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BENDROJI DALIS 

 

 2004-ieji metai – graţių, prasmingų renginių, skirtų Lietuviškos spaudos lotyniškais 

rašmenimis atgavimo 100-čiui paţymėti, metai. Viešoji biblioteka ir filialai šia proga surengė ne 

vieną renginį, kurie gavo atbalsį ţiniasklaidoje, bibliotekos lankytojų, bendruomenės narių 

širdyse. Tai parodos, susitikimai, renginiai suaugusiems ir vaikams.  

 Biblioteka globoja krašto menininkus, skatina bendruomenės narių meninius gebėjimus. 

Dailininkų plenerai, poezijos pavasarėlio renginiai, parodų pristatymai, susitikimai su 

menininkais, rašytojais – jau kasdieninis bibliotekos veiklos baras. Glaudţiai 

bendradarbiaujama su apskrities – Tauragės, Jurbarko rajonų menininkais, fotografais, poetais. 

2005m. Viešojoje bibliotekoje buvo eksponuotos Pagėgių krašto menininkų darbai, dailininkų 

Vladislovo Gorbatovo (Šilutė), Dalios Jaramavičienės (Jurbarkas), Pagėgių savivaldybės 

dailininkų, Vidos Gečienės (Stoniškiai), Sigito Kancevičiaus (Tauragė), Sigito Stonio 

(Vilkyškiai), Svetlanos Jašinskienės (Pagėgiai), Ramunės Palekaitės (Laukėsa, Tauragės raj.), 

Vaclovo Barkausko (Stoniškiai) ir kt. menininkų parodos.  

 Viešosios bibliotekos ir filialų materialinės bazės gerėjimo poslinkiai nėra tokie ţenklūs 

kaip norėtųsi. Savivaldybės Tarybos sprendimu, Stoniškių ir Panemunės filialai perkelti į kitas 

patalpas. Panemunės filialo padėtį įtakoja viso miestelio pertvarka pagal Europos Sąjungos 

reikalavimus pasienio postams. Stoniškių filialas perkeltas į graţias, erdvias seniūnijos patalpas,  

šildoma centralizuotai, tad bibliotekoje šilta, yra pakankamai vietos renginiams, parodoms. 

Pagerėjo skaitytojų aptarnavimas biblioteką aprūpinus nauja įranga: kompiuteriu, spausdintuvu, 

kopijavimo aparatu. Bibliotekos atidarymo metu savivaldybės vadovai dţiaugėsi, kad 

kiekvienais metais savivaldybėje, nors ir trūkstant lėšų,  pavyksta po vieną biblioteką 

suremontuoti arba perkelti į naujas patalpas. Per ketverius metus baigtas Viešosios bibliotekos 

remontas, vaikų biblioteka perkelta į naujas, graţias patalpas, Piktupėnų, Šilgalių ir Stoniškių 

filialai perkelti į kitas, bibliotekoms pritaikytas patalpas, sutvarkyta Lumpėnų ir Vilkyškių 

filialų šildymo sistema, planuojama perkelti Natkiškių filialą į seniūnijos patalpas, būtų išspręsta 

šildymo problema. 

 Bibliotekos rėmėjų lėšomis Viešoji biblioteka įsigijo naujos technikos: skenerį, 

dokumentų įrišimo aparatą, tai leidţia teikti skaitytojams naujas paslaugas.  

 Bibliotekos darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose, 

įvairiuose mokymuose, Kultūros darbuotojų tobulinimosi centre. Bibliotekos direktorė, Švedijos 

Lommos komunos kvietimu, turėjo galimybę susipaţinti su Švedijos ir Danijos bibliotekomis, 

palyginti skandinaviškąjį bibliotekų modelį su Lietuvos bibliotekomis. Įspūdţiais ir idėjomis 

pasidalinta su savivaldybės viešosios, filialų, mokyklų bibliotekų darbuotojais.  

 Bibliotekoje pradėta diegti LIBIS programa, visų darbuotojų dėmesys sutelktas 

skaitytojų aptarnavimui gerinti, išaugęs viešosios bibliotekos lankytojų skaičius rodo, kad 

biblioteka reikalinga akademiniam gyventojų sluoksniui, įvairių interesų ir poreikių turintiems 

bendruomenės nariams.  
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I BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 
 

Bibliotekų skaičius 
 

      Penkiose savivaldybės seniūnijose yra 10 bibliotekų: Viešoji biblioteka, 1 miesto, 8 kaimo 

filialai. 

      Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka yra prieinama visiems savivaldybės gyventojams, 

įvairaus amţiaus ir visų socialinių sluoksnių lankytojams. 
      Piktupėnų ir Ţukų kaimo filialai sujungti su mokyklų bibliotekomis. 

Vidutiniškai kaimo filialai nutolę nuo viešosios bibliotekos 10 km. Nutolusius kaimus 

aptarnauja 153 knygnešiai (30 knygnešių maţiau nei pernai).  

 

 

Nestacionarinis aptarnavimas 
 

KNYGNEŠIAI 
 

Bibliotekos 2003m. 2004m. Skirtumas Išduota 

viso: 

Knygų Periodikos 

Pagėgių VB 28 21 -7 303 219 84 

Panemunės fil. - - - - - - 

Lumpėnų fil. 11 11 - 1114 186 928 

Natkiškių fil. 25 30 +5 420 120 300 

Piktupėnų fil. 19 14 -5 75 49 26 

Stoniškių fil. 35 28 -7 582 281 301 

Šilgalių fil. 20 14 -6 2027 1837 190 

Vėlaičių fil. 12 6 -6 170 49 121 

Vilkyškių fil. 26 22 -4 1245 130 1115 

Ţukų fil. 7 7  484 72 412 

Viso: 183 153 -30 6420 2493 3477 
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    Daugiausia knygnešių yra Natkiškių ir Stoniškių filialuose. Knygnešių neturi Panemunės 

filialas. Maţiausiai knygnešių turi  Vėlaičių filialas. Daugiausia spaudinių nešė Šilgalių ir 

Vilkyškių knygnešiai. Maţiausiai spaudinių nešė Piktupėnų ir Vėlaičių filialų knygnešiai.Visi 

knygnešiai neša knygas ir periodinius leidinius neįgaliems ţmonėms, senyvo amţiaus ir kitiems 

vartotojams, negalintiems apsilankyti bibliotekoje. 

 

II FONDO FORMAVIMAS 
 

Fondo būklė 
 

Iš viso SVB fonde (fiz. vnt. ir pav.): 

 

Bibliotekų pavadinimas Egz. skaičius Pavadinimų 

Viso: 105752 10160 

VB 21042 10160 

Miesto fil. 9624 5621 

Kaimo fil. 75086 8155 

 

Iš viso SVB yra groţinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 

 

Bibliotekų pavadinimas Egz. skaičius % (nuo bendro fondo) 

Viso: 71600 67,8 

VB 14127 67,1 

Miesto fil. 7500 78 

Kaimo fil. 49973 66,6 

 

            Groţinės literatūros fondai VB ir filialuose pasipildė 1599 egz. Tai sudaro 30,7 % nuo 

bendro gautų leidinių skaičiaus. 

 

Iš viso SVB yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 

Bibliotekų pavadinimas Egz. skaičius % (nuo bendro fondo) 

Viso: 34152 32,2 

VB 6915 32,9 

Miesto fil. 2124 22 

Kaimo fil. 25113 33,4 

 

               Šakinės literatūros fondai VB ir filialuose pasipildė 3619 egz., iš kurių 2681 egz. –  

 periodiniai leidiniai. Tai sudaro 69,3 % nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. 

 

 

 

 

 

 

5 



Iš viso SVB bibliotekose yra periodinių leidinių (ţurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.): 

Bibliotekų pavadinimas Egz. skaičius % (nuo bendro fondo) 

Viso: 6726 6,3 

VB 1490 7 

Miesto fil. 500 5,1 

Kaimo fil. 4736 6,3 

 

Aprūpinimas dokumentais 

Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų: 

Mikrorajonas 1 gyventojui 1 vartotojui 

2003m. 2004m. Skirtumas 2003m. 2004m. Skirtumas 

Viso: 8,9 8 - 0,9 32,5 30,8 - 1,7 

VB 6,8 4,7 - 2,1 20 16         -  4 

Miesto fil. 29,3 25,6 - 3,7 111 218,7 + 107,7 

Kaimo fil. 8,8 9,1 + 0,3 35,4 36,2 + 0,8 

 

           Knygų kiekis vienam gyventojui sumaţėjo – 0,9, nes 2004 m. padidėjo mikrorajono 

gyventojų skaičius 890. Vienam gyventojui tenka 8 knygos, Pagėgių VB – 4,7, miesto filiale –  

25,6, kaimo filialuose – 9,1. 

           Knygų kiekis 1 vartotojui sumaţėjo –1,7, nes 2004 m. padidėjo bendras mikrorajono 

vartotojų skaičius 121. Vienam vartotojui tenka 30,8 knygų, Pagėgių VB – 16, miesto filiale –  

218,7, kaimo filialuose – 36,2. Panemunės miesto filiale maţas vartotojų skaičius – 44, todėl  

 knygų kiekis vienam vartotojui yra toks didelis.  

           Vienam gyventojui tenka 0,4 naujai gautų dokumentų, VB – 0,4, kaimo filiale – 0,4. 

