaip tapai
vadovu“.

12.

05.04

Klaipėdos regiono bibliotekų
tarybos išplėstinis posėdis.

M. JašinskaitėJasevičienė,
R. Vaitkuvienė.

13.

05.10

Mokymai bibliotekų
darbuotojams „Media 1“.

14.

05.15-18

Atvira diskusija / skaitymai
netradicinėse erdvėse
(projektas Nr. LT-PL-2S-113
„Pagėgių ir Punsko bibliotekų
ir kultūros paslaugų
patrauklumo skatinimas“).

15.

06.28-29

Suaugusiųjų švietimo projektų
rengimo ir įgyvendinimo
mokymai: ,,Suaugusiųjų
švietimo sistemos plėtra
suteikiant besimokantiems
asmenims bendrąsias ir

S. Vitkutė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
L. Fetingienė,
J. Tūtoraitienė,
N. Šedienė,
D. Jonelienė,
Z. Genutienė,
T. Biliūnienė,
L. Norbutienė,
V. Kanovienė.
R. Vaitkuvienė,
S. Vitkutė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
L. Fetingienė,
N. Šedienė,
Z. Genutienė,
T. Biliūnienė,
L. Norbutienė,
V. Kanovienė.
R. Vaitkuvienė.

M. JašinskaitėJasevičienė,
R. Vaitkuvienė.

Kintų Vydūno
kultūros centras ir
Lietuvos bankas.
Rambyno
regioninio parko
direkcija (Bitėnai,
Pagėgių sav.).
Klaipėdos apskr.
viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka.

Kintų Vydūno
kultūros
centras.
Bitėnų
kapinaitės
(Pagėgių sav.).

Klaipėdos apskr.
viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka.
Klaipėdos apskr.
viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka.
Klaipėdos apskr.
viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka.

Tarptautinis
vertėjų ir
rašytojų
centras (Nida).
Tarptautinis
vertėjų ir
rašytojų
centras (Nida).
Pagėgių sav.
Vydūno
viešoji
biblioteka.

Punsko valsčiaus
savivaldybė
(Lenkija).

Punsko
valsčiaus
savivaldybė
(Lenkija).

Pagėgių
savivaldybės
administracija.

Pagėgių
savivaldybės
administracija.

Neringos
savivaldybės
Viktoro
Miliūno
viešoji
biblioteka.
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pagrindines kompetencijas“.
Seminaras įstaigų vadovams
„Užsienio valstybių žvalgybos
ir saugumo tarnybų veikla:
kaip atpažinti ir informuoti
įstaigos darbuotojus“.
Apskritojo stalo diskusija dėl
darbingo amžiaus asmenų
(54+) įtraukimo į veiklas,
skatinančias aktyviau
dalyvauti darbo rinkoje.
Tarptautinio akvarelės plenero
‘2018 darbų parodos
atidarymas.

16.

07.09

17.

07.26

18.

07.30

19.

08.08

20.

08.14-16

21.

09.21

22.

09.27

Informuotumo sveikatos
priežiūros srityje mokymų
seminaras „Keičiu save –
keičiasi Lietuva“.

23.

10.01

Mokymai bibliotekininkamsIRT kūrybinės dirbtuvės „Kaip
paskatinti informacinėmis ir
ryšių technologijomis naudotis
skaitmeninių įgūdžių
neturinčius asmenis?“.

Susitikimas su istorike, hum.
m. dr. Silva Pocyte „Žemėj
Lietuvos 2018: Martyno
Jankaus 160-mečiui“.
Kultūrinis renginys – meno
parodų atidarymas Punske
(projektas Nr. LT-PL-2S-113
„Pagėgių ir Punsko bibliotekų
ir kultūros paslaugų
patrauklumo skatinimas“).
Labdaros ir paramos fondo
„Švieskime vaikus“ (Vilnius)
skaitymo skatinimo akcija
„Vaikų bibliotekėlės“.

R. Vaitkuvienė.

LR valstybės
saugumo
departamentas.

Pagėgių
savivaldybės
administracija.

R. Vaitkuvienė,
S. Vitkutė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
L. Fetingienė.
Z. Genutienė.

Tauragės moters
užimtumo ir
informacijos
centras.

Pagėgių sav.
Vydūno
viešoji
biblioteka.

Klaipėdos apskr.
viešoji
I Simonaitytės
biblioteka.
Klaipėdos apskr.
viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka.
Punsko valsčiaus
savivaldybė
(Lenkija).

Klaipėdos
apskr. viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka.
Klaipėdos
apskr. viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka.
Punsko
valsčiaus
savivaldybė
(Lenkija).

Labdaros ir
paramos fondas
„Švieskime vaikus“
(Vilnius).

Pagėgių sav.
Vydūno
viešoji
biblioteka.

Asociacija „Senjorų
iniciatyvų centras“
(Kaunas),
įgyvendindamas
projektą „Keisti
save – keisti
Lietuvą“.

Pagėgių sav.
Vydūno
viešoji
biblioteka.

Projektas
„Prisijungusi
Lietuva“.

Klaipėdos
apskr.
viešosios
I. Simonaitytės
bibliotekos
edukacinė

Z. Genutienė.

R. Vaitkuvienė,
S. Nognienė,
J. Eidikaitienė,
Z. Genutienė,
L. Norbutienė,
V. Kanovienė.
R. Vaitkuvienė,
S. Nognienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
L. Fetingienė,
J. Tūtoraitienė,
N. Šedienė,
D. Jonelienė,
N. Jogienė,
Z. Genutienė,
T. Biliūnienė,
L. Norbutienė,
V. Kanovienė.
R. Vaitkuvienė,
S. Nognienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
L. Fetingienė,
J. Tūtoraitienė,
N. Šedienė,
D. Jonelienė,
T. Biliūnienė,
Z. Genutienė,
N. Jogienė,
V. Kanovienė.
A. Andrulienė.
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24.

10.01-09

Tarptautiniai tarpinstituciniai
dialogai ir forumas „Bibliotekų
tvarumai: tarptautiniai
tarpinstituciniai dialogai tarp
Lietuvos ir Graikijos kultūros,
švietimo ir turizmo sektorių“.

R. Vaitkuvienė.

25.

10.04

S. Nognienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
L. Fetingienė.

26.

10.23

Projekto „Seminarų
gyventojams, juos
atstovaujančioms ir
vienijančioms organizacijoms
rengimas ir įgyvendinimas“
informacinis seminaras.
Mokymai bibliotekininkams
„Bibliotekų projektų rengimas
ir vadyba“.

27.

10.29

IV-oji Pagėgių savivaldybės
mokyklų mokytojų metodinė
konferencija „Moderni
mokykla – atvira pokyčiams ir
inovacijoms“.

28.

11.15

29.

11.30

Projekto „Bendradarbiavimo
stiprinimas tvaraus gamtos
išteklių valdymo srityje“ Nr.
LT-PL-2S-114 galutinė
konferencija.
Iškilmingas Tilžės akto 100mečio minėjimas-konferencija
Pagėgiuose.

Lietuvos
savivaldybių
viešųjų bibliotekų
asociacija ir
valstybinis
Graikijos
universitetas.
VšĮ Būsto energijos
taupymo agentūra
(BETA) (Vilnius).

erdvė
(Herkaus
Manto g. 9A).
Graikijos
savivaldybių,
viešosios,
švietimo ir
privačios
bibliotekos.
Pagėgių sav.
Vydūno
viešoji
biblioteka.

R. Vaitkuvienė,
S. Nognienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
L. Fetingienė,
J. Tūtoraitienė,
N. Šedienė,
D. Jonelienė,
T. Biliūnienė,
Z. Genutienė,
N. Jogienė,
V. Kanovienė,
L. Norbutienė.
R. Vaitkuvienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė.

Klaipėdos apskr.
viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka ir
Pagėgių sav.
Vydūno viešoji
biblioteka.

Pagėgių sav.
Vydūno
viešoji
biblioteka.

Pagėgių sav.
administracijos
Švietimo skyrius ir
Pagėgių sav.
mokyklų metodinė
taryba.

Pagėgių
A. Mackaus
gimnazija.

R. Vaitkuvienė,
A. Andrulienė.

Pagėgių sav.
administracija.

Pagėgių sav.
kultūros
centras.

R. Vaitkuvienė,
S. Nognienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė.

Pagėgių sav.
administracija,
Pagėgių sav.
kultūros centras,
Pagėgių sav.
M. Jankaus
muziejus,
Karaliaučiaus
lietuvių
bendruomenė,
Lietuvos šaulių
sąjungos V.
Putvinskio-Pūtvio
klubas, LDK
Kęstučio šaulių

Geležinkelio
gatvė, miesto
parkas,
Pagėgių sav.
kultūros
centras.
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30.

12.14

Pagėgių savivaldybės įstaigų
R. Vaitkuvienė.
specialistų diskusija dėl smurto
artimoje aplinkoje.

31.

12.19

Klaipėdos regiono bibliotekų
tarybos posėdis.

R. Vaitkuvienė,
A. Andrulienė.

7-oji rinktinė.
Koordinacinis
centras „Gilė“
(Šilalė).
Klaipėdos apskr.
viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka.

Pagėgių sav.
Vydūno
viešoji
biblioteka.
Klaipėdos
apskr. viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka.

VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS
2018 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė bendradarbiavo su
Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Klaipėdos regiono bibliotekų metodikos centru –
Klaipėdos apskrities viešąja Ievos Simonaitytės biblioteka, Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos (LIBIS) centru atlikdama įvairių bibliotekinio darbo krypčių profesinius
tyrimus, tarp kurių:
 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir apskričių bibliotekų organizuotas Duomenų bazių
panaudos tyrimas, skirtas bibliotekos vartotojų poreikių išsiaiškinimui;
 Leidinių panaudos bibliotekose tyrimas, kurio duomenis sistemina ir analizuoja Lietuvos autorių
teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA). Tyrimą koordinuoja Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos (LIBIS) centras (Vilnius);
 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotas bibliotekinis tyrimas, skirtas
bibliotekos darbuotojų profesinio standarto rengimui;
 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir apskričių bibliotekų organizuotas
bibliotekinis tyrimas „Kvalifikacijos kėlimo temų aktualumas“;
 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos organizuota kultūros išteklių ir sukuriamos vertės
apklausa, skirta Lietuvos Respublikos bendrojo plano kultūros dalies analizei.
Vietiniai (Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) sistemos masto)
bibliotekinio pobūdžio tyrimai:
 formuliarų analizė naudojama siekiant nustatyti bibliotekos šaltinių teminę paklausą, konkrečių
autorių raštijos darbų populiarumą, skaitomumą bibliotekoje arba tam tikrų šalių, tautybių rašytojų
kūrinių paklausą;
 užklausų analizė padeda išsiaiškinti bibliotekos komplektuojamo dokumentų fondo spragas ir
bibliotekos dokumentų fondo atnaujinimo galimybes;
 bibliotekos vartotojų ir apsilankymų skaičiaus pokyčių stebėjimai. Atsižvelgiant į šio tyrimo
rezultatus nustatomas bibliotekos darbuotojų vykdomos veiklos efektyvumas ir nauda.
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Vietiniai bendrojo kultūrinio pobūdžio tyrimai:
 priemonių ir būdų, pasitelkiamų kultūrinės veiklos tobulinimui, analizė, naudojama siekiant
biblioteką paversti patrauklia, įdomia, savita, kaskart maloniai stebinančia kiekvieną visuomenės
narį.
Į tiriamojo darbo rezultatus atsižvelgiama formuojant bibliotekos paslaugų pasiūlą, numatant
bibliotekos veiklos ateities perspektyvas, sudarant strateginius planus. Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt yra pateikiami pilnateksčiai bibliotekos
darbuotojų parengti mokslinio pobūdžio darbai informacijos bei komunikacijos mokslų tematika.

VII. PERSONALAS
Darbuotojų skaičius
2018 m. pabaigoje Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemoje dirbo 6
bibliotekininkai ir 3 techniniai darbuotojai, o kaimo filialuose – 8 bibliotekininkai.
Ataskaitiniais metais Pagėgių Vydūno bibliotekoje ir filialuose dirbo 14 profesionalių
bibliotekininkų: 6 Vydūno viešojoje bibliotekoje ir 8 – Kaimo filialuose. Einamaisiais metais 3
Vydūno viešojoje bibliotekoje dirbusios bibliotekininkės turėjo įgijusios bibliotekinį-informacinį
išsilavinimą: 2 – aukštąjį, o 1 – aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą.
Visos Vydūno viešosios bibliotekos bibliotekininkės ir 1 techninė darbuotoja – valytoja – dirba
pilną darbo dieną. 2 techniniai darbuotojai – darbininkas ir informacinių technologijų specialistas –
dirba pusę darbo dienos (0,5 etato).
8 Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialų darbuotojos yra bibliotekininkės,
dirbančios nepilną darbo dieną (0,75 etato).

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Visoje Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos struktūroje dirba 6 (35,3%)
darbuotojai, turintys aukštąjį išsilavinimą. Aukštesnįjį išsilavinimą yra įgijusios 5 (29,4%)
bibliotekininkės: 1 Vydūno viešosios bibliotekos darbuotoja ir 4 filialų darbuotojos. Iš jų 3
bibliotekininkės turi specialų bibliotekinį išsilavinimą. Kitą išsilavinimą turi 6 darbuotojai (35,3%): 4
kaimo filialų bibliotekininkės ir 2 Vydūno viešosios bibliotekos techniniai darbuotojai.
Einamaisiais metais 2 Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialų darbuotojos
įstojo mokytis į aukštojo mokslo įstaigas – Kauno kolegijos Tauragės skyrių (įmonių ir įstaigų
administravimo specialybė) ir Šiaulių valstybinę kolegiją (Informacijos valdymo studijos).
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Darbuotojų kaitos problemos
Nuo 2018 m. liepos 24 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorei Mildai
Jašinskaitei-Jasevičienei suteiktos nėštumo ir gimdymo, vėliau – vaiko priežiūros atostogos. Laikinai
eiti vadovo pareigas Pagėgių savivaldybės mero potvarkiu paskirta bibliotekos direktoriaus
pavaduotoja Ramutė Vaitkuvienė.
Metiniai bibliotekos veiklos duomenys leidžia daryti išvadą, jog savivaldybės gyventojų
motyvacija naudotis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų teikiamomis
paslaugomis nuolat auga. Tad Pagėgių krašto bibliotekininkai privalo nuolat kelti savo profesinę
kompetenciją, plėsti vykdomos bibliotekinės veiklos barus, ieškoti vis naujų kultūrinio darbo formų.
Šiuolaikinis bibliotekininkas – informologas – plataus profilio informacijos vadybininkas,
gebantis profesionaliai valdyti informacinius procesus, kuriantis, diegiantis ir eksploatuojantis
informacines sistemas, pateikiantis informaciją visuomenei. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos darbuotojai tiesiog fiziškai nepajėgia atlikti daugelio šios veiklos procesų. Ne mažiau
aktuali adekvataus apmokėjimo už bibliotekinį darbą problema: augant pragyvenimo kaštams, atlygis
bibliotekininkams vis dar išlieka minimalus.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)

Veiklos rodikliai
Registruotų vartotojų skaičius,
tenkantis vienam
bibliotekininkui
Lankytojų skaičius, tenkantis
vienam bibliotekininkui
Išduotų dokumentų skaičius,
tenkantis vienam
bibliotekininkui
Suorganizuotų renginių
skaičius, tenkantis vienam
bibliotekininkui

38 lentelė
Skirtumas

2017 m.

Pagėgių
Vydūno
Viešoji
biblioteka
2018 m.

274,3

271,7

-2,6

185,9

182,7

-3,2

15 773,0

15 616,7

-156,3

6 493,7

6 398,7

-95,0

8 404,0

8 521,5

+117,5

4 793,0

4 967,5

+174,5

49,7

48,7

-1,0

43,5

46,3

+2,8

Pagėgių
Viešoji
biblioteka

Vydūno
Viešoji
viešoji
biblioteka
biblioteka
ir filialai
ir filialai
2017 m.
2018 m.

Skirtumas

Analizuojant 2017-2018 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų veiklos
efektyvumo rodiklius, pastebimas daugiau negu 100 vnt. dokumentų išduoties, per metus tenkančios
vienam bibliotekininkui, padidėjimas. Tai sąlygoja išaugę gyventojų skaitymo poreikiai ir ekonominiai
motyvai, leidinius verčiau skolinantis iš bibliotekų, o ne juos įsigyjant. Analogiškai sumenkę
apsilankymų skaičiaus, tenkančio vienam bibliotekininkui, rodikliai (kaimo filialuose – beveik šimtu,
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Vydūno viešojoje bibliotekoje – pusantro šimto) siejami su mažėjančiu savivaldybės gyventojų
skaičiumi, dėl bibliotekininkų ligų sutrikdytu skaitytojų aptarnavimo darbu, gyventojų migracija į kitus
Lietuvos ir užsienio miestus.
Kasdien sudėtingėjant visuomenės informaciniams, kultūriniams, literatūriniams poreikiams,
plečiantis bibliotekininkų atliekamų funkcijų įvairovei ir nuolat augant profesinės kvalifikacijos
kėlimo būtinybei, Pagėgių krašto bibliotekininkų darbo krūvis nepaliaujamai didėja. Pagėgių krašto
bibliotekininkai privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją, plėsti vykdomos bibliotekinės
veiklos barus, ieškoti vis naujų kultūrinio darbo formų.
Šiuolaikinis bibliotekininkas – informologas – plataus profilio informacijos vadybininkas,
gebantis profesionaliai valdyti informacinius procesus, kuriantis, diegiantis ir eksploatuojantis
informacines sistemas, pateikiantis informaciją visuomenei. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos darbuotojai tiesiog fiziškai nepajėgia atlikti daugelio šios veiklos procesų.

VIII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS
Vaikų sutelkimo procentas
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
39 lentelė
Gyventojų vaikų skaičius
Sutelkimo procentas
Pavadinimas
2017 m.
2018 m. Skirtumas 2017 m.
2018 m.
Skirtumas
Viešojoje
1 226
1 236
+10
17,3
16,2
-1,1
bibliotekoje
Kaimo filialuose
945
665
-280
41,3
54,7
+13,4
Viso:
1 226
1 236
+10
49,1
45,6
-3,5
Lyginant su 2017 m., gyventojų vaikų skaičius Pagėgių savivaldybėje padidėjo 10-čia asmenų.
Skaičiai rodo, kad kaimo filialuose vaikų skaičius sumažėjo, todėl vaikų sutelkimo procentas kaimo
filialuose didesnis negu buvo 2017 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
paslaugomis naudojasi visos Pagėgių savivaldybės vaikai.
Vartotojų vaikų skaičius
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Pavadinimas
Pagėgių viešojoje bibliotekoje
Kaimo filialuose
Viso:

2017 m.
212
390
602

2018 m.
200
364
564

40 lentelė
Skirtumas
-12
-26
-38

2018 m. bendras vartotojų vaikų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo. Pagrindinės
priežastys, lėmusios sumažėjimą – didėjančios emigracijos problemos, vis kylanti paklausa
informacinėms technologijoms. Kaimo filialuose vaikų skaitytojų skaičiaus sumažėjo 26 vartotojais.
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Apsilankymų skaičius
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Pavadinimas
Viešojoje bibliotekoje
Kaimo filialuose
Viso:

2017 m.
22 810
12 117
34 927

2018 m.
23 662
10 573
34 235

41 lentelė
Skirtumas
+852
-1 544
-692

(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Pavadinimas
Viešojoje bibliotekoje
Kaimo filialuose
Viso:

2017 m.
107,6
31,1
58,0

42 lentelė
Lankomumas
2018 m. Skirtumas
118,3
+10,7
29,0
-2,1
60,7
+2,7

2017 m.
10,0
20,0
16,5

Skaitomumas (egz.)
2018 m.
Skirtumas
10,7
+0,7
23,5
+3,5
18,9
+2,4

Ataskaitiniais metais, lyginant su 2017 m., apsilankymų Pagėgių Vydūno viešojoje bibliotekoje
skaičius padidėjo 3,7%, o kaimo filialuose – sumažėjo 12,7%. Teigiamą pokytį Vydūno viešojoje
bibliotekoje būtų galima pagrįsti čia plėtojamų kultūrinių veiklų įvairove vaikams, o šio rodiklio
sumenkimas filialuose yra sąlygotas filialų darbuotojų ligų, dėl kurių yra sutrikdomas darbas su
skaitytojais.
2018 m. skaitomumas padidėjo visoje Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir
filialų sistemoje, tad galima daryti prielaidą, jog dėl vis kylančiomis spaudinių kainų Pagėgių
savivaldybės vaikai bei jų tėveliai dažniau skolinasi knygas iš bibliotekos knygų fondo.

