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BENDROJI DALIS 
 

 2011 – ieji paţenklinti prasmingais darbais ir bibliotekinės bendruomenės lūkesčių išsipildymų 

laukimu. 

LR Seimo 2004 m. liepos 15 d. priimtas Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymo pakeitimo 

Įstatymo 10 str. 2 p. deklaruoja „Savivaldybės viešoji biblioteka kaupia ir saugo savivaldybės 

poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, aptarnauja vartotojus, dalyvauja formuojant 

Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą“. Pagėgių savivaldybės viešoji 

biblioteka išlieka informacijos ir bibliotekinės kraštotyros centru, kuriam privalu rinkti, apdoroti, 

kaupti, sisteminti ir skaitmeninti medţiagą krašto istorijos, kultūros, visuomeniniais, bendruomenių 

gyvenimo, kitais klausimais. Privalu šiuos fondus ne tik pristatyti ir atskleisti visuomenei, bet būtina 

parengti juos, suskaitmeninti ir leisti lankytojams naudotis jais. 

Bibliotekos bendruomenė pagaliau sulaukė naujojo bibliotekos pastato statybos pabaigos ir 

viliasi, kad šios patalpos pagaliau leis krašto ţmonėms teikti bibliotekai priklausančias paslaugas, 

atlikti bent pagrindines bibliotekai LR įstatymų deklaruotas funkcijas. Naujame pastate buvo 

numatytos patalpos patogiam lankytojų aptarnavimui: interneto prieigai, skaitykloms, Fondo 

organizavimo skyriui, saugyklai, kraštotyros fondui, renginių salei, vaikų literatūros skyriui, jaunimo ir 

senjorų veiklos ir poilsio zonoms. Per ilgus metus bibliotekos sukauptus kraštotyros darbus, krašto 

raštijos veikėjų rankraštyną ir jų publikuotus dokumentus, autografuotus leidinius būtina parodų ir 

renginių, ekskursijų metu pristatyti krašto visuomenei, moksleivijai, savivaldybės svečiui. Į naująjį 

bibliotekos pastatą biblioteka bus perkelta 2012 m. kovo mėnesį. 

Informacinių technologijų specialisto etato įvedimas davė savo vaisių – sukurta bibliotekos 

interneto svetainė www.pagegiusvb.lt , kurioje galima rasti daug informacijos ne tik bibliotekos 

veiklos klausimais, bet čia pristatoma ir krašto raštijos veikėjų veikla ir indėlis į visą Pagėgių krašto 

kultūrą. Deja, tenka apgailestauti, kad informacijų technologijų specialistui biblioteka negalėjo 

uţtikrinti tinkamo atlyginimo, jis liko bibliotekoje dirbti tik 0,5 etatu. 

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka ir jos 8 filialai teikė informacines paslaugas 

vartotojams, visos darbuotojos dalyvavo įvairiuose mokymuose, informacinio raštingumo mokė ir 

bibliotekų lankytojus. Visos krašto bibliotekos turi interneto prieigą ir teikia lankytojams plataus 

spektro paslaugas: nuo informacijos paieškos internete iki įvairių deklaracijų pildymo, e 

bankininkystės ir savarankiško nuotolinio mokymosi poreikių tenkinimo. 

Dideliu pasiekimu laikytinas ir bibliotekos indėlis leidybinėje veikloje – biblioteka 2 metus 

rinko ir pateikė medţiagą apie Pagėgių krašto raštijos veikėjus rašytojo Benjamino Kondrato išleistai 

knygai „Kūrėjų pėdsakais. Pagėgių kraštas“. Leidinys išleistas 500 egz. tiraţu, aprašyta 152- iejų  

krašto raštijos veikėjų gyvenimas ir veikla, knyga pristatyta Pagėgių  visuomenei. 

http://www.pagegiusvb.lt/
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Kitas prasmingas bibliotekos darbas – projektas „Pagėgių krašto reprezentacinio leidinio 

„Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika...“ leidyba“,  kuris buvo vykdomas kartu su Vietos veiklos grupe 

„Pagėgių kraštas“ ir finansuotas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Savivaldybės įnašas siekė 15 tūkst. 

lėšų, o viso projekto vertė – 60 tūkst. lt. Leidinys išleistas 2 tūkst. egz. tiraţu, keturiomis kalbomis, jam 

parengti buvo sutelktos krašto kultūrininkų jėgos ir šių ţmonių pastangų dėka Pagėgių kraštas turi 

kraštą pristatantį leidinį.  

Biblioteka ir 2011 m. organizavo savivaldybės gyventojų bibliotekinį aptarnavimą knyga, 

rengė knygos renginius. Savivaldybės renginių programa finansavo tradicinius bibliotekos renginius -  

parodas, knygų pristatymus, susitikimus su rašytojais, dailininkais, aktoriais, tradicinį literatūrinį 

pavasarį, vaikų ir senjorų renginius. 

 Viešosios bibliotekos darbuotojai rengė kraštotyros darbus, nuolat apie savo veiklą teikė 

informaciją savo svetainėje, savivaldybės ir Lietuvos internetinėje erdvėje, rašė straipsnius ir juos 

publikavo ţiniasklaidos priemonėse: Šilokarčemoje, Pamaryje, Tauragės kurjeryje, Vorutoje, 

Valstiečių laikraštyje, Ūkininko patarėjuje, Savivaldybės žiniose, Tarp knygų ir kt.  
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 
 

Bibliotekų skaičius 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos tinklą sudaro: Viešoji (Centrinė) biblioteka ir 8 

kaimo filialai.  

Centrinė biblioteka įsikūrusi strategiškai geroje vietoje – miesto centre plytinčiame parke, 

kuriame strategiškai labai palankios sąlygos ir plačios galimybės suaugusiems ir vaikams skirtų 

įvairaus pobūdţio renginių - dainuojamosios poezijos popiečių, parodų, muzikinių bei teatralizuotų, 

vaidybinių vakarų, rašytinės ir meninės kūrybos pristatymų bei kitų - organizavimui. Visi Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos struktūriniai padaliniai yra atviri ir prieinami įvairaus amţiaus bei 

išsilavinimo, skirtingų tautybių, religinių bei politinių paţiūrų, socialinių sluoksnių asmenims. Pagėgių 

savivaldybės viešoji biblioteka aptarnauja visos savivaldybės, t. y. penkių seniūnijų gyventojus.  

Taipogi bibliotekinio pobūdţio paslaugos yra teikiamos ir kitiems Lietuvos gyventojams ar 

uţsienio šalių piliečiams ne tik jiems apsilankius bibliotekoje, bet ir nuotoliniu būdu: internetu, 

telefonija, pašto ir fakso ryšiais. 

Piktupėnų ir Ţukų filialai yra sujungti su mokyklų bibliotekomis.  