Panemunės miesto filialas naujų dokumentų negavo. 

 

 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų SVB bibliotekose (fiz. vnt. ir pav.) 

 

Per metus įsigyta 5218 dokumentų, iš jų 2537 egz. ir 586 pav. knygų. 

Knygų įsigijimo šaltiniai (ir egz.) : 

            gauta centralizuotai (UAB „Mūsų knyga”)                       - 700 

            gauta dovanų, paramos keliu                                             - 463 

            gauta vietoj pamestų knygų                                               - 125 

            iš švietimo kaitos fondo (ŠKF)                                          - 50 

            iš Panemunės m. filialo perduodant VB                            - 1047 

            Lietuvos nac. M.Maţvydo b-kos Leidybos sk.                  - 83 

            kiti                                                                                      - 69 

VB ir filialams knygas dovanojo : Atviros Lietuvos fondas (ALF), “Mūsų knyga”, vartotojai, 

renginių metu knygų autoriai ir kiti. 

 

 

 

 

 

6 

 



                                       

VB, 

filialai 

2003m. 2004m. Skirtumas 2003m. 2004m. Skirtumas 

 Egzemplioriai  Pavadinimai  

Viso: 4568 5218 +650 610 586 -24 

VB 1577 1892 +315 610 586 -24 

Miesto fil. 235 196 -39 17 - -17 

Kaimo fil. 2756 3130 +374 142 525 +383 

 

              2004 metais miesto filialas gavo 196 egz. (periodika), vidutiniškai kaimo filialas gavo  

391 egz. ir 525 pavadinimų dokumentų. Daugiausiai dokumentų gavo Stoniškių ir Vilkyškių 

filialai, turintys didţiausius aptarnaujamus mikrorajonus. Taip pat fondai pasipildė ir Vėlaičių 

filiale perdavimo-priėmimo metu priimdama iš Kulmenų pradinės mokyklos 554 egz. 

dokumentų. Piktupėnų fondai pasipildė 50 egz. dokumentų daugiau, laimėjusi Švietimo kaitos 

fondo (ŠKF) projektą. 

 

Per metus įsigyta groţinės literatūros VB ir filialuose (fiz. vnt. ir pav.): 

VB, 

filialai 

Groţinės (fiz. vnt.) Pavadinimai 

2003m. 2004m. Skirtumas 2003m. 2004m. Skirtumas 

Viso: 1191 1599 + 408 350 366 + 16 

VB 546 776        + 230 350 366        + 16 

Miesto fil. 15 -        - 15 15 -         - 15 

Kaimo fil. 630 823        + 193 90 325 + 235 

 

  

               Groţinės literatūros gauta 1599, arba 30,7 % nuo bendro dokumentų gavimo ir + 408  

daugiau, negu 2003 metais. Vidutiniškai kaimo filialas gavo – 199 knygas. Panemunės miesto 

biblioteką perkėlus į pradinės mokyklos patalpas, sumaţėjo vartotojų ir lankytojų skaičius. Dėl 

ekonominių prieţasčių bibliotekos darbuotoja kūrenimo sezono metu perkelta į VB vaikų litera- 

tūros skyrių, todėl naujų knygų bibliotekai nekomplektuota.  

 

 

Per metus įsigyta šakinės literatūros VB ir filialuose (fiz. vnt. ir pav.) 

 

VB, 

filialai 

Šakinės (fiz. vnt.) Pavadinimai 

2003m. 2004m. Skirtumas 2003m. 2004m. Skirtumas 

Viso: 3377 3619 + 242 260 220 - 40 

VB 1031 1116 + 85 260 220 - 40 

Miesto fil. 220 196 - 24 2 - - 2 

Kaimo fil. 2126 2307  + 181 44 200 + 156 

 

              Šakinės literatūros gauta 3619 (kartu su periodika), kas sudaro 69,3 % nuo bendro 

dokumentų gavimo. Miesto filialas gavo 196 (periodika) dokumentus, vidutiniškai kaimo filia - 

las – 452 dokumentus.  
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Per metus gauta periodinių leidinių (pav. ir fiz. vnt.) 

 

Bibliotekų pavadinimas Fiz. vnt. Pavadinimai 

Viso : 2681 57 

VB 633 57 

Miesto fil. 196 8 

Kaimo fil. 1852 15 

  

 Periodinių leidinių per metus gauta 2681 egz. ir 57 pav. Miesto filialas gavo 196 egz. ir 

 8 pav., vidutiniškai kaimo filialas – 340 egz. ir 15 pav. periodinių leidinių. 

 

SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde 

 

Bibliotekų pavadinimas Egz. sk. % (nuo bendro fondo) 

Viso : 5218 5 

VB 1892 9 

Miesto fil. 196 2 

Kaimo fil. 3130 4,1 

 

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti: 

  Iš viso (valstybės ir savivaldybės biudţeto 2004 m.) nupirkta vienam gyventojui naujų  

leidinių uţ 1,83 Lt. 

           LR Kultūros ministerija VB ir filialų komplektavimui (2004 m.) skyrė 1100 Lt.   

Vienam gyventojui nupirkta dokumentų  uţ 0,84 Lt.  

           Iš savivaldybės biudţeto skirta 13000 Lt periodikai. Vienam gyventojui nupirkta  

leidinių iš savivaldybės biudţeto uţ 0,99 Lt. 

 

Dokumentų nurašymas 
 

            2004 metais nurašyta 7044 spaudiniai, iš jų 1875 periodiniai leidiniai. Bendro nurašymo 

 rodiklis siekia 6,6 % nuo bendro fondo kiekio. 

 

 

VB,  

filialai 

2003m. 2004m. Skirtumas 

Egz. Pav. Egz. Pav. Egz. Pav. 

Viso: 4099 492 7044 530 + 2945 + 38 

VB 2332 492 2602 530 + 270 + 38 

Miesto fil. 76 - 664 276 + 588 + 276 

Kaimo fil. 1691 236 3778 528 + 2087 + 292 

 

 

Nurašymo prieţastys : 

   senų metų periodika                          – 1875 egz. (1,8 % nuo turimo fondo); 

   vartotojų pamestos knygos                      – 121 egz. (0,1 % nuo turimo fondo); 

   susidėvėjusi literatūra                             – 4008 egz. (3,8 % nuo turimo fondo); 

   pasenusi savo turiniu                             – 547 egz. (0,5 % nuo turimo fondo); 

   iš Panemunės m. filialo perduodant VB       – 493 egz. (0,5 % nuo turimo fondo). 
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Fondo panaudojimas 
 

Bendras fondo apyvartos rodiklis yra 0,8. 

   VB – 0,9 

   Miesto fil. – 0,07 

   Kaimo fil. – 0,9 

Groţinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 0,45 

   VB – 0,54 

   Miesto fil. – 0,52 

   Kaimo fil. – 0,44 

Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas – 2,13 

   VB – 1,92 

   Miesto fil. – 2,67 

   Kaimo fil.– 2,11 

 

       Šakinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas yra didesnis negu groţinės literatūros. 

Tai susiję su didesniu periodikos išdavimu. 

       Saugyklos, mainų ir atsarginio fondo biblioteka neturi. 

 

III . VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 
 

Vartotojų telkimas 
 

1.Regiono gyventojų skaičius 

2004 m.savivaldybėje įregistruota 13082 gyventojų. 

2. Regiono gyventojų sutelkimo procentas: 

 

Iš viso regione – 26,3% 

      VB –29,3% 

Miesto fil. –12% 

Kaimo fil. - 25% 

 

Mikrorajonas 

 

Gyventojų skaičius 2004m. Regiono gyventojų sutelkimo 

procentas 

Pagėgiai 4467 29,3% 

Panemunė 375 12% 

Lumpėnai 1320 24% 

Natkiškiai 1024 27,2% 

Piktupėnai 802 35% 

Stoniškiai 1600 25,3% 

Šilgaliai 1046 20% 

Vėlaičiai 390 26,1% 

Vilkyškiai 1078 31% 

Ţukai 980 16% 

                                  Viso: 13082 26,3% 
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Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai : 
 

mieste – 375; 

kaime – 1030.  

   

Vartotojų skaičius 
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Iš viso regione – 3430 vartotojai. 

      Pagėgių VB – 1312; 

Miesto fil. – 44; 

Kaimo fil. – 2074. 

 

 

Bibliotekos 2003m. 2004m. Skirtumas 

Pagėgių VB 1084 1312 +228 

Panemunės fil. 91 44 -47 

Lumpėnų fil. 318 313 -5 

Natkiškių fil. 286 279 -7 

Piktupėnų fil. 287 277 -10 

Stoniškių fil. 405 406 +1 

Šilgalių fil. 207 208 +1 

Vėlaičių fil. 129 102 -27 

Vilkyškių fil. 345 332 -13 

Ţukų fil. 157 157 - 

                 Viso: 3309 3430 +121 
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1.Vartotojų sudėties pokyčiai 
 

 VB 

2003m. 

VB 

2004m. 

Miesto fil. 

2003m. 

Miesto fil. 

2004m. 

Kaimo fil. 

2003m. 

Kaimo fil.  

2004m. 