Išduotis
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Pavadinimas
Viešojoje bibliotekoje
Kaimo filialuose
Viso:

2017 m.
2 116
7 818
9 934

2018 m.
2 147
8 546
10 693

43 lentelė
Skirtumas
+31
+728
+759

2018 m. bendrasis dokumentų išduoties vidurkis, lyginant su 2017 m., padidėjo 759
egzemplioriais (7,6%). Vis brangstant spaudiniams, Pagėgių savivaldybėje gyvenantys vaikai vis
dažniau skolinasi literatūrą bei periodiką iš savo krašto bibliotekų.
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Išduota pagal dokumentų paskirtį
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
Šakinės literatūros
Bibliotekos
2017 2018 Skirm.
m.
tumas
Viešoji biblioteka
52
97
+45
Kentrių fil.
4
0
-4
Lumpėnų fil.
99
79
-20
Natkiškių fil.
2
1
-1
Piktupėnų fil.
137
77
-60
Stoniškių fil.
16
33
+17
Šilgalių fil.
96
55
-41
Vilkyškių fil.
3
12
+9
Žukų fil.
4
16
+12
Viso:
413
370
-43

Grožinės literatūros
2017
2018
Skirm.
m.
tumas
1 518
1 266
-252
248
554
+306
668
530
-138
624
728
+104
1 194
1 133
-61
524
314
-210
416
356
-60
342
314
-28
116
143
+27
5 650
5 338
-312

2017
m.
546
133
1 086
435
543
289
695
132
12
3 871

44 lentelė
Periodikos
2018
Skirm.
tumas
784
+238
889
+756
919
-167
617
+182
599
+56
469
+180
596
-99
86
-46
26
+14
4 985 +1 114

Atlikus 2017-2018 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų išduoties
pagal dokumentų paskirtį analizę, teigtina, jog šakinės ir grožinės literatūros išduotis nežymiai
sumažėjo: šakinės – 10,4%, grožinės – 5,5%. Tačiau labai ženkliai, daugiau negu 1000 vnt. arba kitaip
– 28,8% išaugo išduotų periodinių leidinių skaičius. Tai būtų galima sieti su 2018 m. Vydūno viešajai
bibliotekai ir filialams didesniu užprenumeruotų periodinių leidinių skaičiumi negu 2017 m. bei gan
aukštomis laikraščių, žurnalų kainomis, ko pasekoje, vaikai mieliau skolinasi šiuos leidinius iš
bibliotekų negu prašo tėvelių juos nupirkti.
Užklausų tematika
Paaiškinimai:
Teminė užklausa – dokumentų pagal turinį (temą, problemą, šaką) paieška.
Faktografinė užklausa – faktų (datų, vietų, vardų ir pan.) pateikimas.
Adresinė užklausa – dokumento saugojimo vietos nustatymas.
Tikslinamoji užklausa – leidinio bibliografinio įrašo duomenų tikslinimas.
(Lyginamoji analizė su 2017 m.)
45 lentelė
Viso užklausų
2018 m.
Bibliotekos
2017
2018
FaktograSkirtumas Teminių
Adresinių Tikslinamųjų
m.
m.
finių
Viešoji biblioteka 1 056
974
-82
705
53
162
54
Kentrių filialas
38
97
+59
47
4
46
0
Lumpėnų filialas
115
58
-57
48
0
0
10
Natkiškių filialas
31
35
+4
20
0
10
5
Piktupėnų filialas
50
32
-18
24
3
2
3
Stoniškių filialas
30
31
+1
28
1
0
2
Šilgalių filialas
51
46
-5
10
1
20
15
Vilkyškių filialas
40
32
-8
32
0
0
0
Žukų filialas
14
17
+3
9
8
0
0
Viso:
1 425 1 322
-103
923
70
240
89
112
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2018 m. vaikų skaitytojų pateiktų užklausų, lyginant su 2017 m., gauta 103 mažiau. Tai rodo, jog
vaikai randa visą reikiamą informaciją elektroninėje erdvėje bei informaciniuose leidiniuose
(žinynuose, enciklopedijose, žodynuose), todėl vis rečiau kreipiasi į bibliotekininką pagalbos.
Daugiausiai atsakyta į temines užklausas, kurių viso einamaisiais metais būta beveik pusantro
tūkstančio. Darytina išvada, jog vaikai bibliotekininkams dažniausiai užduota klausimus tam tikromis
įvairiuose informacijos šaltiniuose plėtojamomis temomis.

Įsimintinos Viešosios bibliotekos ir filialų parodos vaikams
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius
Meno parodos:
1. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos III g klasės gimnazistės Karolinos Juknaitės
fotografijos darbų paroda „Daug arčiau“, skirta Trijų Karalių šventei;
2. Tauragės moksleivių kūrybos centro savanorių Austėjos Gendroliūtės ir Sigitos Eitutytės
fotografijos darbų paroda „Pamatyti ir būti matomais“, skirta jaunųjų menininkų kūrybinių
veiklų skatinimui;
3. Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų
kūrybinių darbų paroda „Pabaiga yra visko pradžia“, skirta Pagėgių krašto vaikų meninių
gebėjimų lavinimui;
4. Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos 2017-2018 mokslo metų II-ojo pusmečio
Dailės skyriaus pagrindinio ugdymo mokinių keramikos darbų paroda, skirta jaunųjų
kraštiečių kūrybinių veiklų skatinimui;
5. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IV bg klasės gimnazistės Erikos Rindokaitės
fotografijos darbų paroda (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas), skirta
jaunosios kartos meninės saviraiškos skatinimui;
6. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Klaipėda. Senasis miestas“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti;
7. Jaunimo kūrybos darbai iš Punsko (Lenkija) keramikos bei dailės darbų paroda, skirta Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir Punsko valsčiaus įgyvendinto, Europos
regioninės plėtros fondo programos Interreg VA Lietuva-Lenkija dalinai finansuoto projekto
Nr. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo
skatinimas“ baigiamajai konferencijai;
8. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokinių fotografijos darbų paroda „Vasara be
sienų“ (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas), skirta jaunosios kartos
meninės saviraiškos skatinimui;
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9. Tauragės moksleivių kūrybos centro auklėtinių dailės darbų paroda „Spalvų versmės“, skirta
jaunosios kartos kūrybos sklaidai.
Literatūrinės parodos:
1. „Padūduokim, padainuokim su žvėreliais mes pašokim“, skirta poeto, pedagogo Anzelmo
Matučio (tikr. Matulevičius) 95-osioms gimimo metinėms;
2. „Puslapiuose – išgyvenimų kupini namai“, skirta rašytojos Bitės Vilimaitės 75-osioms
gimimo metinėms;
3. „Skrajojanti poezija“, skirta rašytojo, poeto, publicisto Juozo Erlicko 65-erių metų sukakčiai,
Tarptautinei rašytojų dienai ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti;
4. „Lietuva – žalioji gimtinė mana“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti;
5. „Kūrybos paslaptis – sakmėse, legendose ir padavimuose“, skirta rašytojo, eseisto,
novelisto, poeto, bibliotekininko, žurnalisto Laimono Inio 80-ies metų sukakčiai, Tarptautinei
vaikų knygos dienai ir 18-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Kartu mes kuriame
ateitį“ paminėti;
6. „Vaikų žvilgsnis į Europą“, skirta Europos kultūros paveldo metams, Europos dienai ir
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienai paminėti;
7. „Augu saugiai ir laimingai“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos
prieš vaikus dienai paminėti;
8. „Lietuvos istorijos vardan“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti;
9. „Trispalve pasipuošusi Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir
Tarptautinei tautos dienai paminėti;
10. „Mokyklos varpo skambesy…“, skirta Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo
dienai paminėti;
11. „Didelės skrybėlės istorija“, skirta vokiečių rašytojo Otfrydo Proislerio 95-osioms gimimo
metinėms;
12. „Karžygio kiškio kelionė“, skirta poeto, dramaturgo, prozininko, žurnalisto, vertėjo Kazio
Binkio 125-osioms gimimo metinėms;
13. „Skaitymo įdomybės“, skirta akcijos „Metų knygos rinkimai 2018“ populiarinimui;
14. „Išdykėlės pasakėlės“, skirta rašytojo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano
Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
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Vaikų piešinių parodos:
1. Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų įvairių klasių mokinių piešinių paroda
„Lietuvos istorija: praeitis, dabartis, ateitis“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
metams paminėti;
2. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuoto piešinių konkurso „Akimirka
su augintiniu“ darbų paroda, skirta Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