  

Nestacionarinis aptarnavimas  
Knygnešiai 

 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)         1 lentelė 

 
Bibliotekos Knygnešių skaičius Išduotis 

Knygų Periodikos Viso 

 2010 

m. 

2011 

m. 

Skir- 

tumas 

2010 

m. 

2011 

m. 

Skir- 

tumas 

2010 

m. 

2011 

m. 

Skir- 

tumas 

2010 

m. 

2011 

m. 

Skir- 

tumas 

Pagėgių VB 47 50 +3 940 792 -148 2 492 4 112 +1 620 3 432 4 904 +1 472 

Lumpėnų fil. 8 8 - 74 81 +7 633 650 +17 707 731 +24 

Natkiškių fil. 11 11 - 82 34 -48 250 56 -194 332 90 -242 

Piktupėnų fil. 17 20 +3 109 116 +7 88 8 -80 197 124 -73 

Stoniškių fil. 28 28 - 140 115 -25 485 545 +60 625 660 +35 

Šilgalių fil. 13 13 - 171 140 -31 2 341 2 105 -236 2 512 2 245 -267 

Vėlaičių fil. 11 10 -1 130 105 -25 155 127 -28 285 232 -53 

Vilkyškių fil. 30 30 - 595 590 -5 1 370 1 379 +9 1 965 1 969 +4 

Ţukų fil. 6 6 - 266 270 +4 745 750 +5 1 011 1 020 +9 

Viso: 171 176 +5 2 507 2 243 -264 8 559 9 732 +1 173 11066 11975 +909 

 

Pagėgių mieste ir seniūnijose gyvena ţmonių, kurie dėl tam tikrų prieţasčių – senyvo amţiaus, 

neįgalumo, sunkių sveikatos sutrikimų ar ligų – negali patys atvykti į bibliotekas, tačiau nori naudotis 

šiose socialinės komunikacijos įstaigose saugomais dokumentais. Todėl specialių poreikių turintiems 

asmenims Pagėgių krašto bibliotekos teikia papildomą paslaugą – knygnešystę, reiškiančią, kad šiuos 

vartotojus aptarnauja knygnešiai savanoriai, pagal individualius skaitytojų pageidavimus parenkantys 

bibliotekoje komplektuojamus literatūros darbus bei periodinius leidinius ir pristatantys skaitytojams 

juos tiesiai į namus. 2011 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje knygnešystę 
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plėtojusių asmenų skaičiaus pasiskirstymas analogiškas 2010 m. uţfiksuotiems duomenims: 

daugiausiai knygnešių turinčiomis Pagėgių krašto bibliotekomis išliko Viešoji biblioteka, Vilkyškių 

bei Stoniškių filialai (šiose teritorijose didţiausias gyventojų skaičius).  

Akcentuotina tai, jos maţiausiai iš visų bibliotekų – tik 6 knygnešius - turinti Ţukų kaimo 

biblioteka sugebėjo specialiųjų poreikių vartotojų grupei pristatyti į namus net 1020 dokumentų, t. y, 1 

knygnešys per metus pristatė net 170 dokumentų. Pagal leidinių išduotį ši biblioteka aštuonių Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos struktūroje funkcionuojančių kaimo filialų tarpe uţima 3-ąją vietą 

(1-ojoje – Šilgalių, o 2-ojoje - Vilkyškių filialas). 

2011 m. visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje padidėjo knygnešių 

skaičius. Tai nulėmė gausesnį išduotų dokumentų kiekį. Šių pakitimų pagrindine prieţastimi būtų 

galima laikyti vis intensyvėjančią darbingo amţiaus ir darbo rinkoje galinčių save realizuoti Pagėgių 

savivaldybės gyventojų emigraciją. Nemaţą Pagėgių krašto gyventojų dalį 2011 m. sudarė specialiųjų 

poreikių turintys ar vieniši asmenys, negalintys patys lankytis Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos padaliniuose ir naudotis šių bibliotekų teikiamomis paslaugomis, todėl išaugo  

knygnešystės paslaugos poreikis. 

Vidutiniškai vienam knygnešiui 2011 m. teko 68 dokumentai, o tai tik 3,3 dokumento daugiau 

negu 2010 m. Atsiţvelgiant į tai, jog Pagėgių savivaldybės bibliotekų sistemoje yra įregistruota apie 

200 knygnešių, kurie per 2011 m. metus neįgaliems, senyviems krašto gyventojams pristatė apie 12 

tūkstančių įvairių spaudinių, galima teigti, jog knygnešių veikla išlieka reikšminga, o jos svarba vis dar 

auga. 

 

II. FONDO FORMAVIMAS 
    

Fondo būklė 
 

 

2011 m. Viešosios bibliotekos fonduose sukaupta 100 183 įvairių dokumentų: knygų, periodinių 

leidinių, garsinių, regimųjų ir kitų elektroninių dokumentų. Bendras fondas sumaţėjo 562 spaudiniais 

ir padidėjo 407 pavadinimais. Kaimo filialuose fondas sumaţėjo 865 dokumentais ir padidėjo 136 

pavadinimais. 2011 m. buvo gauta maţiau naujų leidinių, todėl sumaţėjo ir bendras fondas. 

69,8% fondo sudaro groţinė literatūra. Šakinės literatūros sudaro 28,3% fondą ir periodika – 1,9 

% nuo turimo viso fondo.  

Naujiems dokumentams Kultūros ministerija 2011 m. skyrė 20 850,00 Lt, tai 4 013,00 Lt 

daugiau negu 2010 m. Vidutiniškai vienos knygos kaina buvo 23,00 Lt (2010 m. - apie 22,00 Lt), 

tačiau ir daugiau gautų lėšų nepakako bibliotekas aprūpinti reikiamais informaciniais leidiniais bei kita 

nauja, aktualia literatūra. 
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Iš viso savivaldybės viešosios bibliotekos fonde yra dokumentų: 

    

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        2 lentelė 

 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius Skirtumas Pavadinimai Skirtumas 

2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 

Viso: 100 745 100 183 -562 18 597 19 004 +407 

Viešoji biblioteka 32 686 32 989 +303 18 597 19 004 +407 

Kaimo filialai 68 059 67 194 -865 9 435 9 571 +136 
 

Bendras fondas sumaţėjo 562 dokumentais ir padidėjo 407 pavadinimais. Kaimo filialuose 

bendras fondas sumaţėjo 865 dokumentais ir padidėjo 136 pavadinimais. Viešojoje bibliotekoje fondas 

padidėjo 303 dokumentais.  

 

Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra groţinės literatūros dokumentų: 

 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        3 lentelė 

 

Biblioteka 

 

Dokumentų  skaičius Skirtumas % nuo bendro fondo 

2010 m. 2011 m. 