Vaikai,jaunimas 701 930 43 23 1326 1244 

Bedarbiai 86 74 17 2 162 147 

Darbininkai 45 60 9 1 123 125 

Tarnautojai 125 118 10 9 130 157 

Ūkininkai ir 

ţemdirbiai 

1 - - - 36 34 

Pensininkai ir 

neįgalūs 

48 44 5 4 149 158 

Namų 

šeimininkės 

25 8 7 3 139 138 

Studentai 53 78 - 2 69 71 

               Viso: 1084 1312 91 44 2134 2074 

 

 

Viso regione -3430 

Vaikai, jaunimas –2197 

Bedarbiai –223 

Darbininkai –186 

Tarnautojai –284 

Ūkininkai ir ţemdirbiai – 34 

Pensininkai ir neįgalūs – 206 

Namų šeimininkės –149 

Studentai –151 

 

2. Apsilankymų skaičius 
 

Apsilankymų skaičius: viso - 66381 

VB– 26483 

Miesto fil. – 192 

Kaimo fil. – 39706 

Pastaba: Dėl darbuotojos apsirikimo, pateikti neteisingi statistiniai duomenys statistinėje 

ataskaitoje. 
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Bibliotekos    2003m.   2004m. Skirtumas 

Pagėgių VB 20871 26483 +5612 

Panemunės fil. 701 192 -509 

Lumpėnų fil. 4756 5090 +334 

Natkiškių fil. 7369 6175 -1194 

Piktupėnų fil. 6236 6307 +71 

Stoniškių fil. 5096 5749 +653 

Šilgalių fil. 2866 2885 +19 

Vėlaičių fil. 2895 1661 -1234 

Vilkyškių fil. 10382 9032 -1350 

Ţukų fil. 2953 2807 -146 

Viso: 64125 66381 +2256 

 

 Didţiausias lankomumo rodiklis Viešojoje bibliotekoje  + 5612. Daugiausia lankytojų 

Stoniškių ir Lumpėnų filialuose. Sumaţėjo lankytojų  Vilkyškių, Vėlaičių, Natkiškių,  filialuose. 

Iš viso lankytojų  2004 m. daugiau - 2256 . 

 

Lankomumas 
 

Bendras lankomumo rodiklis:   2003 m.-19,3 

                                                  2004 m. – 20,1 

 

 2003m. 2004m. Skirtumas 

VB 19,2 20,1 +0,9 

Miesto fil. 7,7 4,3 -3,4 

Kaimo fil. 19,9 19 -0,9 

 

Iš viso išduota dokumentų 
 

Iš viso regione – 89092 fiz. vnt. 

VB – 19921 fiz. vnt. 

Miesto fil. – 717 fiz. vnt. 

Kaimo fil. – 68454 fiz. vnt. 
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Bibliotekos   2003m.   2004m. Skirtumas 

Pagėgių VB 22012 19921 -2091 

Panemunės fil. 2442 717 -1725 

Lumpėnų fil. 10486 9996 -490 

Natkiškių fil. 8071 7429 -642 

Piktupėnų fil. 11595 12359 +764 

Stoniškių fil. 11397 11551 +154 

Šilgalių fil. 7327 7232 -95 

Vėlaičių fil. 4355 3477 -878 

Vilkyškių fil. 11870 10926 -944 

Ţukų fil. 5525 5484 -41 

                            Viso: 95080 89092 -5988 

 

    Padidėjus   interneto poreikiui, internetinėje skaitykloje išaugo vartotojų skaičius, tačiau 

sumaţėjo  knygų išduotis Viešojoje bibliotekoje. 

 

Išduota dokumentų į namus 
      Iš viso regione –89092 fiz. vnt. 

VB –19921fiz. vnt. 

Miesto fil. –717 fiz. vnt. 

Kaimo fil. –68454 fiz. vnt. 

Išduota dokumentų vietoje 
 

Iš viso – 14923 fiz. vnt. 

VB – 5313 fiz. vnt. 

Kaimo fil. – 9610 fiz. vnt. 

 

Iš viso išduota groţinės literatūros 
 

 Išduota iš viso: Šakinės lit. Skirtumas Groţinės lit. Skirtumas 

 2003m. 2004m. 2003m. 2004m.  2003m. 2004m.  

VB 22012 19921 1353 1352 -1 7873 7327 -546 

Miesto fil. 2442 717 34 74 +40 1322 295 -1027 

Kaimo fil. 70626 68454 3300 3141 -159 20896 20164 -732 

Viso: 95080 89092 4687 4567 -120 30091 27786 -2305 

 

 

Iš viso išduota šakinės literatūros procentais: 

Regione – 5,1 

VB  - 6,7 

Miesto fil. – 10,3 

Kaimo fil. – 4,5 

 

Iš viso išduota groţinės literatūros procentais: 

Regione - 31,1 

VB – 36,7 

Miesto fil. – 41,1 

Kaimo fil. – 29,4 
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Iš viso išduota periodinių leidinių 
 

Iš viso išduota regione – 56739 

VB – 11242 

Miesto fil. – 348 

Kaimo fil. – 45149 

 

2003m. 2004m. 

 Iš 

viso: 

Knygų Periodikos % Iš viso: Knygų Periodikos % 

VB 22012 9226 12786 58,0 19921 8679 11242 56,4 

Miesto fil. 2442 1356 1086 44,4 717 369 348 48,5 

Kaimo fil. 70626 24196 46430 65,7 68454 23305 56739 66 

Viso: 95080 34778 60302 63,4 89092 32353 56739 63,6 

 

      Bendra periodikos išduotis lyginant su 2003m. padidėjo + 0,2 % 

Viešojoje bibliotekoje sumaţėjo -1,6 %. Miesto filiale sumaţėjo – 4,1 %, kaimo filialuose 

padidėjo + 0,3%. Periodinių leidinių daugiausia išdavė Viešoji biblioteka, Vilkyškių, Lumpėnų, 

Stoniškių filialai. 

 

Skaitomumas (egz.) 
 

Iš viso regione – 26,1 

VB – 15,1 

Miesto fil. – 16,2 

Kaimo fil. – 33,0 

 

 

 Skaitomumas Skirtumas 

 2003m. 2004m.  

VB 20,3 15,1 -5,2 

Miesto fil. 26,8 16,2 -10,6 

Kaimo fil. 33,0 33,0  

Viso: 28,7 26,1 -2,6 

 

Kaimo filialai Skaitomumas Skirtumas 

 2003 m. 2004 m. 

Lumpėnų fil. 32,9 31,9 -0,1 

Natkiškių fil. 28,2 26,6 -1,6 

Piktupėnų fil. 40,4 44,6 +4,2 

Stoniškių fil. 28,1 28,4 +0,3 

Šilgalių fil. 35,3 34,7 -0,6 

Vėlaičių fil. 33,7 34 +0,3 

Vilkyškių fil. 34,4 32,9 -1,5 

Ţukų fil. 35,1 34,9 -0,2 

 

 

          Panemunės  – 10,6; Viešosios bibliotekos sumaţėjo skaitomumas – 5,2; Piktupėnų 

padidėjo skaitomumas + 4,2. 
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Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius: 
 

Iš viso regione – 103; 

Viešojoje bibliotekoje – 39;  

Miesto filiale –5; 

Kaimo filialuose – 59. 

 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius  
 

Iš viso – 9; 

VB – 5; 

Stoniškių fil. – 1; 

Vaikų bibliotekoje – 3. 

 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, prijungtų prie interneto 

Iš viso – 5; 

VB – 5. 

 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams 
 

Iš viso – 4; 

VB – 4. 

(Tame tarpe – 1 LIBIS programai diegti). 

 

Vartotojų orientavimas ir apmokymas 
 

Bibliotekos darbuotojų pravestuose apmokymuose dalyvavo 100 bibliotekos vartotojų. 

 30 - neįgaliųjų draugijos vaikų stovyklos ,,Štai ir mes” vaikučių (300 val.) 

 40 – Pagėgių vaikų globos namų auklėtiniai (400 val.) 

 30 – Pagėgių vidurinės mokyklos moksleivių  nemokamai išklausė 10 – ies val. trukmės 

kompiuterinio raštingumo kursus. 

 

Prieiga ir sąlygos 
Darbo valandos 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbo laikas: 

 

Kasdien 8 –17 val. 

      Šeštadienį 8 – 15 val.
 

      Poilsio diena - sekmadienis 
 

Filialų darbo laikas: 

 

Lumpėnų , Natkškių, Piktupėnų, Stoniškių, Vilkyškių filialų darbuotojai dirba 0,75 etato. 

 Kasdien 9
30 – 

16 val 

Šilgalių, Vėlaičių, Ţukų, Panemunės filialų darbuotojai dirba 0,5 etato. 

 Antradienį    9
30

 – 17 val. 

 Trečiadienį   9
30 – 

17 val. 

 Ketvirtadienį 9
30 –

16 val. 
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TBA paslaugomis bibliotekose vartotojai nesinaudoja 

 

Renginiai 
 

 VB Miesto filialas Kaimo filialai Viso: 

 2003m

. 

2004m

. 

2003m. 2004m

. 

2003m. 2004m. 2003m. 2004m. 

Ţodiniai 11 11 4 - 33 47 48 47 

Vaizdiniai 46 66 10 - 169 233 225 233 

Kompleksiniai 16 13 1 - 22 34 39 34 

Viso: 73 90 15 - 224 225 312 314 

 

 

Bibliotekose iš viso surengta :  314 renginių - 2 renginiais daugiau . 

    -ţodinių  – 47 - 1 renginiu maţiau.  