Filialų parodos
Meno parodos:
1. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Kai aš mažas buvau...“, skirta Pasaulinei
aplinkos apsaugos dienai paminėti (Natkiškių filialas);
2. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IV bg klasės gimnazistės Erikos Rindokaitės
fotografijos darbų paroda (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas), skirta
jaunosios kartos meninės saviraiškos skatinimui (Piktupėnų ir Vilkyškių filialai);
3. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IV ag klasės gimnazistės Karolinos Juknaitės
fotografijos darbų paroda (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas), skirta
Pagėgių krašto jaunimo kūrybingumo atskleidimui ir skatinimui (Šilgalių filialas).
Literatūrinės parodos:
1. „Grūdų miestely apsilankius...“, skirta prozininkės Bitės Vilimaitės 75-osioms gimimo
metinėms (Kentrių filialas);
2. „Mes – vaikai: dideli ir maži“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei
agresijos prieš vaikus dienai paminėti. (Kentrių filialas);
3. „Pražysta gėlės motulės delnuos“, skirta Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos dienai
paminėti (Kentrių filialas);
4. „Lietuviško žodžio keliais keleliais“, skirta Tarptautinei rašytojų dienai ir Knygnešio dienai
paminėti (Lumpėnų filialas);
5. „Iliustruota abėcėlė – atvirukas Lietuvėlei“, skirta poeto, vertėjo Kazio Jakubėno 110osioms gimimo metinėms, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai, Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti
(Lumpėnų filialas);
6. „Knygą paimk – pasaulį pažink!“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei
Pasaulinei spaudos laisvės dienai paminėti (Lumpėnų filialas);
7. „Šarlio Pero pasakiškų nutikimų pasaulyje“, skirta prancūzų rašytojo, poeto Šarlio Pero
390-osioms gimimo metinėms (Natkiškių filialas);
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8. „Mama šioje Žemėje man tik viena...“, skirta Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos dienai
paminėti (Natkiškių filialas);
9. „Iš žemaičių pasakų lobyno...“, skirta rašytojo, istoriko, švietėjo, pirmosios rašytinės Lietuvos
istorijos gimtąja lietuvių kalba autoriaus Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms
(Natkiškių filialas);
10. „Eilės, išdalintos vaikams“, skirta poeto, pedagogo Anzelmo Matučio (tikr. Matulevičius) 95osioms gimimo metinėms (Piktupėnų filialas);
11. „Senojo žemyno pasakos“, skirta Europos dienai paminėti (Piktupėnų filialas);
12. „Pėdsakai veda į pažinimo taką“, skirta Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti (Piktupėnų
filialas);
13. „Mes Tave gintarine vadinam...“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (Stoniškių filialas);
14. „Būtų ir nebūtų dalykų pasaulis“, skirta poeto, dramaturgo, eseisto, literatūros kritiko,
vertėjo Sigito Gedos 75-osioms gimimo metinėms ir prozininkės Bitės Vilimaitės 75-osioms
gimimo metinėms (Stoniškių filialas);
15. „Žinių ir mokslo pėdomis...“, skirta Tarptautinei mokytojų dienai paminėti (Stoniškių
filialas);
16. „Padangėmis skrajoju ir ant debesies eiles rimuoju...“, skirta rašytojo, poeto, publicisto
Juozo Erlicko 65-erių metų sukakčiai, Tarptautinei rašytojų dienai ir Pasaulinei poezijos dienai
paminėti (Šilgalių filialas);
17. „Mįslių ir pasakų kelionės“, skirta rašytojo, eseisto, novelisto, poeto, žurnalisto,
bibliotekininko Laimono Inio 80-ies metų sukakčiai, Tarptautinei vaikų knygos dienai ir 18ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Kartu mes kuriame ateitį“ paminėti (Šilgalių
filialas);
18. „Stebuklingų herojų išdaigos“, skirta vokiečių rašytojo Otfrydo Proislerio 95-osioms gimimo
metinėms (Šilgalių filialas);
19. „Ir ašaros byra iš džiaugsmo“, skirta poeto, filosofo, humanitarinių mokslų daktaro,
profesoriaus, docento Liutauro Degėsio 65-erių metų sukakčiai paminėti (Vilkyškių filialas);
20. „Ak, vaikučiai, pabiručiai...“, skirta poeto, vertėjo Kosto Kubilinsko 95-osioms gimimo
metinėms (Vilkyškių filialas);
21. „Molio rūmų karaliūnas“, skirta rašytojo, poeto, dailininko Leonardo Gutausko 80-ies metų
sukakčiai paminėti (Vilkyškių filialas);
22. „Kada raidės tampa žodžiais, o žodžiai pasakomis virsta...“, skirta Tarptautinei vaikų
knygos dienai paminėti (Žukų filialas);
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23. „Motutė gimta – Tavoji Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti (Žukų filialas);
24. „Kai žolę paglosto žemelės delnai...“, skirta poetės, prozininkės, dramaturgės, scenaristės,
vertėjos Violetos Palčinskaitės 75-erių metų sukakčiai paminėti (Žukų filialas).
Vaikų piešinių parodos:
1. 1-4 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Plazda snaigės mano delnuos...“,
skirta Naujųjų metų ir Trijų Karalių šventėms (Kentrių filialas);
2. 1-4 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Margučių pynė pievoj
susipynė...“, skirta Šv. Velykų šventei (Kentrių filialas);
3. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5 kl. mokinių piešinių paroda „Aš ir
mano šeima – laimingi drauge!“, skirta Tarptautinei šeimos dienai paminėti (Kentrių filialas);
4. Įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojų piešinių paroda „Tėvelio rankose – pasaulis...“, skirta
Tėvo dienai paminėti (Kentrių filialas);
5. Įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojų piešinių paroda „Atskuba šerkšnu balta žiema“, skirta
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms (Kentrių filialas);
6. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Spalvinga ir didi – Lietuva
brangi“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti (Lumpėnų filialas);
7. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Žingsnis po žingsnio į
pavasarį ir... į Knygą“, skirta Šv. Velykų šventei ir Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti
(Lumpėnų filialas);
8. 6-10 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Uždekim po vieną žvakelę...“,
skirta Visų šventųjų dienai ir Vėlinėms paminėti (Lumpėnų filialas);
9. Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių
piešinių paroda „Knygos kelionė po Lietuvą“, skirta Tarptautinei rašytojų dienai ir Knygnešio
dienai paminėti (Natkiškių filialas);
10. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda
„Mama – pati brangiausia dovana“, skirta Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos dienai
paminėti (Natkiškių filialas);
11. Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių
piešinių paroda „Rudens šypsenoje atgimstanti žinių svaja“, skirta Tarptautinei mokytojų
dienai paminėti (Natkiškių filialas);
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12. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda
„Lietuva – rudens spalvų glėbyje“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams
paminėti (Natkiškių filialas);
13. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-9 kl. mokinių dailės darbų paroda
„Kas sudėta gimtinės lopšy..?“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams,
Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto atgavimo 95-mečiui paminėti (Piktupėnų filialas);
14. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5 kl. mokinių dailės darbų paroda „Ką
mums pasakoja senoliai...“, skirta vaizduojamojo meno sklaidai ir meninio grožio suvokties
ugdymui (Piktupėnų filialas);
15. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda
„Mylimos gimtinės peizažas“, skirta jaunimo kūrybiškumo skatinimui (Piktupėnų filialas);
16. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Lietuvos panorama: gamta
ir architektūra“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir Valstybės (Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti (Stoniškių filialas);
17. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Kiek meilės širdyje
gimtajam kraštui...“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti (Šilgalių
filialas);
18. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Iliustracija eilėraščiui“,
skirta poetų Sigito Gedos 75-osioms gimimo metinėms ir Kazio Jakubėno 110-osioms gimimo
metinėms, Tarptautinei gimtosios kalbos dienai bei Lietuvių kalbos dienoms paminėti (Žukų
filialas);
19. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Lietuva – šimtmečio
raštuose“,