Viso: 69 000 69 906 + 906 69,8 

Viešoji biblioteka 22 987 23 401 + 414 71 

Kaimo filialai 46 013 46 505 + 492 69,2 
 
 

Groţinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 1 120  dokumentais,  tai 

sudaro 49,8% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus, t. y. 211 dokumentais daugiau negu 2010 m. 

Padidėjimas susijęs su maţesniu dokumentų nurašymu. 

 

Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra šakinės literatūros dokumentų: 

 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        4 lentelė 

 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius Skirtumas % nuo bendro fondo 

2010 m. 2011 m. 

Viso: 28 018 28 354 +336 28,3 

Viešoji biblioteka 8 472 8 859 +387 26,8 

Kaimo filialas 19 546 19 495 -51 29 
 

 

Šakinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 791 vnt., tai sudaro 35,2% 

nuo bendro gautų leidinių skaičiaus, t. y. 105 leidiniais daugiau negu 2010 m. Padidėjimas taip pat 

susijęs su maţesniu dokumentų nurašymu. 
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Iš viso bibliotekose yra periodinių leidinių (ţurnalų ir laikraščių): 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        5 lentelė 

 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius Skirtumas % nuo bendro fondo 

2010 m. 2011 m. 

Viso: 3 727 1 923 -1 804 1,9 

Viešoji biblioteka 1 227 729 -498 2,2 

Kaimo filialas 2 500 1 194 -1306 1,8 

 

Periodikos leidinių fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 338 dokumentais, tai 

sudaro 15% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. 2011 m. gauta 30 periodinių leidinių pavadinimų (2 

pavadinimais daugiau negu 2010 m.). 

 

Aprūpinimas dokumentais 

2011 metais bibliotekos komplektavimo šaltiniai buvo UAB „Šviesa“, A. Vereckio įmonė 

„Nieko Rimto“, UAB „Patogu pirkti“, UAB „Baltų lankų leidyba“, „Tyto alba“ ir kt.   

Dokumentai Viešajai bibliotekai ir filialams uţsakomi vadovaujantis informaciniu leidiniu 

„Ekspresinformacija“ ir leidyklų atsiųstais pasiūlymais. 

 

Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų: 
 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        6 lentelė 

 

Mikrorajonas 1 gyventojui 1 vartotojui 

2010 m. 2011 m. Skirtumas 2010 m. 2011 m. Skirtumas 

Viso: 9 9,4 +0,4 28,6 28,2 -0,4 

Viešoji biblioteka 8,4 9 +0,6 24,6 24 -0,6 

Kaimo filialas 9,4 9,6 -0,2 31 30,9 -0,1 
  

Knygų kiekis vienam gyventojui 2011 m. padidėjo 0,4 dokumento, nes 478 gyventojais sumaţėjo 

mikrorajono gyventojų skaičius. Vienam gyventojui tenka 9,4 knygos, Pagėgių Viešojoje bibliotekoje 

–  9, kaimo filialuose – 9,6 leidinio. 

Knygų kiekis 1 vartotojui sumaţėjo 0,4 leidinio, nes 2011 m. sumaţėjo bendras mikrorajono 

vartotojų skaičius – 26. Vienam vartotojui tenka 28,2 knygų, Pagėgių Viešojoje bibliotekoje – 24, 

kaimo filialuose – 30,9 leidinio.  

Vienam gyventojui tenka 4,7 naujai gauto dokumento, Viešojoje bibliotekoje – 3,5, kaimo filiale 

– 5,8 leidinio. 

Garsinių ir regimųjų dokumentų per metus gauta  - 7, o iš viso fonde yra 50 garsinių, regimųjų  ir 

elektroninių dokumentų. 
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Per 2011 metus biblioteka įsigijo 2 249 dokumentus: 1 911 knygų (407 pav.) ir 338 

periodinius leidinius (30 pav.). 

            7 lentelė 

Knygų įsigijimo šaltiniai Įsigytų leidinių kiekis: 

UAB „Šviesa” 300 

Dovanos paramos keliu                                              901 

Lietuvos nac. M.Maţvydo b-ka, Leidybos sk. 14 

A.Vereckio įmonė „Nieko rimto”                              146 

Kiti, įvairūs tiekėjai                                                        77 

UAB „Tyto alba“ 120 

UAB „Patogu pirkti”                                             141 

UAB „Baltų lankų“ leidykla                                  83 

Pirkimo-pardavimo sutartys 55 

VĮ „Keliautojo ţinynas“ 32 

Sp. „Morkūnas ir Ko“ 31 

VĮ „Vorutos fondas“ 11 

Iš viso: 1 911 
 

 2011 m. Viešosios bibliotekos bei filialų fondai pasipildė ir gautais leidiniais paramos, dovanos 

keliu iš įvairių šaltinių uţ 13 013,28 Lt (2010 m. - uţ 10 400,00 Lt).  

Kaip ir kiekvienais metais nemokamai leidinių skyrė Kultūros ministerija, Valstybinės lietuvių 

kalbos komisija, projektas „Bibliotekos paţangai“, bibliotekos vartotojai, renginių dalyviai. 2011 m. 

parama knygomis gauta iš leidyklos „Baltos lankos“, UAB „Šviesa“, Skaitymo ir kultūrinio 

raštingumo asociacijos. 

Taip pat bibliotekai knygas dovanoja nuolatiniai bibliotekos bičiuliai: Benjaminas Kondratas, dr. 

Vytenis Almonaitis, poetas Audrius Šikšnius, Pagėgių savivaldybės administracija. Leidinius 

bibliotekai dovanojo ir rašytojas Laimonas Inis (Kaunas), poetė Dalia Poškienė (Kaunas), UAB „V3 

studija“(Kaunas), Vytautas Juodkazis (Vilnius), Algimantas Vorevičius (Vilnius), poetė Kristina 

Blankaitė (Šilutė), VSAT prie LR VRM Pagėgių rinktinė ir kt. Fondai pasipildė ne tik knygomis, bet ir 

periodiniais leidiniais. Ne pirmus metus Pagėgių krašto draugija „Sandora“ visoms bibliotekoms 

dovanojo metinę „Vorutos“ prenumeratą, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė 

Caspersen siunčia bibliotekai ţurnalą „Pasaulio lietuvis“, o Pagėgių Neįgaliųjų draugija dovanojo 

ţurnalo „Bičiulystė“ prenumeratą. Visus metus visas bibliotekas vėl aplankė VŠĮ Kultūros idėjų centro 

dovanotas ţurnalas „Aplinka: Darna. Atsakomybė. Apsauga“. Taip pat savo mėnraščius dovanojo 

redakcijos „Tėviškės gamta“ bei „Ţalioji Lietuva“.  
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Dokumentų gautis 
 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų savivaldybės bibliotekose: 
 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        8 lentelė 

 

Biblioteka 2010 m. 2011 m. 