                                          -vaizdinių – 233 +  8 renginiais daugiau. 

                                          - kompleksinių 34 - 5 renginiais maţiau. 

Viešoji biblioteka surengė viso:  90 - 17 renginiais daugiau. 

    -ţodinių  11  

                                          - vaizdinių 66   +20 renginių daugiau. 

                                         -  kompleksinių 13 – 3 renginiais maţiau. 

 

Pagrindinės renginių formos ir tematika 

 

        Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko parodų pristatymai, seminarai, poezijos 

vakarai, knygų aptarimai, jų pristatymai, susitikimai su įţymiais ţmonėmis, literatūrinės 

valandėlės, popietės. Graţia tradicija tapo meninkų darbų pristatymai, kuriuose dalyvauja 

parodų autoriai.  

 

Įsimintini viešosios bibliotekos renginiai: 

 
     2004 -  ieji paskelbti Kalbos ir knygos metais. Visa Lietuva minėjo Lietuviškos spaudos 

lotyniškais rašmenimis atgavimo 100 – metį. 

 Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka  ir filialai šiuos metus taip pat paskyrė 

lietuviškai kalbai ir knygai. Visus metus veikė parodos, jų pristatymai, susitikimai su įţymiais 

ţmonėmis. Renginiuose aktyviai dalyvavo Pagėgių bendruomenė, moksleiviai, savivaldybės 

vadovai, švietimo darbuotojai, mokyklų bibliotekininkai, įstaigų ir įmonių vadovai. Prisiminti  

krašto įţymius to meto ţmones, kurie prisidėjo prie Lietuviškos spaudos platinimo, paragintas 

jaunimas prisidėti prie lietuviškos kalbos puoselėjimo ir išsaugojimo. 

1.Vasario 26 dieną  Dalios Jaramavičienės, Jurbarko raj., Pavidaujo pradinės 

mokyklos mokytojos, metodininkės, rankdarbių parodos pristatymas. Pristatyme dalyvavo 

parodos autorė Dalia Jaramavičienė, Pagėgių  savivaldybės administracija, Pagėgių 

bendruomenė, jaunimas ir kt. Parodos pristatymo metu, Robertas Maziliauskas Lumpėnų 

pagrindinės mokyklos mokytojas, atliko savo kūrybos dainas. 

2. Tradicinis vakaras ,,Poezijos pilnatis 2004” – Pagėgių literatų kūrybos kasmetinis 

pristatymas. Vakaro metu pristatytas Pagėgių krašto literatų eilėraščių almanachas. ,,Poezijos 

pilnatis”, kurį parengė viešoji biblioteka. Koncertavo Rasos ir Valdo  Armonų šeimyninis duetas 

(Natkiškiai). 
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3. Dailininkų pleneras ,,Dailės dienos Pagėgiuose.” Jame dalyvavo 10 krašto 

menininkų. Tai savivaldybės administracijos ir bibliotekos sumanymas, kurio tikslas – parodyti 

Maţosios Lietuvos kampelį – Pagėgių kraštą -  kaip lietuviškos kalbos ir knygos lopšį. 

4. Renginys, skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei. Jo metu įvyko konferencija  

,,Biblioteka – tradicija ir modernumas”. Renginyje dalyvavo Viešosios bibliotekos, mokyklų 

bibliotekų darbuotojai, konferencijos svečiai, pranešėjai. Pranešimus skaitė savivaldybės 

Viešosios bibliotekos, kaimo filialo, mokyklų bibliotekų darbuotojai. Renginyje dalyvavo 

savivaldybės administracijos atstovai, švietimo sk. Vadovai ir specialistai. Renginio metu 

pagerbti geriausiai dirbantys bibliotekų darbuotojai. Direktorė Elena Stankevičienė apdovanota 

Pagėgių savivaldybės Garbės raštu ,,Uţ Pagėgių krašto kultūros puoselėjimą, uţ kūrybingą ir 

sąţiningą darbą krašto labui”, Piktupėnų filialo bibliotekinninkei pareikšta Mero padėka uţ 

bibliotekos vaidmenį kaimo bendruomenės gyvenime. 

     5. Pagėgių savivaldybės politinių kalinių ir tremtinių prisiminimų popietė ,,Mūsų 
godos”. Parengtas politinių kalinių ir tremtinių atsiminimų aplankas ,,Mūsų godos”. 

Prisiminimus uţrašė viešosios bibliotekos darbuotojos, leidinuką redagavo ir parengė viešosios 

bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė. Popietėje dalyvavo : Pagėgių krašto politiniai kaliniai 

ir tremtiniai, jų dainas atliko Šilgalių kultūros namų folklorinis ansamblis ,,Kamona”. 

6. Sueiga ,, Dingusio kaimo vaikai”. Tai tragiškai išnykusio kaimo buvusių gyventojų 

susitikimas po 30 metų. Sueigoje dalyvavo apie 200 buvusio kaimo gyventojų, buvusios 

mokyklos mokytojai, Pagėgių bendruomenė, Savivaldybės vadovai, svečiai iš Rusijos, Lenkijos, 

Švedijos ir kt. Tai – bibliotekos sumanytas renginys, kuris įkvėpė ir kitų kaimų, kurie buvo 

prievartinai sunaikinti sovietmečiu, bendruomenes burtis, prisiminti šio krašto istoriją, įţymius 

ţmones. Viešosios bibliotekos kraštotyros fondui liko neįkainojama medţiaga: nuotraukos, 

filmuota medţiaga, uţrašyti prisiminimai. Buvusio Sūdėnų kaimo kapinaitėse pagerbti čia 

atgulę protėviai, buvusios mokyklos vietoje – pastatytas kryţius ,,Sūdėnų kaimui, čia 

gyvenusiems atminti”.  Tai reikšminga patirtis bibliotekos darbuotojoms, nes šiai sueigai 

paaukotas ilgas (net pusės metų) paruošiamasis darbas – atsipirko padėkomis bibliotekai iš 

Sūdėnų kaimo bendruomenės. 

   7. Vakaras, skirtas Salomėjos Nėries 100 – osios gimimo metinėms paminėti. 

Dalyvavo klubas ,,Vakarutė” (Tauragė). Svečiai skaitė savo kūrybos eiles, taip pat skambėjo S. 

Nėries posmai.  

       8. Viešojoje bibliotekoje organizuotas susitikimų ciklas su poetu  Sigitu Poškumi 

(Klaipėda). Poetas pristatė savo naują knygą ,,Dovilės albumas”. Penki susitikimai  

savivaldybės Stoniškių, Pagėgių , Vilkyškių, Lumpėnų mokyklų  bibliotekose, vakaras 

suaugusiems – Pagėgių viešojoje bibliotekoje. 

9. Vakaras ,,Į kiekvieno krūtinę po viltį įdėsim…”, skirta Lietuviškos spaudos 

lotyniškais rašmenimis atgavimo 100 – čiui. Vakaro metu pagėgiškius senąja lietuvininkų kalba 

kalbino Šilutės kraštotyros muziejaus ansamblio ,,Ramytė” dalyviai, pasakojo Maţosios 

Lietuvos kostiumo istoriją. 

 

Įsimintini filialų renginiai: 
Stoniškių filialas 

 

    1. Stoniškių bibliotekos atidarymas. Jame dalyvavo buvę biliotekos darbuotojai, savivaldybės 

administracija, viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojai, bendruomenės komitetas, 

skaitytojai. Atidarymo metu eksponuojamos parodos apie bibliotekos istoriją, vietos menininkų 

L. Bungardienės, G. Bungardos, V. Barkausko ir kt. autorių paroda. 
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 2.  Plaškių kaimo gyventojos Fridrykės Augustienės prisiminimų knygos ,,Rojus iš kurio 

mūsų nieks neišvys…” pristatymas. Jame dalyvavo knygos sudarytoja Arūnė Arbušauskaitė, 

Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė, muziejaus fondų saugotoja Birutė Servienė, autorės 

anūkas Robertas Augustas ir marti Janina Barnickaitė – Augustienė, Pagėgių savivaldybės 

meras Kęstas Komskis, Viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė, Stoniškių seniūnas 

S. Bagdonas, Stoniškių bendruomenė, jaunimas.  

 3. Stoniškių pagrindinės mokyklos mokytojos Liucijos Bungardienės tapybos darbų 

parodos pristatymas. Dalyvavo darbų autorė, bendruomenės nariai, Stoniškių seniūnijos 

darbuotojai, Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojos, Stoniškių pagrindinės mokyklos 

mookytojai ir mokiniai,bibliotekos skaitytojai. 

 

Piktupėnų filialas 

 

    1. Popietė – viktorina ,,Knygnešio dienos šventė”. Biblioteka paskelbė akciją ,,Knyga – 

dovana visiems”. Popietėje dalyvavo savivaldybės administracijos atstovai, Piktupėnų 

pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos ir mokiniai. 

 

Parodų formos ir tematika 

 

    Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo eksponuojama tapybos darbų, fotografijų, 

rankdarbių, medţio droţinių, moksleivių dailės, keramikos dirbinių bei literatūrinės knygos 

parodos. 

 

Įsimintinos viešosios  bibliotekos  parodos: 
 

Meno parodos: 
 

1. Jurbarko rajono Pavidaujo pradinės mokyklos mokytojos- metodininkės Dalios 

Jaramavičienės ir jos mokinių rankdarbių parodos. 