skirta

Lietuvos

valstybės

atkūrimo

šimtmečio

metams

ir

Lietuvos

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (Žukų filialas);
20. 1-4 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Bibliotekos velykaitis“, skirta Šv.
Velykų šventei (Žukų filialas);
21. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Aš ir mano šeima:
laisvalaikis drauge“, skirta Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos dienai paminėti (Žukų
filialas);
22. 1-4 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Lietuvoje – šviesi ir spalvinga
vaikystė mana“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Tarptautinei vaikų
gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti (Žukų filialas);
23. 1-4 klases lankančių bibliotekos skaitytojų kūrybinių darbelių paroda „Mus rankytės piešė,
karpė vėliavą trispalvę“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti
(Žukų filialas).
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Įsimintini Viešosios bibliotekos ir filialų renginiai vaikams
Pagrindinis veiklos su vaikais ir jaunimu tikslas – sužadinti jų susidomėjimą knyga, skaitymu,
ugdyti skaitymo kultūrą, patenkinti vaikų informacinius, kultūrinius, laisvalaikio, skaitymo poreikius.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje sudarytos visos sąlygos jų ugdymui, mokymuisi,
tobulėjimui, kūrybiniams ieškojimams ir naujų idėjų įgyvendinimui.
2018-ieji buvo paskelbti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio, rašytojo, filosofo, Mažosios
Lietuvos dainiaus, kultūros ir raštijos veikėjo Vydūno (tikr. – Vilhelmas Storostas) metais, todėl
dauguma popiečių, rytmečių, parodų, garsinio skaitymo valandėlių, literatūrinių-edukacinių, kūrybinių
bei dailės užsiėmimų buvo skirta šiems metams pažymėti. Vydūno viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyriuje veikia šie klubai: ,,Jaunasis bibliotekininkas“, ,,Smalsutis“, ,,Antri namai“.
Bibliotekos patalpose įsikūręs pasakų kambarys ,,Suopio paunksmė“ džiugina mažuosius skaitytojus
teatralizuotomis ir garsinio skaitymo popietėmis. Literatūriniuose-edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvauja moksleiviai ne tik iš Pagėgių mokyklų, bet ir iš kitų Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius plėtoja partnerystę ir
bičiulystę su Pagėgių krašto mokyklomis, Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšeliu-darželiu, Pagėgių
savivaldybės Meno ir sporto mokykla, Pagėgių vaiko globos centru, Pagėgių savivaldybės Socialinių
paslaugų centru. Bibliotekoje vyksta bendri vaikų edukaciniai užsiėmimai, bendruose projektuose
dalyvauja globos namų auklėtiniai, organizuojamos krašto moksleivių darbų parodos bei jų
pristatymai.
Einamaisiais metais Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialuose skirtingų
amžiaus grupių vaikams organizuotos įvairiausios veiklos – kūrybinės dirbtuvėlės, skaitymo skatinimo
ir garsinio skaitymo rytmečiai, kūrybinės bei edukacinės popietės, interaktyvūs užsiėmimai. Ypatingas
dėmesys skirtas Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės minėjimui, kurios metu filialuose tradiciškai
pagerbiami ir už aktyvų skaitymą bei dalyvavimą bibliotekos renginiuose apdovanojami geriausi
skaitytojai vaikai.
Vaikų literatūros skyriaus renginiai
2018 m. balandžio 14 d. – teatralizuota edukacinė pažintinio žaidimo-galvosūkio apie
Lietuvą bei Pagėgių kraštą pristatymo popietė įvairaus amžiaus vaikams, jų tėveliams ir
seneliams „Susipažinkime linksmai, brangi Lietuva...“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio metams paminėti.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojų sukurtas pažintinis žaidimasgalvosūkis „Mažosios Lietuvos širdy: kelionė po Pagėgių kraštą“ – tai mokomoji bei pažintinė
priemonė, padėsianti vaikams vaizdingai gilinti istorijos, geografijos bei kultūros žinias apie Pagėgių
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savivaldybę, joje savo pėdas įmynusius žymius raštijos veikėjus ir šiose teritorijoje esančius lankytinus
kultūros bei gamtos objektus. Bibliotekoje buvo pristatytas įspūdingo dydžio žaidimas, kurį pirmieji
išbandyti atvyko Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų – Pagėgių pradinės mokyklos, Vilkyškių
Johaneso Bobrovskio gimnazijos, Natkiškių Zosės Petraitienės ir Piktupėnų pagrindinių mokyklų –
mokinių komandos bei kiti renginio svečiai. Jaunuosius dalyvius pažintiniu žaidimo keliu vedė
smalsioji Nemuno papėdžių gyventoja Pelėda – nuolatinio bibliotekos bičiulio – Pagėgių savivaldybės
Socialinių paslaugų centro Vaikų užimtumo specialistė Rasa Ramanauskienė, padovanojusi vaikams
daug linksmų akimirkų. Jai talkino šmaikšti, bet išmintinga komisija, kurią sudarė Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė bei Pagėgių
savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Ivanauskienė. Specialiai
šiai progai iškilmingai papuoštos komisijos narės, drauge su Pelėda, padėjo komandoms įveikti šio
naujo edukacinio žaidimo užduotis.
Linksmasis turnyras pradėtas Pagėgių savivaldybės mokyklų mokinių prisistatymu – jaunieji
dalyviai ne tik pristatė linksmus komandos pavadinimus, šūkius, bet ir deklamavo eiles, dainavo dainas
bei šoko lietuvių liaudies šokius. Vedėja Pelėda kartu su mokiniais leidosi į linksmą, vaizdingą, kartais
– netikėtų iššūkių pilną kelionę po Pagėgių apylinkes, kurios sutilpo į spalvingą „žemėlapį“. Rytmetyje
pristatyta sutrumpinta galvosūkio versija – vaikų pagrindinė užduotis buvo atsakyti į išmintingosios
Pelėdos pateiktus klausimus apie Pagėgių kraštą, o teisingai atsakius, jiems buvo suteikiama galimybė
mesti žaidimo kauliukus ir „keliauti“ su dideliais spalvotais galvosūkio bokšteliais. Rytmetyje nestigo
vaikų entuziazmo bei energijos.

Renginio vedėja „Pelėda“ supažindina su
žaidimo taisyklėmis.

Pirmasis žaidimo turas.
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Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės
mokyklos mokinukių šokis.

Bendra renginio dalyvių ir svečių nuotrauka
atminčiai.

2018 m. balandžio 24 d. – susitikimas su vaikų rašytoju Virgiu Šidlausku (Kaunas) 1-6 kl
mokiniams „Padainuokime ir pakalbėkime apie KNYGĄ!“, skirtas 18-ąjai Nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei „Kartu mes kuriame ateitį“ paminėti.
Dalyvauti susitikime panoro gausybė vaikų – Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos,
Natkiškių Zosės Petraitienės, Piktupėnų pagrindinių mokyklų mokiniai, Pagėgių darželio-lopšelio
„Bitutės“ grupės ugdytiniai bei kiti svečiai.
Rašytojas Virgis Šidlauskas – vaikų literatūros debiutantas. Šis kūrėjas pateko į respublikinės
akcijos „Metų knygos rinkimai 2017“ geriausių Vaikų metų knygų penketuką. Renginio metu
pristatyta 2018 metais išleista naujausia autoriaus knyga „Ugnikalniukas ieško draugų“, kurioje
vienišam knygos personažui didžiausia svajonė – susirasti draugą, ne stebuklingą, o paprastą kaip
lavoje virta spurga. Kartu su vaikais rašytojas piešė savo istorijų herojus, skaitė ištraukas bei atsakinėjo
į smalsuolių klausimus.
Susitikimas su vaikų literatūros kūrėju Virgiu Šidlausku jauniesiems kraštiečiams paliko daug
neišdildomų įspūdžių. Po renginio mažieji dalyviai galėjo įsigyti autoriaus knygų su autografu.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė pakvietė
rašytoją Virgį Šidlauską susipažinti su pagėgiškių literatūriniais kūriniais, įteikdama svečiui
bibliotekos parengtą, 2006 m. išleistą Pagėgių krašto literatų kūrybos rinktinę „Poezijos pilnatis“, o
mažieji renginio dalyviai pradžiuginti tradiciniu saldainių lietumi.
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Linksmasis vaikų pasisveikinimas su rašytoju
Virgiu Šidlausku.

Renginio metu pristatyta Virgiaus Šidlausko
knyga „Ulfas ir stebuklinga barzda“.

Rašytojas atlieka muzikinius kūrinius,
sukurtus remiantis savo knygų turiniu.

Kūrybiniai užsiėmimai su rašytoju Virgiu
Šidlausku.

2018 m. rugsėjo 14 d. – šventinis rytmetis įvairaus amžiaus vaikams ir jų tėveliams
,,Juodojo katino kiemely“, skirtas tradicinei Pagėgių krašto šventei ,,Pagėgiai – laiko
labirintuose“.
Šurmuliuojant Pagėgių krašto šventei „Pagėgiai – laiko labirintuose“, kurios 2018 m. tema –
„Šimtmečio menų sodas“, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka visus vaikučius bei jų
tėvelius linksmai praleisti laiką kvietė „Juodojo katino kieme“, kurį kasmet globoja Pagėgių
savivaldybės meras Virginijus Komskis ir AB Vilkyškių pieninė generalinis direktorius Gintaras
Bertašius.
Renginys pradėtas Pagėgių sportinių šokių klubo „Kubana“ šokėjų atliktais pasirodymais. Visi
maži ir dideli buvo kviečiami į nuotaikingą ir pamokantį spektaklį-pasaką apie ,,Vilką, ožką ir 7
ožiukus“, kurį pristatė Pagėgių savivaldybės kultūros centro Natkiškių kultūros namų jaunimo dramos
būrelis (vadovė Rasa Armonienė).
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojos, įkūnijusios įvairiausius
personažus, kvietė vaikučius prisijungti prie įvairių „Juodojo katino kiemo“ edukacinių veiklų:
pasimėgauti masažo malonumais – basomis kojytėmis pereiti masažuojantį „Sveikatingumo taką“ –
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bei Grožio salone kartu su raganaite bei ledo šalies karaliene „Elza“ pasigražinti veideliu įvairiais
spalvotais piešiniais. Šventės dalyviai ir svečiai klausėsi bei patys grojo bibliotekos kolektyvo sukurtu,
įvairiomis vaivorykštės spalvomis nudabintu muzikos instrumentu. Linksmasis klounas kvietė
pasigaminti įvairių dydžių bei formų muilo burbulus, suteikdamas vaikams džiaugsmingų akimirkų.
Taip pat mažųjų šventės dalyvių laukė kūrybinės dirbtuvėlės, kur buvo galima marginti piešinukus,
spalvinti įvairius knygų personažus bei lipdyti modelinu bei plastelinu. „Žirafa“ kvietė visus ne tik
šokti ir dainuoti, bet ir dėlioti A3 formato dėliones, kuriose pavaizduotos Pagėgių krašto vietovės ir
objektai, susiję su šviesuoliu Vydūnu.
Jauniesiems šokėjams bei spektaklio artistams įteikti „Juodojo katino kiemo“ globėjų dovanoti
skanėstai.

Sportinių šokių klubo „Kubana“ atlikėjų
pasirodymas.

Pagėgių savivaldybės kultūros centro Natkiškių
kultūros namų jaunimo dramos būrelio
(vadovė – Rasa Armonienė) spektaklis.

„Sveikatingumo takelis“ ir jo vedlė – „Seselė“.

Veido puošybos akimirka.
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Renginio mažieji svečiai ir jų tėveliai šoką su
šventinio kiemelio šeimininku –
„Juoduoju katinu“.

Mažieji renginio dalyviai drauge su „Žirafa“
dėlioja edukacinę dėlionę.