Doku- 

mentų 

skaičius 

Pavadi- 

nimų 

Doku- 

mentų 

skaičius 

Skirtu- 

mas 

Pavadi- 

nimų 

Skirtu- 

mas 

Viso: 3 737 366 2 249 -1 488 407 +41 

Viešoji biblioteka 1 403 366 1 043 -360 407 +41 

Kaimo filialai 2 334 137 1 206 -1 128 136 -1 

 

2011 m. įsigyti 2 249 dokumentai, t.y. 1 488 dokumentais maţiau negu 2010 m. (2011 m. gauta 

maţai periodinių leidinių, todėl bendras gavimas yra maţesnis). 

Vidutiniškai kaimo filialas gavo 151 leidinį,  136 pavadinimų dokumentų. Daugiausiai naujų 

leidinių gavo Vilkyškių (189 leidinius) ir Stoniškių (185 leidinius) filialai, turintys didţiausius 

aptarnaujamus mikrorajonus. Lumpėnų filialui teko 145 leidiniai, Natkiškių filialui – 135, Piktupėnų 

filialui – 163, Šilgalių filialui – 144, Vėlaičių filialui – 121, Ţukų filialui – 124 dokumentai. 

 

Per metus įsigyta Viešojoje bibliotekoje ir filialuose groţinės literatūros dokumentų: 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        9 lentelė 

 

Biblioteka Groţinės literatūros 

dokumentų skaičius 

Pavadinimai 

2010 m. 2011 m. Skirtu- 

mas 

2010 m. 2011 m. Skirtu- 

mas 

Viso: 909 1 120 +211 219 249 +30 

Viešoji biblioteka 333 437 +104 219 249 +30 

Kaimo filialai 576 683 +107 88 95 +7 
 

Didesniąją dalį naujai įsigytų dokumentų sudaro groţinė literatūra, kurios gauta 1 120 leidinių, 

tai sudaro 49,8% nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus. Vidutiniškai kaimo filialas gavo – 85 

knygas. 

 

Per metus Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įsigyta šakinės literatūros: 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        10 lentelė 

 

Biblioteka Šakinės literatūros 

dokumentų skaičius 

Pavadinimai 

2010 m. 2011 m. Skirtu- 

mas 

2010 m. 2011 m. Skirtu- 

mas 

Viso: 686 791 +105 147 158 +11 

Viešoji biblioteka 330 364 +34 147 158 +11 

Kaimo filialai 356 427 +71 49 41 -8 
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Šakinės literatūros fondas pasipildė 791 naujais dokumentais, arba 35,2% nuo bendro dokumentų 

gavimo. Vidutiniškai kaimo filialas gavo 53 dokumentus. 2011 m. gauta 105 dokumentai, 11 

pavadinimu daugiau negu 2010 m. Didesnė šakinės literatūros gautis buvo gavus didesnį kiekį leidinių 

paramos būdu. 

 

Per metus gauta periodinių leidinių:       11 lentelė 

 

Biblioteka Leidinių skaičius Pavadinimai 

Viso : 338 30 

Viešoji biblioteka 242 30 

Kaimo filialai 96 6 
  

2011 m. gauta 338 vnt. ir 30 pavadinimų periodinių leidinių, kas sudaro 15% nuo bendro 

dokumentų gavimo. Vidutiniškai kaimo filialas gavo 6 pavadinimų  periodinių leidinių.  Šiais metais iš 

savivaldybės biudţeto periodikos prenumeratai buvo skirta tik 7 300,00 Lt, todėl Viešajai bibliotekai ir 

filialams nepakanka periodinių leidinių, šis skaičius nepatenkina lankytojų poreikių. 

 

Savivaldybės viešojoje bibliotekoje naujai gautų dokumentų procentas dokumentų fonde: 
 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        12 lentelė 

 

Biblioteka Leidinių skaičius % nuo bendro fondo 

2010 m. 2011 m. Skirtumas 2010 m. 2011 m. Skirtumas 

Viso : 3 737 2 249 -1 488 3,7 2,2 -1,5 

Viešoji biblioteka 1 403 1 043 -360 4,3 3,1 -1,2 

Kaimo filialai 2 334 1 206 -1 128 3,4 1,8 -1,6 
 

2011 m. bibliotekų sistemoje dokumentų gauta 2,2% nuo viso dokumentų fondo, tai 1,5% maţiau 

negu 2010 m. Viešojoje bibliotekoje dokumentų gauta 3,1 % nuo viso dokumentų fondo, tai 1,2% 

maţiau negu 2010 m. Kaimo filialuose dokumentų gauta 1,8% nuo viso dokumentų fondo, 1,6% 

maţiau nei 2010 m. Bendras naujai gautų dokumentų procento sumaţėjimas yra dėlto, kad 2011 m. 

gauta 1 488 leidiniais maţiau negu 2010 m.. 

 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti: 

Pagrindiniai lėšų šaltiniai naujiems dokumentams įsigyti buvo Kultūros ministerija -  knygoms ji 

skyrė 20 850,00 Lt - ir Pagėgių savivaldybė, periodikai skyrusi 7 300,00 Lt.  

Iš viso valstybės ir savivaldybės biudţeto lėšomis (28 150 Lt) 2011 m. nupirkta vienam 

gyventojui naujų leidinių uţ 2,64 Lt. (2010 m. – 2,04 Lt). 

Iš LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam savivaldybės gyventojui nupirkta dokumentų  uţ 

1,95 Lt., respublikos vidurkis – 1,73 Lt.,  iš savivaldybės biudţeto vienam gyventojui nupirkta 

leidinių(periodiniai leidiniai)  uţ 0,68 Lt., respublikos vidurkis – 1,70 Lt. 



13 

 

 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui spaudiniams įsigyti padidėjo todėl, kad sumaţėjo bendras 

mikrorajono gyventojų skaičius – 478 gyventojais, o Kultūros ministerija 2011 m. skyrė daugiau lėšų 

naujiems leidiniams įsigyti – 20 850,00 Lt.  

 

Dokumentų nurašymas 
 

2011 metais nurašyta 2 811 dokumentų, iš jų 2 142 – seni, susidėvėję periodiniai leidiniai ir 669 

susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai. Bendras nurašymo rodiklis siekia 2,8 % nuo bendro 

fondo kiekio. 

 

Iš viso per metus bibliotekose nurašyta dokumentų: 
 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        13 lentelė 

 

Biblioteka 2010 m. 2011 m. Skirtumas 

Dokumen- 

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Dokumen-

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Dokumen-

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Viso: 3 161 38 2 811 503 -350 +465 

Viešoji biblioteka 868 0 740 0 -128 0 

Kaimo filialai 2 293 38 2 071 503 -222 -222 

 

Nurašymo prieţastys : 

 seni periodiniai leidiniai, nurašyta  –  2 142 (2,1% nuo turimo fondo); 

 susidėvėję ir vartotojų sugadinti, nurašyta  –  669  (0,6% nuo turimo fondo); 

Pagrindinę dalį nurašytų dokumentų sudaro susidėvėję ir neaktualūs spaudiniai, periodiniai leidiniai.  