2. Dailininko Vladislovo Gorbatovo (Šilutė) tapybos  darbų  paroda. 

3. Nuotraukų paroda ,,Bibliotekos renginių akimirkos”, skirta Nacionalinei bibliotekų 

savaitei 

4. Pagėgių krašto dailininkų plenero ,,Dailės dienos Pagėgiuose” eskizų ir darbų parodos.  

5. Stoniškių vidurinės mokyklos mokytojos Vidos Gečienės rankdarbių paroda ,,Kai atgyja 

šiaudas ir linas” 

6.  Nuotraukų paroda ,,Pagėgiai. Istorija ir dabartis”, skirta Pagėgių miesto šventei. 

7. Sigito Kancevičiaus (Tauragė) fotografijos darbų paroda ,,Ţvilgsiai į Pagėgių kraštą”. 

8. Ramunės Palekaitės (Tauragės raj.Laukėsa) rankdarbių paroda ,,Siūlo kelionė”. 

9. Nuotraukų paroda ,,Senieji Vilkyškiai”. 

10. Vaclovo Barkausko (Stoniškiai) medţio darbų paroda. 

11. Svetlanos Jašinskienės (Pagėgiai) rankdarbių paroda ,,Skrybėlė – moteriai garbė, vyrui – 

sėkmė”. 
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Literatūrinės parodos: 

 

1. ,,Poezijos šviesa”, skirta Kristijono Donelaičio 290 – osioms gimimo metinėms. 

2. ,,Lietuviškos spaudos draudimo ištakos”, skirta Lietuviškos spaudos lotyniškais 

rašmenimis atgavimo 100 – čiui. 

3. ,,Kur prasideda spaudos ir knygos kelias”, skirta Lietuviškos spaudos lotyniškais 

rašmenimis atgavimo 100 – čiui. 

4. ,,Kur vingiavo knygnešio keliai”, skirta Knygnešio dienai. 

5. ,,Didelės sielos ţmogus”, skirta prozininko, publicisto, dramaturgo Juozo Baltušio 95 – 

osioms gimimo metinėms. 

6. ,,Ţvilgsnis į Romualdo Granausko kūrybą”, skirta rašytojo Romualdo Granausko 65 – 

 osioms gimimo metinėms. 

6. ,,Leidiniai turintys likimo prasmę”, skirta Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis 

atgavimo 100 – čiui. 

7. ,,Mūsų darbai , mūsų šventės”, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei. 

8. ,,Kova uţ spausdintą ţodį”, skirta Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 

100 – čiui. 

9. ,,Kūrinių puslapius atvertus”, skirta rašytojo Jono Mačiukevičiaus 65 – osioms gimimo 

metinėms. 

10. ,,Kūrybos kelio vaizdai”, skirta literatūros istoriko ir kritiko J. Tumo Vaiţganto 135 – 

osioms gimimo metinėms. 

11. ,,Maţoji Lietuva  - jos amţių įvykiai”, skirta Maţosios Lietuvos gyventojų genocido 

dienai. 

12. ,,Išsaugoti kad ir kas būtų…”, skirta Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis 

atgavimo 100 – čiui. 

13. ,,Poetė, nebaigusi savo posmų”, skirta poetės Salomėjos Nėries 100 – osioms gimimo 

metinėms. 

14. ,,Sunkaus laiko gyvoji šviesa”, skirta bibliografo, kultūros istoriko V. Birţičškos 120 – 

osioms gimimo metinėms. 

 

Viešoji bibhlioteka per 2004m. priėmė 14 ekskursijų, kuriose dalyvavo 306 ekskursantai. Tai – 

miesto svečiai, savivaldybės mokiniai, Nevyriausybinės organizacijos, kurie buvo supaţindinti 

su bibliotekos istorija, jos veikla, pristatytos parodos. 

 

Įsimintinos filialų parodos: 

 
1. Dailės mokytojo Eligijaus Kriaučiūno (Lumpėnai) dailės darbų paroda. (Lumpėnų fil.). 

2. ,,Ţodţio šviesa  knygų pasaulyje”, skirta Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis 

atgavimo 100 – čiui. (Lumpėnų fil.). 

3. Pagėgių savivaldybės moksleivių piešinių keliaujanti paroda ,,Maţoji Lietuva – 

Lietuviško ţodţio lopšys”, skirta Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 

100 – čiui. (Lumpėnų fil.). 

4.  Nuotraukų paroda ,,Surinkime gyvenimo suplėšytus lapus”, skirta Kalbos ir knygos 

metams. (Lumpėnų fil.). 

5. Ramunės Palekaitės  (Tauragės raj.Laukėsa) rankdarbių paroda ,,Rankų prinokusios 

kekės atidaro širdį”. (Lumpėnų fil.). 

6. Vaclovo Barkausko (Stoniškiai) medţio darbų paroda. (Lumpėnų fil.). 

7. ,,Spaudos draudimo šešėliuose”, skirta Knygnešio dienai. (Natkiškių fil.). 

8. ,,Ţmogaus ir knygos kelias”, skirta Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis 

atgavimo 100 – čiui. (Natkiškių fil.). 

 

19 

 



9. ,,Bibliotekos darbų puslapiai”, skirta Lietuvos Nacionalinei bibliotekų savaitei. 

(Natkiškių fil.). 

10. ,,Lietuvos lakštingalos lyrika”, skirta poetės S. Nėries 100 – osioms gimimo metinėms. 

(Natkiškių fil.). 

11. ,,Lietuviškos spaudos dvasia”, skirta Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis 

atgavimo 100 – čiui. (Stoniškių fil.). 

12. ,,Lietuvos bibliotekų pasiekimai”, skirta Lietuvos Nacionalinei bibliotekų savaitei. 

(Stoniškių fil.). 

13. ,,Per lūţtantį ledą”, skirta poetės S. Nėries 100 – osioms gimimo metinėms. (Stoniškių 

 fil.). 

14. Stoniškių pradinės mokyklos mokytojos Liucijos Bungardienės  ir sūnaus Gaudenio 

 Bungardos dailės darbų paroda. (Stoniškių fil.). 

15. Vaclovo Barkausko (Stoniškiai) medţio darbų paroda. (Stoniškių fil). 

16. ,,Šilčiausi ţodţiai, graţiausios gėlės”, skirta poetės S. Nėries 100 – osioms gimimo 

 metinėms. (Šilgalių fil.). 

17. ,,Knyga – kaip dovana “, skirta Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 

 100 – čiui. (Vėlaičių fil.). 

 

Renginių lankytojai: 

 

Iš viso – 3535 

VB – 1018 

Kaimo fil. – 2517 

Teikiamos paslaugos 

 
Pagėgių savivaldybės Viešoji biblioteka teikia šias mokamas paslaugas vartotojams: 

1. Spaudinių kopijavimas. 

2.  Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualias uţklausas sudarymas, redagavimas. 

3. Informacijos spausdinimas. 

4.  Teksto surinkimas ir atspausdinimas. 

5. Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų. 

6. Lankstinuko, kvietimo, teksto su grafiniu vaizdu, vizitinės kortelės, ţenkliuko, diplomo, 

blanko maketavimas ir atspausdinimas. 

7. Meno, foto parodų eksponavimas bibliotekos patalpose. 

8. Bibliotekos patalpų ir įrangos nuoma. 

9. Naudojimosi elektronine informacija pamokos. 

10. Laiško siuntimas elektroniniu paštu. 

11. Naudojimosi internetu ne mokslo tikslais.(pokalbių svetainės, ţaidimų programos). 

12. Informacijos įrašymas į diskelį. 

13. Dokumentų įrišimas. 

14. Dokumento skenavimas. 
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Bibliotekos įvaizdţio formavimas.  
 

Biliotekos darbuotojos parengė politinių kalinių ir tremtinių atsiminimų aplankalą ,,Mūsų 

godos”, Pagėgių krašto literatų eilėraščių almanachą ,,Poezijos  pilnatis 2003”, 600 vnt. tiraţu 

parengė bibliotekos lankstinukų apie bibliotekos veiklą. Rašė straipsnius į spaudą. 
 

Bibliotekos darbuotojų straipsniai – 6, ne bibliotekos darbuotojų straipsniai apie bibliotekos 

veiklą – 60. 

  Laikraščiuose ir ţurnaluose: 

,,Šilokarčema” – 44 

,,Pamarys” – 10 

,,Tauragiškių balsas” – 2 

,,Tarp knygų” – 4 

,,Tauragės kurjeris” – 1 

,,Savivaldybių ţinios” – 1 

,,Ūkininko patarėjas” – 2 

,,Respublika”     - 1 

,,Valstiečių laikraštis” - 1 

 

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 
 

LIBIS PĮ diegimas 
 

     2004 m. pradėta diegti LIBIS programa, pradėtas elektroninis katalogas, viešoji biblioteka 

turi prieigą prie interneto. 

 

Informacinis fondas 
 

VB – 354 vnt. 

Vidutinis informacinio fondo dydis 

Miesto fil. – 60 vnt. 

Kaimo fil. -143  vnt. 

 

Katalogų ir kartotekų sistema 
 

             Viešojoje bibliotekoje yra sistemos suvestinis abėcėlinis katalogas, kuris nuolat 

redaguojamas,  sisteminis katalogas, kraštotyros, antraščių, personalijų, citatų kartotekos. 