2018 m. lapkričio 8 d. – Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokinių fotografijos
darbų parodos „Ruduo mano gatvėje“ pristatymas, skirtas jaunosios kartos meninių įgūdžių
tobulinimui.
Bendradarbiaujant su Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos vyresniuoju technologijų
mokytoju Valdu Geču, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje
organizuotas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos buvusių bei esamų mokinių fotografijos darbų
parodos „Ruduo mano gatvėje“ pristatymas neformalioje aplinkoje. Valdas Gečas yra ne tik šios
parodos vadovas bei koordinatorius, aktyvus mokytojas, bet taipogi ir neformalios jaunimo
organizacijos „Via“ vadovas, Pagėgių krašto liaudies meno draugijos pirmininkas, puikus iniciatorius,
skatinantis Pagėgių krašto jaunąją kartą kurti ir tobulėti. Pristatytos ekspozicijos fotografijų autorės:
gimnazistės Gabija Kučinskaitė, Ema Petrikaitytė, Deimantė Bartušytė, Aurelija Jankauskytė, studentė
Algimanta Sirvydaitė bei bibliotekos darbuotoja Liudmila Fetingienė.
Renginio metu apžvelgtos jau seniau bibliotekos erdvėse eksponuotos Valdo Gečo inicijuotos
parodos, pasidžiaugta mokytojo įdėtu dideliu indėliu į parodų organizavimą bei įdomius ekspozicijų
pateikimo visuomenei sprendimus. Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėja Virginija Sirvidienė pasidžiaugė Valdo Gečo entuziazmu dirbant su jaunimu bei vis
naujais kūrybiniais sumanymais. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės
pavaduotoja, pavaduojanti direktorę, Ramutė Vaitkuvienė dėkojo šiam pedagogui už neišblėstantį
idėjų šulinį bei sukonstruotą namelį, esantį bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje ir kasdien džiuginantį
mažuosius skaitytojus.
Gitaros melodijomis popietės dalyvių širdis užliejo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos
gimnazistas Edvardas Kromelis. Vakaras užbaigtas pokalbiais prie arbatos puodelio su saldėsiais.
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Parodos „Ruduo mano gatvėje“ vadovas –
Valdas Gečas.

Sveikinamąjį žodį taria Pagėgių savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėja Virginija Sirvidienė.

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos
gimnazisto Edvardo Kromelio muzikinis
pasirodymas.

Bendra renginio dalyvių ir svečių nuotrauka
atminčiai.

2019 m. lapkričio 13 d. – interaktyvios varžytuvės 1-4 kl. mokiniams „Atrask žinių
lobyną!“, skirtos Pasaulinei mokslo dienai taikai ir vystymuisi paminėti.
Renginyje svečiavosi Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos 2 klasės mokiniai kartu
su mokytoja Lina Rimkuviene. Pasiskirstę į keturias komandas, interaktyvaus edukacinio renginio
dalyviai varžėsi, kuri komanda yra pati gudriausia ir greičiausia. Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešosios bibliotekos interaktyviajame ekrane pateiktus įvairių mokomųjų dalykų kompleksą
atspindintį galvosūkius ir užduotis vaikai sprendė žaismingai bei įdomiai – rankutėmis liesdami
išmanųjį ekraną. Žaisdami virtualų edukacinį žaidimą „Frepy“, mokiniai gilino lietuvių kalbos
gramatines žinias bei skaitymo įgūdžius, turtino žodyną ir tobulino pažinimo procesą, taip pagerindami
mokymosi rezultatus.
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Sprendžiami „Frepy“ edukacinio žaidimo
galvosūkiai.

Mokytoja Lina Rimkuvienė moko vaikus
spręsti galvosūkius.

Renginio dalyviai.

Bendra nuotrauka atminčiai.

2018 m. gruodžio 13 d. – Baltojo angelo dienos minėjimas, skirtas rašytojo, dramaturgo,
publicisto, chorvedžio, filosofo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) metams paminėti.
Gruodžio 13-ąją minima Baltojo angelo diena, tad Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji
biblioteka, bendradarbiaudama su poetu, rašytoju, Lietuvos menų ir mokslo asociacijos „Vydūno
šviesa“ prezidentu dr. Vilimantu Zablockiu nusprendė paminėti šią dieną pagerbiant rašytojo, filosofo
Vydūno atminimą. Šią popietę bibliotekos darbuotojos kartu su moksleivėmis Pagėgių savivaldybės
administracijos atstovams, įvairių Pagėgių miesto švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojams bei savo
bičiuliams dalino rankų darbo baltus angeliukus, papuoštus Lietuvos šviesuolio, mąstytojo Vydūno
sentencijomis. Teikiant šias mažas, simbolines rankų darbo dovanėles, linkėta šviesos, gerumo,
gražaus bendradarbiavimo, sveikatos bei supratimo.

Akcijos simbolių – rankų darbo baltų angelų – įteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos atstovams
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Akcijos simbolių – rankų darbo baltų angelų – įteikimo Pagėgių krašto įstaigų darbuotojams
bei organizacijų nariams – akimirkos.

Filialų renginiai
Pagėgių savavaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialams bendradarbiaujant su įvairiomis
Pagėgių krašto įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei kaimo bendruomenėmis, 2018 m.
buvo organizuojami įvairaus pobūdžio teatralizuoti edukaciniai-literatūriniai-kraštotyriniai renginiai,
minimos rašytojų sukaktys, gimimo metinės, Tarptautinė vaikų knygos diena, Tarptautinė rašytojų
diena ir kt. Steigiamos įvairios nominacijos geriausiems skaitytojams pagerbti.
Keletas įsimintiniausių renginių:
1. Kentrių filialas. Užgavėnių šventė, vykusi 2018 m. vasario 17 d. Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos Vėlaičių filialas ir Kentrių kaimo bendruomenės taryba pakvietė vaikučius,
tėvelius ir senelius į Kentrių kaimo parkelyje vykusią Užgavėnių šventę. Puikia nuotaika nešini,
vyti žiemos ir kviesti pavasarį rinkosi įvairiausiais monais bei čigonais persirengę kentriškiai,
kuriuos pasitiko puošniais apdarais pasidabinusi Morė. Baltąją metų viešnią Žiemą stengtasi
išprašyti šėlstant žiemiškų šeimos žaidimų sūkuryje, šokant, dainuojant dainas, menant minkles
bei... deginant Morę! O kad šaltukas nespaustų ir šiltas žaliasparnis pavasaris greičiau atkeliautų,
vaišintasi skania Užgavėnių koše bei gardžių vaišių suneštiniu.

Užgavėnių simbolio – Morės deginimas.

Renginio akimirka.
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2. Kentrių filialas. Šv. Velykų šventei ir Atvelykiui paminėti skirta edukacinė-kūrybinė
popietė vaikams, tėveliams ir seneliams „Mažam delnely – velykaičio veidelis“, vykusi 2018
m. balandžio 3 d. Renginys organizuotas Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
Vėlaičių filialui bendradarbiaujant su Kentrių kaimo bendruomenės taryba.
Nuostabia nuotaika sklidini mažieji renginio dalyviai rideno savo įvairių įvairiausiais raštais
išmargintus margučius ir lenktyniavo, kieno velykaitis nuriedės toliausiai, kalbėjo apie Šv.
Velykų tradicijas, kiaušinių marginimo technikas. Laimėjusieji prisirinko daugybę margučių bei
įvairių prizų, o tie, kurie margučių neturėjo – margino juos vietoje. Kentrių kaimo gyventojai
gardžiavosi suneštinėmis vaišėmis: kava, arbata bei namuose keptais pyragais. Vaišinantis
skanumynais, demonstruotos skaidrės, kuriose užfiksuota Kentrių kaimo bendruomenės veikla:
organizuotos šventės, kelionės, nuveikti darbai ir kt.

Vaikai ridena margučius.

Kentrių kaimo gyventojai vaišinasi
velykiniais pyragais.

3. Piktupėnų filialas. 18-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Kartu mes kuriame
ateitį“ paminėti skirtas literatūrinis rytmetis 1-6 kl. mokiniams vaikams „Skaityti! Žinoti!
Svajoti!“, vykęs 2018 m. balandžio 27 d. Bibliotekoje svečiavosi Pagėgių savivaldybės
Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokiniai ir pedagogai: priešmokyklinio ugdymo grupės
ugdytiniai su mokytoja Vaida Pranskaitiene bei 1-5 klasių mokiniai, lydimi mokytojų Linos
Jonelienės, Janetos Vidraitės-Marozienės, Olgos Otienės ir Eugenijos Būdvytienės.
Šventiniame rytmetyje sveikinamąjį žodį tarė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė. Visus svečius prie durų pasitiko bibliotekoje
„apsigyvenęs“ ir talismanu tapęs Ežiukas, kurį įkūnijo piktupėniškė Juzefa Petrauskytė. Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Piktupėnų filialo bibliotekininkė Nijolė Jogienė
trumpai papasakojo apie Tarptautinės vaikų knygos dienos svarbą bei pristatė šiai progai paruoštą
literatūrinę ekspoziciją „Į Pažinimo šalį veda Knyga...“. Bibliotekininkė Nijolė Jogienė
pasidžiaugė ilgus metus besitęsiančiu gražiu bendradarbiavimu su Pagėgių savivaldybės
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Piktupėnų pagrindinės mokyklos pedagogine bendruomene įgyvendinant įvairias vaikų skaitymo
skatinimui skirtas iniciatyvas.
Rytmečio metu buvo pagerbti uoliausiai su Knyga ir Biblioteka draugaujantys moksleiviai.
Bibliotekos įsteigtos nominacijos „Geriausias Knygos bičiulis“ 2018-ųjų metų laureatais tapo
antrokas Paulius Juškevičius, trečiokė Smiltė Grabauskytė, ketvirtokė Gabija Dusevičiūtė ir
penktokė Guoda Dusevičiūtė. Padėkas šiems jauniesiems knygelių mylėtojams įteikė Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė.
Renginyje taipogi pristatytas Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sukurtas,
didelio formato žaidimas-galvosūkis „Mažosios Lietuvos širdy: kelionė po Pagėgių kraštą“.
Pasiskirsčius į komandas, prasidėjo linksmoji „kelionė" po Pagėgių kraštą, su įvairiais netikėtais
sustojimais, pamąstymais, atsakymais į klausimus.
Rytmečio dalyviai vaišinti saldėsiais. Renginys palydėtas puikia nuotaika ir šiltais vaikų
pokalbiais apie skaitymo ir gimtojo krašto pažinimo teikiamą naudą žmogui.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos direktorė Milda JašisnkaitėJasevičienė įteikia padėkos raštus vaikams.