 

Fondo panaudojimas 
 

Bendras fondo apyvartos rodiklis yra – 1,01.  

   Viešojoje bibliotekoje  – 0,77; 

   Kaimo filialuose  –  1,14. 

Groţinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas –  0,43. 

 Viešojoje bibliotekoje –  0,52; 

 Kaimo filialuose  –  0,40. 

Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas –  0,14. 

 Viešojoje bibliotekoje – 0,13; 

 Kaimo filiale  –  0,13. 

Periodinių leidinių bendras naudojimo koeficientas –  34,8. 

 Viešojoje bibliotekoje – 27; 

 Kaimo filialuose  –  38. 
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Bendras fondo panaudojimo rodiklis 2011 m.  - 1,01. Lyginant su 2010 m. (fondo panaudojimo 

koeficientas buvo 1,04), šis rodiklis sumaţėjo. 

Groţinės literatūros bendras naudojimo koeficientas 2011 m. – 0,43 (2010 m. – 0,39), o šakinės 

literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,14 (2010 m. – 0,11). Periodinių leidinių  bendras 

naudojimo koeficientas yra 34,8 (2010 m. – 19,72). 

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 
 

Vartotojų telkimas 

 

1. Regiono gyventojų skaičius 

 

2011 m. Pagėgių savivaldybės teritorijoje įregistruoti 10 653 statistiniai regiono gyventojai. 

Gyventojų skaičius, lyginant su 2010 m., sumaţėjo 478 gyventojais. Vienai bibliotekai 2011 m. 

vidutiniškai teko 1 065,3 gyventojo, t. y. 47,8 gyventojo maţiau negu praėjusiais 2010 m. 

 

2. Regiono gyventojų sutelkimo procentas: 

 

Iš viso regione – 33,3% 

Viešoji biblioteka – 37,7% 

Kaimo filialai – 31,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrorajono gy 
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(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        14 lentelė 

 

Mikrorajonas 

 
Gyventojų skaičius Regiono gyventojų 

sutelkimo procentas 

2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 

Pagėgiai 3 877 3 649 34,2% 37,7% 

Lumpėnai 1 051 990 29,0% 31,7% 

Natkiškiai 956 930 19,6% 19,1% 

Piktupėnai 684 747 29,1% 34,0% 

Stoniškiai 1 509 1 463 26,6% 27,5% 

Šilgaliai 850 773 25,9% 29,0% 

Vėlaičiai 342 342 43,3% 43,3% 

Vilkyškiai 1 072 989 47,8% 51,9% 

Ţukai 777 770 18,1% 18,4% 

Viso: 11 131 10 653 31,6% 33,3% 

 

Atlikus 2010-2011 m. aptarnaujamo mikrorajono gyventojų skaičiaus ir gyventojų sutelkimo 

procento lyginamąją analizę, matoma, jog 2011 m. 228 asmenimis sumaţėjo Pagėgių savivaldybės 

gyventojų skaičius, tačiau padidėjo bendras gyventojų sutelkimo procentas Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos sistemoje. Sprendţiant iš šių duomenų būtų galima pagrįstai daryti išvadą, 

kad Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamos paslaugos krašto gyventojams yra 

svarbios ir reikalingos, o plėtojama veikla – naudinga. 

 

VARTOTOJAI 

Iš viso regione – 3 550 vartotojai. 

Viešojoje bibliotekoje – 1 375 

Kaimo filialuose – 2 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Vartotojų pasiskirstymas 

 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        15 lentelė 

 

Bibliotekos 2010 m. 2011 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 1 328 1 375 +47 

Lumpėnų filialas 314 314 -0 

Natkiškių filialas 187 178 -9 

Piktupėnų filialas 271 254 -17 

Stoniškių filialas 402 402 0 

Šilgalių filialas 220 224 +4 

Vėlaičių filialas 148 148 0 

Vilkyškių filialas 513 513 0 

Ţukų filialas 141 142 +1 

Viso: 3 524 3 550 +26 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis besinaudojančių vartotojų skaičius, 

lyginant su praėjusiųjų 2010 m. duomenimis, padidėjo 26 asmenimis. Šį pozityvų pokytį būtų galima 

sieti su viso regiono gyventojų sutelkimo procento padidėjimu (2011 m. jis 1,7% didesnis negu 2010 

m.) bei su apsilankymų Pagėgių krašto bibliotekose suintensyvėjimu (2011 m. sulaukta 986 daugiau 

lankytojų negu 2010 m.). 

 

 

 

Vartotojų skaičius 
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Vartotojų sudėtis 
 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        16 lentelė 
 

 Vartotojų sudėtis Skirtumas 

2010 m. 2011 m. 

Viso regione 3 524 3 550 +26 

Vaikai, jaunimas 2 101 2 080 -21 

Bedarbiai 414 420 +6 

Darbininkai ir tarnautojai 559 590 +31 

Pensininkai ir neįgalieji 269 244 -25 

Studentai 181 216 +35 

 

2011 m. iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje besilankančių socialinių gupių 

tarpo labiausiai pagausėjo studentijos bei dirbančiųjų  gretos, mat 2011 m. gauta 105 fiz. vnt. daugiau 

mokslo ţinių įsisavinimo bei savišvietos, profesinės kvalifikacijos kėlimo reikmėms naudojamos 

šakinės literatūros knygų. Savivaldybės bibliotekose besilankančių vaikų ir jaunuolių skaičiaus 

sumaţėjimą 2011 m. lėmė objektyvios prieţastys: išvykimas tęsti mokslus į kitus Lietuvos miestus, 

kasmet maţėjantis gimstamumas, išvykimas dirbti į uţsienio šalis. 

Vartotojų sudėties pokyčiai 
 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        17 lentelė 
 

 
VB 

2010 m. 

VB 

2011 m. 

Kaimo fil.  

2010 m. 

Kaimo fil.  

2011 m. 

Vaikai, jaunimas 890 880 1 211 1 200 

Bedarbiai 145 151 269 269 

Darbininkai, 

tarnautojai 

172 202 387 388 

Pensininkai,  

neįgalieji 

62 67 207 177 

Studentai 59 75 122 141 

Viso: 1 328 1 375 2 196 2 175 
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Apsilankymų skaičius 

 

Apsilankymų skaičius: viso – 106 699 

Viešojoje bibliotekoje – 48 677 

Kaimo filialuose – 58 022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apsilankymų skaičius 

 
 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        18 lentelė 
 

Bibliotekos 2010 m. 2011 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 46 842 48 677 +1 835 

Lumpėnų filialas 6 080 6 112 +32 

Natkiškių filialas 7 280 8 042 +762 

Piktupėnų filialas 7 048 5 114 -1 934 

Stoniškių filialas 9 024 9 158 +134 

Šilgalių filialas 6 954 7 119 +165 

Vėlaičių filialas 2 991 2 950 -41 

Vilkyškių filialas 14 570 14 592 +22 

Ţukų filialas 4 924 4 935 +11 

Viso: 105 713 106 699 +986 
 

2011 m. (lyginant su 2010 m.) ţenkliai išaugo apsilankymų Pagėgių krašto bibliotekose skaičius. 