Filialuose: abėcėliniai, sisteminiai katalogai, kraštotyros, antraščių kartotekos. Vilkyškių, 

Lumpėnų, Stoniškių filialuose – citatų kartotekos. 
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Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 
 

Uţklausų tematika 

 

Bibliotekos Bibliografinės 

uţklausos 

Iš viso: 

Teminės Faktinės Adresi-

nės 

Tiksli-

namoji 

Iš to 

skaičiaus 

vaikams 

 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 

Pagėgių VB 429 1106 800 190 - 60 56 

Panemunės fil.  98 - - - - - - 

Lumpėnų fil. 311 288 190 98 - - - 

Natkiškių fil. 190 190 25 - - - 165 

Piktupėnų fil. 95 252 - 30 15 7 200 

Stoniškių fil. 36 38 19 - - - 19 

Šilgalių fil. 36 32 21 - - - 11 

Vėlaičių fil. 12 9 - - - - 9 

Vilkyškių fil. 157 117 82 - - 1 34 

Ţukų fil. 34 37 - 6 - - 31 

Viso: 1300 2069 1137 324 15 68 525 

 

 

Iš viso atsakyta –2069 uţklausų. 

Viešojoje bibliotekoje – 1106 

Kaimo filialuose – 963 

Vidutinis uţklausų skaičius tenkantis vienam filialui -  207 

 

Internetas 
 

          Viešoji biblioteka turi prieigą prie interneto. 2004 metais interneto paslaugomis naudojosi 

275 vartotojai. Per metus apsilankė 3277 lankytojai. 

Viešojoje bibliotekoje yra viena interneto skaitykla, joje yra 5 vietos vartotojams. 

Darbuotojams kompiuteriai – 4  

Prijungti prie interneto – 5 

 

Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas 
 

Interneno pagalba atsakyta į 339 uţklausas. 

 

Kraštotyros veikla 
 

           Viešojoji biblioteka teikia šiuolaikinės informacijos įrašymo į skaitmenines laikmenas 

paslaugas vartotojams. 

1.  2004 m. IV ketv. vietinės spaudos straipsniai apie Pagėgių kraštą perkelti į elektronines 

laikmenas (CD-ROM). 

2. Personalijų kartoteka perkelta į elektronines laikmenas (CD-ROM). 

3.  Pagėgių krašto poetų eilėraščių rinktinė ,,Poezijos pilnatis 2003” perkelta į elektronines 

laikmenas (CD-ROM). 

4. Direktorės E. Stankevičienės parengtas darbas ,,Lietuvos knygos istorijos raida iki 

1918m.”, skirta Lietuviškos spaudos atgavimo 100 – čiui . 
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Aprašomi kraštotyrinio pobūdţio staripsniai iš rajoninės ir respublikinės spaudos. 

2004m. į kraštotyros kartoteką įjungta  įrašų: 

Viso: - 1865 

VB – 1396 

Kaimo filialuose – 469  
 

V. METODINĖ VEIKLA 
          Metodinėje veikloje didţiausias dėmesys buvo skiriamas darbuotojų  kvalifikacijos 

kėlimui, įgytų ţinių praktinis pritaikymas kasdieniniame darbe. Viešosios bibliotekos ir filialų 

darbuotojos dalyvavo bibliotekininkų tobulinimosi kursuose, seminaruose.  Direktorė E. 

Stankevičienė vyko į Švediją susipaţinti su Švedijos  ir Danijos bibliotekų veikla.  
 

2004m. bibliotekininkų kvalifikacijos ir bibliotekos organizuoti seminarai 

Eil.

Nr. 

 

Data 

 

Uţsiėmimo pavadinimas 

 

Dalyvavo 

 

Organizavo 

 

Kur vyko 

1. 03-13 ,,Minėjimas, skirtas kovo 

11 – ajai”. 

E. Stankevičienė Sovetsko m. 

lietuvių 

bendruomenė. 

Sovetskas 

2. 04 

14-16 

,,Viešosios bibliotekos 

fondas: komplektavimas, 

analizė, apsauga”. 

J. Eidikaitienė LKDTC Vilnius 

3. 04-22 ,,Lietuvos bibliotekininkų 

kongresas. 

E. Stankevičienė Lietuvos 

bibliotekininkų 

draugija. 

Druskinin-

kai 

4. 04-29 Konferencija ,,Biblioteka 

- tradicija ir 

modernumas”. 

VB ir filialų, 

mokyklų 

bibliotekų 

darbuotojai. 

Viešoji biblioteka Viešoji 

biblioteka 

5. 05 

10-12 

,,Biblioteka -  kaimo 

bendruomenės kultūros 

centras”. 

N. Ţilinskienė 

Z. Genutienė 

LKDTC Vilnius 

6. 05-24 ,,Bibliotekos informacinė 

veikla”. 

A. Andrulienė LKDTC Vilnius 

7. 05-27 

06-04 

LIBIS programinės 

įrangos vartotojų 

mokymas. 

B. Šakienė 

J. Eidikaitienė 

LKDTC Vilnius 

8. 09-07 

09-14 

Komandiruotė 

 Švedijos ir Danijos 

bibliotekose. 

E. Stankevičienė Pagėgių 

savivaldybės 

administracija. 

Švedijos 

karalystė 

Lommos 

komuna 

9. 09-23 Paminklo K. Donelaičiui  

atidarymas. 

B. Šakienė Sovetsko miesto 

lietuvių 

bendruomenė. 

Gusevas 

10. 10 

04-05 

,,Bibliotekos veiklos 

statistika ir analizė”. 

B. Šakienė LKDTC Vilnius 

11. 10-07 ,,Maţosios ir Didţiosios 

Lietuvos kultūra – 

literatūra”. 

E. Stankevičienė Maţosios 

Lietuvos regiono 

etninės kultūros 

globos taryba. 

 

Šilutė 
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Eil.

Nr. 

 

Data 

 

Uţsiėmimo pavadinimas 

 

Dalyvavo 

 

Organizavo 

 

Kur vyko 

12. 10-08 ,,Viešųjų bibliotekų 

funkcijų visuomenėje 

plėtra: sėkmingos 

kryptys, paskatos ir 

trukdţiai”. 

E. Stankevičienė 

B. Šakienė 

A. Andrulienė 

Šilutės raj. sav.F. 

Bajoraičio viešoji 

biblioteka. 

Šilutė 

13. 12-05 Minėjimas, skirtas K. 

Donelaičio 290 – osioms 

gimimo metinėms. 

E. Stankevičienė Sovetsko miesto 

lietuvių 

bendruomenė. 

Sovetskas 

14. 12 

06-08 

,,Biblioteka -  kaimo 

bendruomenės kultūros 

centras”. 

 

R. Vaitkuvienė 

N. Šedienė 

B. Monkienė 

N. Jogienė 

LKDTC Vilnius 

15. 12-10 Konferencija 

,,Lietuvininkai ir lietuviai. 

Etninė kultūra”. 

E. Stankevičienė Maţosios 

Lietuvos etninės 

kultūros globos 

komitetas. KU 

humanitarinių 

mokslų fakultetas. 

Klaipėda 

16. 12-21 ,,Virtualios bibliotekos 

kūrimo perspektyva: 

standartizavimas Lietuvos 

bibliotekose”. 

B. Šakienė Klaipėdos 

apskrities  I. 

Simonaitytės 

viešoji biblioteka. 

Klaipėda 

 

 

VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS 
 

      Pagėgių viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius laimėjo mini projektą (150 Lt), kurį 

finansavo Tauragės viešosios bibliotekos Europos informacijos centras. Šios lėšos panaudotos 

kanceliarinėms priemonėms įsigyti, kurios reikalingos vaikams renginių metu. 

 

 

VII. PERSONALAS 
 

Darbuotojų skaičius 
 

Regione - 17 

Profesionalių bibliotekininkų iš viso – 15 

VB –6 

Miesto fil. – 1 

Kaimo fil.-8 

Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių nepilną darbo dieną – 9 

Miesto fil. – 1 

Kaimo fil. – 8 
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Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 
 

Su aukštuoju – 2 (14,2%) 

Su aukštesniuoju – 12 (80%) 

Kitu – 1 (7,1%) 

VB – 1 (aukštuoju)  (7,1%) 

         5 (aukštesniuoju) (33,3%) 

Miesto fil. – 1 (aukštesniuoju) (7,1%) 

Kaimo fil. – 8  

                         1 (aukštuoju) (7,1%) 

                         6 (aukštesniuoju) (42,8%) 

                         1 (kitu) (7,1%) 

Bibliotekininkė informacijai A. Andrulienė mokosi Klaipėdos universitete, pedagogikos 

fakultete, direktorė E. Stankevičienė – Klaipėdos Universiteto Bibliotekininkystės katedroje. 

 

Darbuotojų kaitos problemos 

 

 Įsteigus bibliotekoje bibliotekininko informacijai etatą, vietoje A. Andrulienės, darbui su 

suaugusiais priimta dirbti nuo 2004 m. sausio 19d. -  Ramutė Vaitkuvienė, kuri turi darbo  

bibliotekoje patirties, nors ir ne specialistė. Turime vilties, kad Klaipėdos universitete atidarius 

neakivaizdines bibliotekininkystės studijas, padėtis pagerės, planuojame reikalauti iš darbuotojų 

studijuoti, nors mokestis uţ studijas labai didelis.  