Nominacijos „Geriausias Knygos bičiulis“
2018 m. laureatės.

4. Piktupėnų filialas. Poeto, filosofo, humanitarinių mokslų daktaro, profesoriaus, docento
Liutauro Degėsio 65-erių metų sukakčiai ir Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti
skirtas literatūrinis-edukacinis rytmetis įvairaus amžiaus vaikams „Iškišę savo nosį smailią
lydi jie Tave su meile!“, vykęs 2018 m. spalio 10 d. Bibliotekoje svečiavosi Pagėgių
savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokiniai ir pedagogai: socialinės darbuotojos
Irminos Ambrozevičienės lydimi priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai bei mokytojų
Janetos Vidraitės-Marozienės, Olgos Otienės ir Eugenijos Būdvytienės lydimi 1-4 klasių
mokiniai.
Šviečiant šiltai rudeniškai saulutei, renginys pradėtas kaimo parkelyje. Visi mokinukai, linksmai
nusiteikę ir įsitaisę lauke, stebėjo Pagėgių pasienio rinktinės kinologų ir jų augintinių
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pasirodymą. Pagėgių pasienio rinktinės darbuotojai mažiesiems smalsuoliams papasakojo, kaip
šunys ieško žmogaus ar pamestų daiktų, kaip vadinasi ir kaip atliekama kiekviena augintinio
dresūros komanda. Buvo atsakyta į vaikučių klausimus apie šunų dresavimą, jų veisles bei
rizikingą pasieniečių darbą. Atsisveikindami, švelniai bei nedrąsiai paglostę belgų veislės
aviganę Keirą, moksleiviai linksmai klegėdami patraukė į biblioteką. Pagėgių savivaldybės
Vydūno viešosios bibliotekos Piktupėnų filialo bibliotekininkė Nijolė Jogienė trumpai pristatė
Pasaulinės gyvūnų globos dienos minėjimo tradicijas įvairiose šalyse bei pakvietė dalyvauti
viktorinoje „Ar Tu pažįsti gyvūnus?“, į kurios klausimus smalsučiai noriai ir entuziastingai
atsakinėjo. Poeto Liutauro Degėsio 65-erių metų sukakties proga, Pagėgių savivaldybės
Piktupėnų pagrindinės mokyklos trečios klasės mokiniai padeklamavo Liutauro Degėsio eilėraštį
„Karalaitės iš pilaitės“, o ketvirtokai, išsirinkę iš šio autoriaus poezijos knygos „Žvėrynas.
Žolynas“ patinkančius eilėraščius, išraiškingai juos perskaitė renginyje esantiems svečiams.

Kinologų pasirodymas su šunimi.

Renginio dalyviai ir svečiai.

Viktorinos „Ar Tu pažįsti gyvūnus?“ akimirka.

Bendra nuotrauka bibliotekoje.

5. Šilgalių filialas. Užgavėnių šventei skirtas literatūrinis-etnografinis rytmetis įvairaus
amžiaus vaikams ir jaunimui „Žiemos išlydėtuvės – pavasario sugrįžtuvės“, vykęs 2018 m.
vasario 13 d. Į Užgavėnes Šilgalių kaimo vaikai ir jaunimas susirinko pasidabinę margų
margiausiomis,

įvairiausius

lietuvių liaudies personažus

atvaizduojančiomis

kaukėmis.
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Pasipuošusi riestainių karoliais, renginio dalyvius bei svečius sveikino Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos Šilgalių filialo bibliotekininkė Tatjana Biliūnienė. Ji džiaugėsi ne tik
atskubėjusia Užgavėnių švente, bet ir gražiu Šilgalių bibliotekos bei Pagėgių savivaldybės
Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos-daugiafunkcio centro bendradarbiavimu,
kurio viena iš bendrų veiklų ir tapo šis šventinis Užgavėnių rytmetis.
Buvo rengiama Lašininio ir Kanapinio kova, kuri baigėsi Kanapinio pergale. „Žiema, žiema, bėk
iš kiemo“, – Šilgalių kaimo parkelyje, vydami Lašininį į mišką, skandavo vaikai. Bet vis dėlto,
Lašininio pasigailėta ir leista jam pasilikti iki Šv. Velykų... Persirengėliai kaip tik įmanydami
stengėsi pažadinti pavasarį: jie krėtė pokštus, deklamavo eiles, sekė pasakėčias, šoko, dainavo bei
kvietė kuo greičiau namo sugrįžti paukščius ir saulutę.
Idant žiema kuo greičiau pasitrauktų, buvo sudeginta Morė, o kartu su ja – ir visi negeri darbai.
Deginant Morę spėliota, koks bus pavasaris...? Manyta: jei Užgavėnių diena saulėta, pavasaris
bus ankstyvas. Nuvilnijus smagiam šurmuliui, išskubėta į Šilgalių biblioteką skanauti blynų ir
pyrago su arbata.

Lašininio ir Kanapinio kova.

Renginio akimirka.

6. Šilgalių filialas. Rašytojo, eseisto, novelisto, poeto, žurnalisto, bibliotekininko Laimono Inio
80-ies metų sukakčiai bei 18-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Kartu mes
kuriame ateitį“ paminėti skirta edukacinė skaitymo populiarinimo popietė įvairaus amžiaus
vaikams „Mįslių gardumynai – eilių margumynai“, vykusi 2018 m. balandžio 24 d.
Renginyje svečiavosi Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklosdaugiafunkcinio centro antrokai ir ketvirtokai. Jaunuosius bibliotekos bičiulius ir knygų
mylėtojus sukvietusi šventė pradėta Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių
filialo bibliotekininkės Tatjanos Biliūnienės pasveikinimu. Renginyje pristatyta literatūrinė
paroda „Mįslių ir pasakų kelionės“, skirta rašytojo Laimono Inio 80-ies metų sukakčiai paminėti
bei autoriaus kūrybai atskleisti. Popietės metu bibliotekininkė skaitė Laimono Inio įžvalgas.
Vaikai suko galvas stengdamiesi įminti įvairiausias mįsles, kurios buvo surinktos iš skirtingų šio
rašytojo knygų.
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Taipogi pristatytas Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos mokyklinio amžiaus
vaikams sukurtas stalo žaidimas-galvosūkis „Mažosios Lietuvos širdy: kelionė po Pagėgių
kraštą“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti. Šis žaidimas padeda
vaikams gilinti istorijos, geografijos bei kultūros žinias apie Pagėgių savivaldybę: jos praeitį,
lankytinus objektus, kūrėjus, spaudos, raštijos bei kultūros paveldą. Linksmai ir energingai
lenktyniaudami, vaikai pasidžiaugė šia žaidybine-kraštotyrine edukacija ir maloniai praleistu
laiku bibliotekoje.

Vaikai stengiasi įminti bibliotekininkės
duodamas mįsles.

Stalo žaidimo-galvosūkio „Mažosios Lietuvos
širdy: kelionė po Pagėgių kraštą“ akimirka.

7. Vilkyškių filialas. Poeto, pedagogo Anzelmo Matučio (tikr. Matulevičius) 95-osioms gimimo
metinėms skirtas literatūrinis-kūrybinis rytmetis 1-5 kl. mokiniams „Tartum čiauškučiai
šneka vaikučiai“, vykęs 2018 m. vasario 1 d. Šiame renginyje dalyvavo Pagėgių savivaldybės
Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos ikimokyklinės grupės „Šypsenėlės“ ugdytiniai drauge
su auklėtoja Ramune Simokaitiene bei auklėtojos padejėja Danguole Bladaitiene. Renginio metu
pristatyta bibliotekininkės Laimos Norbutienės parengta literatūrinė paroda, atspindinti rašytojo
Anzelmo Matučio gyvenimo ir kūrybos kelią, pristatanti šio poeto mažiesiems sukurtus
eilėraščius. Rytmečio metu skaitytos šio poeto eilės apie gyvūnus, gamtą bei tėvynę.
Mažieji rytmečio dalyviai atėjo ne tuščiomis, o su dovanomis! Jie Vilkyškių bibliotekos
bibliotekininkei Laimai Norbutienei įteikė savo mažomis rankutėmis sukurtą, piešinėliais bei
aplikacijomis iliustruotą savų minčių apie mėgstamiausias pasakas knygelę „Ikimokyklinukų
pasakų lobynas“. Graži ir šilta popietė palydėta saldėsiais ir gera nuotaika.
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Mokytoja dovanoja bibliotekininkei
knygą „Ikimokyklinukų pasakų
lobynas“.

Bendra nuotrauka atminčiai.

8. Vilkyškių filialas. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Lietuvių kalbos dienoms,
rašytojo, poeto, publicisto Juozo Erlicko 65-erių metų sukakčiai, Tarptautinei rašytojų
dienai ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti skirtas literatūrinis-kūrybinis rytmetis 1-4 kl.
mokiniams „Lietuva – Raidžių namelyje“, vykęs 2018 m. kovo 2 d. Kovo mėnesis turtingas
minėtinų datų, kurias Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vilkyškių filialas minėjo kartu
su Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos antros klasės mokiniais ir jų
mokytoja Ligita Kazlauskienė. Bibliotekos organizuojamame literatūriniame-kūrybiniame
rytmetyje „Lietuva – Raidžių namelyje“. Rytmetis pradėtas mokytojos Ligitos Kazlauskienės
diktuojamo diktanto rašymu. Bibliotekininkė Laima Norbutienė supažindino jaunuosius
skaitytojus su Juozo Erlicko biografija, parašytomis knygomis ir autoriaus kūryba, skaityti šio
rašytojo vaikams skirti eilėraščiai. Mažiesiems smalsuoliams buvo skirta linksma kūrybinė
užduotis – iškirpus savo vardo raideles iš abėcėlės, jas spalvinant ir klijuojant ant balto popieriaus
lapo pagaminti spalvotų raidžių plakatus. Visi vaikų kūrybiniai darbeliai papuošė bibliotekos
sienas. Mažieji auksarankiai, sklidini giedros nuotaikos ir linkėdami vienas kitam branginti
Lietuvą, kalbą, rinkosi knygutes skaitymui namuose.
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Mokytoja Ligita Kazlauskienė
diktuoja vaikams diktantą.