Gausiausiai lankytasi Pagėgių viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje. Šį faktą būtų galima pagrįsti 

einamais metais vykdytu maksimaliu bibliotekos technologinių,  finansinių, intelektualinių išteklių 

telkimu, idant būtų kuo efektyviau plečiamas teikiamų bibliotekinių paslaugų asortimentas bei 

tobulinama jų kokybė, sukurta jauki, patraukli bibliotekos atmosfera, patogi darbo aplinka. Be to, 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainės www.pagegiusvb.lt sukūrimas sudarė 

itin palankią terpę visuomenės informavimui apie Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

http://www.pagegiusvb.lt/
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plėtojamą leidybinę, informacinę, kultūrinę, paţintinę veiklą, atliekamas funkcijas, etc. Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos struktūroje 2011 m. (lyginant su 2010 m. statistiniais duomenimis) 

labai ţenkliai sumaţėjo Piktupėnų filialą lankiusiųjų skaičius (beveik 2 tūkstančiais lankytojų). Tam 

įtakos turėjo šio filialo darbuotojos liga, dėl kurios beveik mėnesį Piktupėnų filialas buvo uţdarytas ir 

lankytojų neaptarnavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lankomumas 
 

Bendras lankomumo rodiklis: 2010 m. – 30,0 

2011 m. – 30,0 
 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        19 lentelė 
 

Bibliotekos 2010 m. 2011 m. 

 

Skirtumas 
 

Viešoji biblioteka 35,3 35,4 +1,0 

Kaimo filialai 26,8 26,7 -0,1 
 

Dokumentų išduotis 
 

Išduota dokumentų: 
 

Iš viso regione – 102 013 fiz. vnt. 

Viešojoje bibliotekoje – 25 503 fiz. vnt. 

Kaimo filialuose – 76 510 fiz. vnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Išduotis 
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(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        20 lentelė 

 

Bibliotekos 2010 m. 2011 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 25 174 25 503 +329 

Lumpėnų filialas 11 092 10 904 -188 

Natkiškių  filialas 6 049 5 285 -764 

Piktupėnų filialas 12 645 10 046 -2 599 

Stoniškių filialas 13 100 13 105 +5 

Šilgalių filialas 8 190 7 876 -314 

Vėlaičių filialas 3 622 3 597 -25 

Vilkyškių filialas 13 047 13 062 +15 

Ţukų filialas 12 630 12 635 +5 

Viso: 105 549 102 013 -3 536 

 

Dokumentų išduotis 2011 m., palyginus su 2010 m., Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

sistemoje sumaţėjo. Tokį ţenklų (daugiau kaip pusketvirto tūkstančio) dokumentų išduoties 

sumenkėjimą lėmė Piktupėnų filialo darbuotojos liga, kai filialas neaptarnavo lankytojų.  

 

Išduota dokumentų į namus ir vietoje 
 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        21 lentelė 
 

 Išduota į namus Išduota vietoje 

 
2010 m. 2011 m. 

Skirtu 

mas 
2010 m. 2011 m. 

Skirtu 

mas 

Viešoji biblioteka 15 610 19 124 +3 514 9 564 6 379 -3 185 

Kaimo filialai 57 761 58 700 +939 22 614 17 810 -4 804 

Viso: 73 371 77 824 +4 453 32 178 24 189 -7 989 
 

Sprendţiant iš pateiktų duomenų, skirtumas tarp 2010 m. ir 2011 m. išduoties į namus einamais 

metais sudarė daugiau kaip 4 000 išduotų dokumentų prieaugį, o išduoties vietoje analizuojamu 

laikotarpiu – smuktelėjo maţdaug 8 000. Išduoties skirtumams šiose abiejose kategorijose būdingas 

santykis 1:2. Taip yra todėl, jog į namus skaitytojams išduodamų dokumentų rūšių spektras yra daug 

įvairesnis ir gausesnis negu išduodamų vietoje. Į namus neišduodamų bei vietoje skaitomų dokumentų 

grupę sudaro ţinynai, ţodynai, enciklopedijos, rajoniniai periodiniai spaudiniai bei kraštotyros darbai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Iš viso išduota dokumentų 
 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        22 lentelė 

 

Biblioteka Išduota iš viso: Šakinės literatūros Skirtu- 

mas 

Groţinės literatūros Skirtu- 

mas  2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 

Viešoji 

biblioteka 

25 174 25 503 819 924 +105 9 294 9 463 +169 

Kaimo filiale 80 375 76 510 2 514 2 966 +452 19 190 21 189 +1 999 

Viso: 105 549 102 013 3 333 3 890 +557 28 484 30 652 +2 168 
 

Tiek groţinės, tiek šakinės literatūros ţanrui priskiriamų knygų išduotis 2011 m. padidėjo visoje 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje. Tam įtakos turėjo tai, kad esant labai ribotoms 

finansinėms fondo komplektavimo galimybėms, pildant Pagėgių krašto bibliotekų fondus naujais 

dokumentais buvo vadovaujamasi nuosekliu neigiamų atsakymų į skaitytojų uţklausas tyrimu ir 

uţsakyti patys aktualiausi, reikalingiausi, daugiausiai adresinių uţklausų sulaukę leidiniai. 

 

Iš viso išduota šakinės literatūros procentais nuo visos išduoties: 

Regione – 3,9 

Viešojoje bibliotekoje  - 3,6 

Kaimo filialuose – 3,9 

 

Iš viso išduota groţinės literatūros procentais nuo visos išduoties: 

Regione – 30,0 

Viešojoje bibliotekoje – 37,1 

Kaimo filialuose – 27,7 

 

Iš viso išduota periodinių leidinių:  

Iš viso išduota regione – 67 471 

Viešojoje bibliotekoje – 15 116 

Kaimo filialuose – 52 355 

 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        23 lentelė 

 

Biblioteka 2010 m. 2011 m. 