 

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai: 
 

Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui –228,6 

Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui – 4327 

Išduotis vienam darbuotojui –5939 fiz.vnt. 

 

VIII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

 
Skaitytojų telkimas 

Gyventojų vaikų skaičius – 2499 

Vaikų sutelkimo procentas 

 

 2003 2004 Skirtumas 

 VB 57,3 97,2 +39,9 

Miesto fil. 141,3 67,7 -73,6 

Kaimo fil. 63,5 80 +16,5 

Viso: 62,5 85,1 +22,6 

 

Vartotojų vaikų skaičius 
 

 2003 2004 Skirtumas 

 VB 448 741 +293 

Miesto fil. 41 21 -20 

Kaimo fil. 1144 1365 +221 

Viso: 1633 2127 +494 
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Apsilankymų skaičius 
 

 2003 2004 Skirtumas 

 VB 7210 8875   +1665 

Miesto fil. 1000 105 -895 

Kaimo fil. 24023 23805 -218 

Viso: 32233 32785 +552 

 

                               Lankomumas                                                   Skaitomumas (egz.) 

              

                         2003m.                2004m.                                     2003m.               2004m. 

 

Iš viso:  19,7%                   15,4%                                           21                    14 

VB :       16%                      11 %                                             14                    6 

Miesto fil.: 24,3%                   5%                                               24,5                 16 

Kaimo fili.: 20,9%                   17,4 %                                         23,7                 18 

 

Išduotis 
 

 2003 2004 Skirtumas 

VB 6330 4523 -1807 

Miesto fil. 1008 350 -658 

Kaimo fil. 27189 25393 -1796 

Viso: 34527 30266 -4261 

 

Uţklausų tematika 2003 - 2004m. 

 

Bibliotekos Viso: Viso: Teminių Faktinių 

 2003 2004   

VB 49 56 31 25 

Panemunės fil. - - - - 

Lumpėnų fil. 148 - - - 

Natkiškių fil. 150 165 165 - 

Piktupėnų fil. 75 200 100 100 

Stoniškių fil. 12 19 10 9 

Šilgalių fil. 26 11 11 - 

Vėlaičių fil. 7 9 9 - 

Vilkyškių fil. 95 34 34 - 

Ţukų fil. 27 31 31 - 

Viso: 589 525 391 134 

 

Iš viso – 525 

VB – 56 

Kaimo fil. – 469 
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Renginiai vaikams 
Viso – 116 

VB – 26 

Kaimo fil. – 90 

 

Bibliotekos Iš viso: Iš viso: Vaizdiniai Ţodiniai Kompleksiniai 

 2003 2004 2004 2004 2004 

Pagėgių VB 16 26 16 7 3 

Panemunės fil.  5 - - - - 

Lumpėnų fil. 15 13 5 5 3 

Natkiškių fil. 16 14 10 2 2 

Piktupėnų fil. 9 10 6 2 2 

Stoniškių fil. 9 9 5 2 2 

Šilgalių fil. 8 8 7 - 1 

Vėlaičių fil. 12 14 6 5 3 

Vilkyškių fil. 19 10 8 2 - 

Ţukų fil. 14 12 4 8 - 

Viso: 123 116 67 33 16 

 

Įsimintinos viešosios bibliotekos ir filialų parodos vaikams: 

 

1. Jurbarko raj. Pavidaujo mokyklos moksleivių rankdarbių paroda. 

2. Paroda ,,Lietuviškos knygos kelias”, skirta Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis 

atgavimo 100 – čiui. 

3. Paroda ,,Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą…”, skirta poeto Kristijono    

 Donelaičio 290 – osioms gimimo metinėms. 

4. Paroda ,,Spauda ir knygnešiai”, skirta Knygnešio dienai. 

5. Piešinių paroda ,,Ţmogaus ir knygos kelias”, skirta Lietuviškos spaudos lotyniškais 

 rašmenimis atgavimo 100 – čiui. 

5. Paroda ,,Iš ,,Knyguoliukės” gyvenimo”, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei. 

6. Piešinių ant asfalto kokursas ,,Aš  - europietis”, viktorina apie Europos Sąjungą. 

7.  Pagėgių savivaldybės mokinių  keliaujanti piešinių paroda ,, Maţoji Lietuva – 

Lietuviško ţodţio lopšys”, skirta Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 

100 - čiui. 

8. Vaikų su negalia vasaros stovyklos ,,Štai ir mes” darbelių paroda. 

9. Vaikų piešinių ant asfalto konkursas ,,Atpaţink Europą ir save”, skirta Europos dienai. 

(Lumpėnų fil.) 

10. Vaikų piešinių paroda ,,O spalvotoji knygele, vesk mane į savo šalį”, skirta Tarptautinei 

vaikų knygos dienai. (Vilkyškių fil.). 

11. Vaikų piešinių paroda ,,Labas, rugsėji”, skirta Mokslo ţinių dienai. (Lumpėnų fil.). 

12. Paroda ,,Sveiki atvykę į knygų šalį”, skirta Mokslo ţinių dienai. (Natkiškių fil.). 

13. Paroda ,,Merė Popins, kur tu?, skirta anglų vaikų rašytojos Pamelos Trevers 105 – 

osioms gimimo metinėms. (Piktupėnų fil.) 

14. Paroda ,,Takeliu į mokyklą”, skirta Mokslo ţinių dienai. (Ţukų fil.) 
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Įsimintini viešosios bibliotekos ir filialų  renginiai vaikams: 

 

    Vaikų bibliotekoje ir filialuose visus metus vyko renginiai skirti Europos Sąjungai.  

Popietės ,,Aš – Europietis“(vaikų piešinių parodos ,,Aš – Europietis“, viktorinos, ţaidimai, 

konkursai). 

  1. Vasario 13 d. popietė ,,Pepės Ilgakojinės Vilos Vilaitės” atidarymas. 

 Vyko šauniausios Pepės Ilgakojinės rinkimai, viktorina, ţaidimai. Koncertavo Pagėgių 

 vaikų lopšelio – darţelio maţieji dainininkai. 

2. Balandţio 2 d. popietė ,,O spalvotoji knygele, vesk mane į savo šalį”. Vyko geriausio 

 vaikų bibliotekos skaitytojo pagerbimas. Piešinių ir eilėraščių konkurso, skirto 

 Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100 – čiui paţymėti, nugalėtojų 

 apdovanojimai. Renginyje dalyvavo Šilgalių pagrindinės mokyklos lėlių teatro studija , 

 kuri parodė spektaklį J. Degutytės ,,Pelėdţiuko sapnas”. 

3. Pagėgių savivaldybės mokinių darbų parodos pristatymas. Parodą organizavo Pagėgių 

 vidurinės mokyklos mokytoja Regina Ramanauskienė. Dalyvavo: darbelių autoriai, 

 darbų mokytojai, vaikų globos namų auklėtiniai, renginio dalyvius linksmino popchoras 

 ,,Voriukas”. 

4. Gruodţio 9 d. vaikų bibliotekoje vyko šventinė popietė ,,Kalėdos moja burtų lazdele”.    
 Buvo eksponuojama paroda ,,Piešiame pasaką”. Vyko teatralizuota gerumo pamokėlė, 

 ţaidimai, buvo apdovanojami geriausių piešinių autoriai, koncertavo Pagėgių vaikų 

 globos namų mergaičių ansamblis. Renginio dalyvius sveikino Pagėgių savivaldybės 

 administraci - jos atstovai, vaikų bibliotekos globėjas klebonas O. Jurevičius.  

 

Piktupėnų filialas 

 

1. Piktupėnų bibliotekoje vyko  popietė ,,Mano augintinis”, skirta Gyvūnų globos dienai. 

Piktupėnų filialo bibliotekininkė N. Jogienė ir Piktupėnų pagrindinės mokyklos biologijos 

mokytoja A. Genienė pakvietė moksleivius pasidalinti įspūdţiais apie savo maţuosius 

draugus. Popietės metu pristatyta moksleivių  piešinių ir fotografijos paroda apie gyvūnus. 

 

IX. MATERIALINĖ BAZĖ 

Patalpų būklė 
 

1. Baigtas Viešosios bibliotekos remontas. Įrengta internetinė skaitykla, ji tapo erdvesnė. 

2. Suremontuota Viešosios bibliotekos šildymo sistema. 

3. Stoniškių filialas perkeltas į seniūnijos patalpas. 

4. Panemunės filialas perkeltas į Panemunės pradinės mokyklos patalpas. 

 Pastatas, kuriame buvo biblioteka, renovuojamas, tad iš jo iškeltos visos įstaigos: paštas, 

 medicinos punktas, pasienio, veterinarijos tarnybos ir kt. Biblioteka perkelta į pradinės 

 mokyklos pastatą, kuris yra atokiai nuo gyvenvietės, maţėjant mokinių skaičiui, iš 

 devynmetės mokyklos liko tik pradinė, kuri turi savo bibliotekėlę. Suaugusiems 

 skaitytojams, pertvarkius autobusų maršrutus, tapo patogiau naudotis Viešąja biblioteka, 

 kuri teikia daugiau paslaugų, yra internetas, galima naudotis el. paštu, pagaliau yra tik 5 

 km.  iki bibliotekos. Bibliotekos administracija, kartu su steigėju svarsto galimybę 

 Panemunės  filialo patalpas panaudoti bibliotekos mainų fondui (iki šiol biblioteka 

 neturi patalpų šiam  fondui). Dėl ekonominių prieţasčių remontuoti dabartinių filialo 

 patalpų nėra galimybių. 
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5. Visos bibliotekos šildomos, nors, brangstant elektros energijai, elektra šildomos bibliotekos 

reikalauja daugiau lėšų, kurios galėtų būti panaudotos periodinių spaudinių įsigijimui.   