Vaikai gamina kūrybinius darbelius
bibliotekai.

9. Žukų filialas. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti skirta kūrybinėedukacinė popietė 1-6 kl. mokiniams „100-as žiedelių bibliotekos kiemeliui“, vykusi 2018 m.
kovo 31 d. Renginyje dalyvavo būrys jaunųjų skaitytojų ir jų tėvelių. Popietės metu jaunieji
skaitytojai buvo supažindinti su novatoriška augalų sėjimo technika: gėlių sėklos sėtos į
supresuotą durpę ir kokoso plaušą. Į kiaušinių dėklus (jie naudoti vietoj vazonėlių) pridėta durpių
ir užpilta vandeniu. Mažieji renginio dalyviai džiūgavo turėdami galimybę pasėti jiems labiausiai
patikusias gėles, kurias jie rinkosi iš didelės gausybės įvairiausių rūšių: surfinijų, rudbekijų,
Valero sprigių, puikūnų, italinių levandų, kobėjos lipikių, šalavijų, kininių gvazdikų, verbenų,
begonijų, petunijų ir kt.
100-o žiedų iniciatyva siekiama įkvėpti ir paskatinti jaunuosius skaitytojus savo rankelėmis kurti
ateities Lietuvą, didžiuotis šalies teikiamomis galimybėmis, suvokti šios sukakties reikšmę bei
šalies nueitą kelią. Renginį vainikavo velykinių kiaušinių marginimas Lietuvos nacionalinės
vėliavos

spalvomis,

pasitelkiant

įvairias

dekoravimo

priemones.

Pasidalinta

šeimose

puoselėjamomis velykinėmis tradicijomis ir degustuoti jau kiekvieno renginio gražia tradicija
tapusio bibliotekininkės Virginijos Kanovienės ruošto lietuvių tradicinio stalo gardėsiai: naminė
duona, sūris, velykiniai kepiniai ir kt. Svarbu paminėti, jog ši 100-o žiedų iniciatyva nėra baigtinė
– Tarptautinės vaikų gynimo dienos rytą savo pasėtas ir sudaigintas gėles jaunieji bibliotekos
lankytojai persodins į bibliotekos kiemelį. Tikimasi, jog skaitytojų pasėtos gėlės pasiųs, jei ne
visam pasauliui, tai mums patiems, mūsų bendruomenei žinią apie žydinčią Lietuvą.
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Popietės metu vaikai margina kiaušinius.

Vaikų kurti darbeliai.

IX. MATERIALINĖ BAZĖ
 Pastatai, patalpos
Biblioteka pagal panaudos sutartis disponuoja 8 filialų ir viešosios bibliotekos patalpomis,
kuriose yra įrengtos bibliotekos, ir rūpinasi jų šildymu, interneto, telefono ryšiu, paslaugų lankytojams
kokybišku teikimu. Tad privalu laikytis sanitarijos ir higienos normų, apibrėžtų įstatymais ir taikomų
kultūros įstaigoms. Natūralu, kad šių patalpų priežiūrai būtinos ir lėšos, kurių, deja, nepakanka.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojai turi puikias darbo sąlygas, o
bibliotekos lankytojai ir krašto bendruomenė – kultūros ir meno traukos centrą. Už puikiai atrodančias
erdves, iškilių menininkų parodas, organizuojamus renginius, susitikimus su žymiais Lietuvos
žmonėmis, teikiamas paslaugas, kultūringą ir paslaugų aptarnavimą bibliotekininkų darbą vertina
lankytojai – tai didelė paskata siekti dar geresnių rezultatų.
2018 m. vasario pradžioje Kentrių filialas perkeltas į geresnes, šiltesnes ir labiau bibliotekiniam
darbui bei vartotojams pritaikytas patalpas Kentrių bendruomenės namuose. Iš savivaldybės skirtų lėšų
pagaminta patalpas skirianti širma, įvestas interneto, telefono ryšys, sukurtos puikios sąlygos darbui
darbuotojai bei bibliotekos vartotojams. Perkėlimo darbai kiek sutrikdė filialo darbą – ši biblioteka
kurį laiką neaptarnavo vartotojų. Bibliotekos administraciją pasiekia teigiami kaimo gyventojų
atsiliepimai apie priimtą sprendimą perkelti filialą į naujas patalpas.
Nors didžioji dauguma filialų jau įsikūrę puikiose patalpose, vis dėlto Žukų filiale padėtis kiek
prastesnė. Pastate, kuriame yra bibliotekos patalpos, jokia kita veikla nebevykdoma, patalpoms reikia
remonto.
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 Techninė įranga
Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojų pastangų dėka bibliotekų kompiuterinė techninė bazė
atnaujinama iš projektinių lėšų, tačiau to nepakanka, nes projektinė kompiuterinė įranga skiriama
vartotojų poreikiams, o darbuotojų kompiuterinė įranga yra pasenusi ir nebetinkama efektyviam
darbui, todėl ją būtina atnaujinti iš savivaldybės lėšų. Vis dar trūksta lėšų pagrindinėms bibliotekos
veiklos priemonėms – brūkšninių kodų nuskaitytuvų dokumentams išduoti, spausdintuvų ir kt.
X. FINANSAVIMAS

(Lyginamoji analizė su 2017 m.)

Iš viso (Eur):
Iš savivaldybės:
Darbo užmokesčiui
Periodikos įsigijimui
Kitos išlaidos
Iš Kultūros ministerijos
Už mokamas paslaugas
Fizinių ir juridinių
asmenų parama

Programų, projektų lėšos
Kompiuterinei įrangai

46 lentelė

2017 m.
Gauta lėšų
Išlaidos (Eur)
(Eur)
164 752,00
164 752,00
156 876,00
156 876,00
93 908,00
93 908,00
3 998,00
3 998,00
51 640,00
51 640,00
10 384,00
10 384,00
263,00
263,00
4 822,00
4 822,00
(leidiniais)
(leidiniais)
R.Šležas1640,00
1 640,00
79,00
VMI 2%-151,00
1000,00
Vilkyškių
pieninė-1000,00
-

2018 m.
Gauta lėšų
Išlaidos
(Eur)
(Eur)
230 639,00
230 639,00
182 867,00
182 867,00
107 270,00
107 270,00
5 001,00
5 001,00
101 419,00
101 419,00
10 846,00
10 846,00
257,00
257,00
5 403,00
5 403,00
(leidiniais)
(leidiniais)
VMI 2%- 93,00
-

42 019,00
700,00

42 019,00
700,00

XI. IŠVADOS
Bibliotekos pripažinimas ir pasiekimai:
-

bibliotekos bendruomenės dėka bibliotekos misija vykdoma sėkmingai – darbuotojai
kiekvienais metais kelia savo kvalifikacijas nuotolinio mokymosi būdu, teikia kokybiškas
bibliotekinės veiklos paslaugas, skatina skaitymą ir skleidžia mokymosi visą gyvenimą idėją,
užtikrina krašto gyventojų informacinius poreikius, kuria informacinę žinių visuomenę;

-

modernizuojama bibliotekų sistema, mažinama gyventojų socialinė atskirtis, suteikiant
galimybes visiems krašto gyventojams naudotis bibliotekos tradiciniais bei elektroniniais
informaciniais ištekliais;
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-

sėkmingai įgyvendinama skaitymo skatinimo programa, pristatant naujus leidinius vaikams ir
suaugusiems, organizuojant susitikimus su žymiais rašytojais;

-

nuolat vykdomi kompiuterinio raštingumo mokymai krašto gyventojams, teikiamos
konsultacijos informacijos paieškos klausimais, atsakoma į įvairaus pobūdžio užklausas:

-

biblioteka ir toliau išlieka Pagėgių savivaldybės kraštotyros centru, kaupiančiu ir saugančiu
išliekamąją vertę turinčius dokumentus įvairiomis temomis, tokiomis kaip: krašto įvykiai,
renginiai, ekonominiai pokyčiai, pasiekimai, istorijos, kultūros, švietimo klausimai, socialinis
gyvenimas;

-

biblioteka išlieka vienu svarbiausiu krašto kultūros traukos centru, kuriame vyksta aktyvus
visuomenės gyvenimas: įvairūs seminarai, konferencijos, dalykiniai susitikimai, renginiai,
suburiantys krašto bendruomenę turiningam laisvalaikiui;

-

bibliotekos veikla nuolat viešinama bibliotekos svetainėje www.pagegiusvb.lt, kitose
visuomenės informavimo priemonėse. Bibliotekos teikiamos paslaugos tenkina plačius
gyventojų sluoksnius, bibliotekininkai krašto visuomenės vertinami ir gerbiami.

Problemos:
-

dėl nepakankamo finansavimo suorganizuojama mažiau renginių, susitikimų su raštijos
veikėjais, finansinė padėtis riboja galimybes darbuotojams kelti kvalifikaciją Lietuvos
bibliotekų asociacijos, Nacionalinės M. Mažvydo, apskrities I. Simonaitytės bibliotekų
organizuojamuose mokymuose įvairiuose Lietuvos miestuose bei užsienyje;

-

nepakankamas lėšų poreikis periodiniams leidiniams įsigyti, kad būtų patenkinti bibliotekos
vartotojų poreikiai, nes leidiniai kasmet brangsta;

-

pasenusi bibliotekos darbuotojų kompiuterinė įranga – kompiuteriai, spausdintuvai, kas trikdo
sklandų, produktyvų darbą;

-

biblioteka neturi automobilio, tai apsunkina knygų ir parodų pervežimą tarp filialų, tarp kitų
šalies bibliotekų ir pan. Sudėtinga teikti metodinę pagalbą filialų darbuotojams.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 2018 m. veiklos ataskaita publikuojama:
www.pagegiusvb.lt → Veikla → Veiklos ataskaitos.

Direktorės pavaduotoja,
pavaduojanti direktorę

Ramutė Vaitkuvienė
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