 Iš viso: Periodikos % Iš viso: Periodikos % 

Viešoji biblioteka 25 174 15 058 59,8 25 503 15 116 59,3 

Kaimo filialai 80 375 58 671 73,0 76 510 52 355 68,4 

Viso: 105 549 73 729 69,8 102 013 67 471 66,1 

 

Periodinių leidinių išduotis, lyginant su 2010 m., sumaţėjo net 3 536 fiz. vnt. Viešojoje 

bibliotekoje nuo 2010 m. iki 2011 m. išduotų periodinių skaičius beveik nepakito: jis sumenko vos 

0,5%. Visai priešinga padėtis kaimo filialuose, kuriuose periodikos išduoties situacija ţymiai prastesnė 

(2011 m. laikraščių ir ţurnalų išduota 4,6% maţiau negu 2010 m.). Didţiausią įtaką šiam neigiamam 

statistiniam faktoriui turėjęs veiksnys yra menka periodikos gautis: 2011 m. kaimo filialai gavo tik 6 

pavadinimų, o Viešoji biblioteka – tik 30 pavadinimų periodinius leidinius. 
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Šalies viešųjų bibliotekų sistemos mastu lyginant, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

sistema aprūpinta itin menka ir nenuoseklia periodikos tematine, ţanrine, rūšine bei kiekine sudėtimi. 

Periodinių leidinių stygių siekiama bent jau dalinai kompensuoti Pagėgių krašto bibliotekų 

lankytojams pasiūlant periodiką skaityti elektroninėje erdvėje – internete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaitomumas (vienas skaitytojas perskaito spaudinių per metus): 
  
(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        24 lentelė 

 

Biblioteka Skaitomumas 
Skirtumas 

 2010 m. 2011 m. 

Viešoji biblioteka 18,9 18,5 -0,4 

Kaimo filialai 36,6 35,2 -1,4 

Viso: 29,9 28,7 -1,2 
 

 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        25 lentelė 

 

Kaimo filialai Skaitomumas 
Skirtumas 

 2010 m. 2011 m. 

Lumpėnų 34,0 34,7 +0,7 

Natkiškių 40,3 29,6 -2,7 

Piktupėnų 49,7 39,5 -10,2 

Stoniškių 32,6 32,6 0 

Šilgalių 37,2 35,7 -1,5 

Vėlaičių 24,5 24,3 -0,2 

Vilkyškių 25,4 25,5 +0,1 

Ţukų 89,6 89,0 -0,6 

 

Lyginant su praėjusiais metais, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojų 

skaitomumas pakito gan neţymiai. Didţiausias skaitomumo pokytis neigiama linkme uţfiksuotas 

Viešosios bibliotekos Piktupėnų filiale – net 10,2. Dokumentų išduoties sumaţėjimas atitinkamai 

paveikė ir bendrąjį visos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 2011 m. skaitomumo rodiklį. 
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Informacinės uţklausos 
 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        26 lentelė 

 

Bibliotekos 

Informacinių uţklausų iš 

viso: 
2011 m. 

2010 

m. 

2011 

m. 

Skir- 

tumas 

Temi- 

nės 

Fakti- 

nės 

Adresi- 

nės 

Tiksli- 

nės 

Iš to 

skaičiaus 

vaikams 

Viešoji biblioteka 1 263 1 493 +230 800 251 138 304 765 

Lumpėnų filialas 271 256 -15 242 0 0 14 183 

Natkiškių filialas 480 102 -378 41 0 47 14 68 

Piktupėnų filialas 223 88 -135 68 9 5 6 53 

Stoniškių filialas 208 210 +2 144 27 9 30 115 

Šilgalių filialas 110 115 +5 56 2 43 14 65 

Vėlaičių filialas 324 125 -199 74 1 32 18 51 

Vilkyškių filialas 400 400 0 285 38 41 36 212 

Ţukų filialas 264 267 -3 235 0 32 0 153 

Viso: 3 543 3 056 -487 1 945 328 347 436 1 665 

 

Iš viso gautos 3 056 uţklausos: Viešojoje bibliotekoje – 1 493; Kaimo filialuose – 1 563. 

Vidutinis vienam bibliotekininkui tenkantis uţklausų skaičius – 277,8 uţklausos. 

Lankytojų informacinių interesų patenkinimui Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

darbuotojos skiria prioritetinį dėmesį. Siekiant tiksliai bei išsamiai atsakyti į Pagėgių krašto bibliotekų 

vartotojų pateiktas informacines uţklausas, pasitelkiamas bibliotekos spausdintų ir elektroninių 

informacijos išteklių fondas. Kaip ir 2010 m., 2011 m. skaitytojams, priklausomai nuo informacinio 

poreikio pobūdţio, teiktos individualios bei grupinės konsultacijos įvairiais (pvz., informacijos 

paieškos bibliotekos fonduose, kataloguose, internete būdai bei strategijos) klausimais. 

Bibliotekininkams uţduodamų informacinių klausimų pobūdis labai įvairus. Didţiąją dalį uţklausų – 

apie 55% – pateikia vaikai bei jaunuoliai. Tai rodo jaunosios kartos ţingeidumą bei smalsumą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo vietos vartotojams 
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Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius: 

 Iš viso – 93; 

 Viešojoje bibliotekoje – 40;  

 Kaimo filialuose – 53. 
 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

 Iš viso – 33; 

 Viešojoje bibliotekoje – 10; 

 Kaimo filialuose – 23. 
 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų ir prie interneto prijungtų darbo vietų skaičius 

 Iš viso – 33; 

 Viešojoje bibliotekoje – 10; 

 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. 
 

 Viešoji biblioteka ir filialai aprūpinti moderniomis informacinėmis technologijomis bei 

sistemomis. Kiekvienam Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūros bibliotekininkui yra 

įsteigta kompiuterizuota darbo vieta su prieiga prie interneto. Dalyvavimas įvairiuose respublikinės bei 

tarptautinės reikšmės projektuose suteikė galimybę Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

sistemon įdiegti 48 kompiuterizuotas ir prie interneto prijungtas darbo vietas: 33 – Pagėgių krašto 

bibliotekų lankytojams ir 15 – darbuotojams su kompiuterinės įrangos saugojimui ir panaudai skirtais 

baldais.  