 

Techninis aprūpinimas 
  

Kompiuterių skaičius: 

  

Viešojoje bibliotekoje:  vartotojams –  5 

                                       Darbuotojams –  4 

Vaikų bibliotekoje:        vartotojams –  3 

Stoniškių filiale:             vartotojams –  1 

                                             Viso:         13 

  

Spausdintuvai: 

 

Viešojoje bibliotekoje:    2 

Vaikų bibliotekoje:         1 

Stoniškių filiale:             1 

                          Viso:               4 

  

Kopijuokliai: 

 

Viešojoje bibliotekoje:    1 

Stoniškių filiale:                        1 

                         Viso:       2 

 

Bendras bibliotekos patalpų plotas: 

 Viešosios bibliotekos sistema turi 1063m
2
 naudingo ploto, t.y. 146,16m

2
 daugiau nei 

2003m.  

Lentynų apskaita: 

 Viso fondo metrų skaičius – 2115, 36-iais metrai maţiau nei pernai, nes dalis 

Panemunės filialo fondo perduota Viešajai bibliotekai. 

Atviro fondo lentynų metrų skaičius – 2115. 

 

X. FINANSAVIMAS 

 
Einamosios (paprastosios) išlaidos 
 Darbuotojų atlyginimams – 149 tūkst. Lt. (32 tūkst. Lt daugiau nei 2003m.- LR 

Vyriausybės nutarimu bibliotekininkams padidintas atlyginimas). 

Dokumentams įsigyti: 

- knygoms – 11 tūkst. Lt. 

- periodikai – 13 tūkst. lt.  

Kitos išlaidos – 73 tūkst. Lt.  

Viso išlaidų: 246 tūkst. Lt. 

 

Pajamos ir finansavimas 

 

Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudţeto lėšos – 246 tūkst. Lt. 

Uţ suteiktas mokamas paslaugas biblioteka gavo 0,6 tūkst. Lt. 
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XI. IŠVADOS 
 Sėkmės 

 

 Baigtas ketverius metus trukęs Viešosios bibliotekos remontas. Kasmet gerėja vieno-

dviejų filialų patalpų būklė. Bibliotekų vartotojų aptarnavimas, kokybiškų paslaugų teikimas – 

pagrindinis bibliotekos veiklos tikslas, kurio siekiama visų darbuotojų pastangomis. 

 Kompiuterių ūkis 2004m padidėjo – iš Kultūros Ministerijos gauti 4 kompiuteriai 

(vienas jų – LIBIS programos diegimui), spausdintuvais, nuomos keliu pradėti diegti filialuose 

kopijavimo aparatai. 

 Sėkme laikytinas darbuotojų noras mokytis. Viešosios bibliotekos direktorė Elena 

Stankevičienė studijuoja Klaipėdos universitete, bibliotekininkystės katedroje, visos darbuotojos 

kėlė savo kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose. 

 Pagausėjo bibliotekos rėmėjų, kurie dalyvauja ir paremia bibliotekos renginius, 

bibliotekoje buriasi menininkai, poetai ir literatai, susiformavo bibliotekos bendruomenė, kurią 

sudaro bibliotekos lankytojai, įvairių klubų prie bibliotekos nariai.  

 2004m. padidintas maţdaug po 100 Lt. bibliotekos darbuotojų atlyginimas, tai gera 

motyvacija darbuotojams saugoti darbo vietą, dirbti kūrybiškiau ir atsakingiau. 

 

 Trūkumai ir problemos. 

 

1. Lėšų stoka naujoms knygoms, periodikai,  LIBIS programai diegti. 

2. Panemunės filialo padėtis. Nedidelis Panemunės gyventojų skaičius, maţėjantis mokinių 

 skaičius  mokykloje – verčia reorganizuoti biblioteką į mainų fondą, paliekant 

 dalinį skaitytojų  aptarnavimą -  knygų išdavimo punktą. 

3. Maţos lėšos renginių organizavimui. 

4. Filialų darbuotojai nededa pastangų rėmėjų paieškai, kad jų parama suteiktų bibliotekoms 

 savitumą, kad bibliotekos graţėtų,  telkiant apie bibliotekas vietos  meninių, literatūrinių 

 gabumų turinčius ţmones. Menininkų parodos keliauja per filialus tik  Viešosios 

 bibliotekos darbuotojų pastangomis. 

5. Metodinio darbo trūkumai – dėl metodininko darbo spragos statistinėje 2004m. bibliotekų 

 veiklos ataskaitoje pridaryta  apmaudţių klaidų. Metodininko veikloje pasigendama 

 šiuolaikinio problemų matymo, vis  dar išlieka ,,kaimiškos“ bibliotekos modelis, 

 siauras ir  seklus naujovių ir problemų  suvokimas, daţnai neatsakingas poţiūris į 

 savo veikos barą.  Dėl metodininko aplaidumo ir nesidomėjimo filialų veikla 2004m 

 sumaţėjo kai kurių bibliotekų statistiniai duomenys (čia  yra ir filialų darbuotojų 

 kaltės), apie tai laiku neinformuotas įstaigos vadovas.   

 

 Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą. 

 

1. Naujų rėmėjų paieška bibliotekų renginių finansavimui. 

2. Su bibliotekos steigėju svarstoma Panemunės filialo padėtis. 

3. Reikalauti iš filialų darbuotojų, kad stengtųsi atsakingai, nepriekaištingai ir kūrybingai atlikti 

 savo tiesiogines pareigas, telktų aktyvius bendruomenės narius įsijungti į kultūrinę 

 veiklą,  pristatant jų kūrybą. 

4.  Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos metodininkei kelti kvalifikaciją, įpareigoti 

 mokytis    savarankiškai, iki 2005m. rugsėjo 1d. pareikalauti pateikti dokumentus, 

 liudijančius apie  studijas Klaipėdos universiteto bibliotekininkystės katedroje.  

        

  

 

 

 



 Nors 2004m. bibliotekos darbuotojams buvo sunkūs (remontai, renginių gausa, lėšų 

paieška), tačiau rezultatai – dţiugina. Atsiliepimai apie bibliotekos veiklą, jos aktyvų 

dalyvavimą savivaldybės kultūrinėje veikloje, geranoriškas bibliotekos steigėjų poţiūris į 

darbuotojų pastangas, įkvepia  naujiems kūrybiniams polėkiams, tikslų įgyvendinimui. Tikimės, 

kad Pagėgių viešoji biblioteka jau patenkina didţiosios dalies skaitytojų informacijos poreikius, 

tikimės, kad biblioteka- tikrieji bendruomenės namai, kur gera visiems. 

 

 

 

Pagarbiai, 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos  

direktorė                                                                                                      Elena Stankevičienė 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKOS RENGINIŲ AKIMIRKOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Poezijos pilnatis„ 2004“. Vakaro dalyviai ir svečiai Viešojoje bibliotekoje. 

(2004m. kovo 9d.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Poezijos pilnatis„ 2004“. Vakaro dalyviai ir svečiai Viešojoje bibliotekoje. 

(2004m. kovo 9d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalinė bibliotekų savaitė. Bibliotekininkų konferencija  

,,Biblioteka: tradicija ir modernumas“. 

(2004m. balandţio 29d.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės dailininkų plenero dalyviai  

Viešojoje bibliotekoje parodos atidarymo metu. 

(2004m. geguţės 1d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į Viešosios bibliotekos kiemelį renkasi sueigos  

,,Dingusio kaimo vaikai“ dalyviai ir svečiai. 

(2004m. rugpjūčio 8d.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sueigos ,,Dingusio kaimo vaikai“ svečiai iš uţsienio  

Viešosios bibliotekos kiemelyje. 

(2004m. rugpjūčio 8d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sueigos ,,Dingusio kaimo vaikai“ svečiai pasirašo ,,Atminties knygoje“. 

(2004m. rugpjūčio 8d.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sueigos dalyvius sveikina maţieji bibliotekos skaitytojai. 

(2004m. rugpjūčio 8d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rašytojas Sigitas Poškus Pagėgių pradinėje mokykloje pristato ,,Dovilės albumą“. 

(2004m. lapkričio 10d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagėgių pradinės mokyklos mokiniai įdėmiai klausosi  

rašytojo S. Poškaus pasakojimo apie Dovilės istoriją. 

(2004m. lapkričio 10d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rašytoją Sigitą Poškų sveikina Pagėgių savivaldybės  

meras K. Komskis viešojoje bibliotekoje. 

(2004m. lapkričio 10d.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rašytojo S. Poškaus ,,Dovilės albumo“ pristatymas  

Stoniškių pagrindinėje mokykloje. 

(2004m. lapkričio 10d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rašytojo S. Poškaus ,,Dovilės albumo“ pristatymas  

Vilkyškių vidurinės mokyklos bibliotekoje. 

(2004m. lapkričio 10d.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Nėries 100-ųjų gimimo metinių minėjimas Viešojoje bibliotekoje. 

(2004m. lapkričio 5d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