Viešojoje bibliotekoje vartotojams yra skirta 10 kompiuterizuotų darbo vietų (6 – suaugusiųjų 

interneto skaitykloje, 4 – Vaikų bibliotekoje), o darbuotojams – 7 (6 – miesto Viešojoje bibliotekoje ir 

1 – Vaikų literatūros skyriuje). Tačiau vis dar jaučiamas kompiuterizuotų darbo vietų Viešojoje 

bibliotekoje stygius, nes naudojimosi kompiuterių paslaugomis paklausa yra labai intensyvi ir interneto 

skaitykloje daţnai stinga laisvų darbo vietų. Papildomos kompiuterinės įrangos naujų darbo vietų 

lankytojams įsteigimui biblioteka galėtų gauti vykdydama projektus, tačiau realizuoti šią galimybę 

kliudo ţmogiškųjų išteklių stoka. Nėra darbuotojo, kuris galėtų parengti ir vykdyti projektus, nes darbo 

krūvis, tenkantis 1 Viešosios bibliotekos darbuotojui yra toks didelis, kad papildomų funkcijų vykdyti 

tiesiog fiziškai nebeįmanoma.  Tikimasi, jog patalpų ploto stokos problema dalinai išsispręs, kai 2012 

m. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka persikels į naujas, specialiai bibliotekai suprojektuotas 

patalpas Pagėgių savivaldybės Kultūros centro namų komplekse (Jaunimo g. 3, Pagėgiai). 
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Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

 Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojai nuolatos mokomi efektyvaus 

naudojimosi krašto bibliotekų fonduose  sukauptais informacijos šaltiniais taisyklių, konsultuojami 

elektroninių bei spausdintų dokumentų rengimo bei tvarkymo klausimais, informuojami apie 

kompiuterinių komunikacinių programų (el. paštas, interaktyvus radijas, video konferencijos, 

transliacijos, socialiniai tinklai) panaudos privalumus bei trūkumus, teikiamos konsultacijos spausdintų 

ir elektroninių bibliografijos priemonių (kartotekų, katalogų, rodyklių, sąvadų, duomenų bazių ir kt.) 

panaudos klausimais.  

2011 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos, Vaikų 

literatūros skyriaus bibliotekininkės bei Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių, Ţukų filialų darbuotojos vykdė 

mokymus Pagėgių krašto gyventojams „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“, skirtus ţinių apie 

naudojimąsi kompiuteriu, internetu bei elektroninėmis paslaugomis suteikimui. Šių edukacinių 

uţsiėmimų vykdymą inicijavo aljansas „Langas į ateitį“, kurio vienu iš pagrindinių uţdavinių yra 

skatinti Lietuvos ţmonių interneto panaudą įvairiose gyvenimo srityse: darbe, moksle, laisvalaikio 

veikloje ir kt., tokiu būdu uţtikrinant Lietuvos ekonomikos lygio kėlimą bei suteikiant šalies 

piliečiams galimybes konkuruoti tarptautinėje darbo rinkoje.  

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) darbuotojų dėstyta mokomųjų 

kursų programa parengta įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą 

„Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“, kuriuo siekiama lavinti Lietuvos gyventojų informacinio 

raštingumo įgūdţius. Iš viso šiuose mokymuose dalyvavo 220 Pagėgių krašto gyventojų. Informacinių 

– lavinamųjų kursų metu mokymų dalyviai supaţindinti su kompiuterio sandara, elektroninių 

dokumentų parsisiuntimu bei išsaugojimu, tekstų tvarkymu, naudojant Microsoft Word 2007 

programą, saugiu darbu internete, asmeninio elektroninio pašto kūrimo procesu, skambučių bei 

pokalbių internete galimybėmis, informacijos paieškos elektroninėje erdvėje strategijomis, interneto 

forumų, pokalbių svetainių, dienoraščių privalumais, trūkumais bei naudojimosi šiomis elektroninėmis 

paslaugomis ypatumais.  Mokomieji dalykai pasirinkti remiantis Lietuvos visuotinio kompiuterinio 

raštingumo standarto minimaliosios kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo programa.  

Sėkmingai mokymus baigusieji ir įgytų ţinių patikros testą išlaikiusieji asmenys gavo 

specialius 2007-2013 m. Lietuvoje vykdomo projekto „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“ 

parengtus paţymėjimus, kuriais patvirtinama, jog edukacinių paskaitų dalyviai išklausė 12,5 val. 

trukmės kursą „Paslaugos e. piliečiui“. Idant informacinių kursų metu dėstytos disciplinos būtų geriau 

įsisavintos, visiems lavinamąją programą išklausiusiems dalyviams įteiktos atminimo dovanėlės: 

aljanso „Langas į ateitį“ išleistas mokomasis leidinys „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“ bei 

rašikliai.  
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Viešojoje bibliotekoje taipogi organizuotos mokamos 10-ies ir 20-ies valandų trukmės 

kompiuterinio raštingumo pamokos, skirtos informacinių įgūdţių lavinimui. Šių edukacinių kursų 

metu įgyta darbo su šiuolaikinėmis kompiuterinėmis technologijomis patirtis kai kuriems mokymų 

dalyviams padėjo įsitvirtinti darbo rinkoje. Todėl galima daryti išvadą, jog šie mokomieji uţsiėmimai 

yra naudingi bei reikalingi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojams. 

 

Prieiga ir sąlygos 

Viešoji biblioteka dirba: 

 darbo dienomis - 8
00

-17
00

 val., 

šeštadieniais - 8
00

-15
00

 val. 

 Poilsio diena - sekmadienis. 

 Filialų darbo laikas: 

 Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Vilkyškių - kasdien nuo 9
00 

 iki 16
00

 val., 

Šilgalių – kasdien nuo 10
30 

iki 17
00

 val., 

 Vėlaičių - kasdien nuo 10
00  

iki 16
30

 val.,  

Ţukų – kasdien nuo 9
30 

iki 16
00

 val. 

Kaimo filialai šeštadieniais ir sekmadieniais nedirba. 

 

RENGINIAI 

 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        27 lentelė 

 

Bibliotekos 

 

Renginiai 

Viešoji biblioteka Kaimo filialai Viso: 

2010 

m. 

2011 

m. 

Skir- 

tumas 

2010 

m. 

2011 

m. 

Skir- 

tumas 

2010 

m. 

2011 

m. 

Skir- 

tumas 

Ţodiniai 20 60 +40 121 85 -36 141 145 +4 

Vaizdiniai 104 68 -36 309 280 -29 413 348 -65 

Kompleksiniai 29 39 +10 42 42 0 71 81 +10 

Iš jų parodos 20 27 +7 63 77 +14 83 104 +21 

Viso: 153 167 +14 472 407 -65 625 574 -51 

 

 

Pagrindinės renginių formos ir tematika 
 

 

2011 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje organizuotos kultūrinės – 

edukacinės veiklos priemonių spektras apėmė įvairių formų, pobūdţio bei struktūros renginius: dailės 

bei fotografijos plenerus, poezijos ir trumposios prozos skaitymų ciklus, literatūrinius, meno, kūrybos 

ir muzikos vakarus, Pagėgių krašto literatų kūrybos pristatymus, praktinius seminarus, socialines 

akcijas, profesinius susitikimus, literatūrines – biblioterapines valandėles, paţintines – etnografines 

popietes, informacinius mokymus, ekskursijas ir kt. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka tapo 

informacine rėmėja ir partnere organizuojant kitų savivaldybėje veikiančių organizacijų renginius, 

pavyzdţiui, Nausėdų pradinės mokyklos mokytojams ir mokiniams atminti bei Pagėgių krašto vietovių 

populiarinimui, garsinimui, informacijos apie jas sklaidai skirtą Nausėdų pradinės mokyklos (Stoniškių 

sen.) buvusių mokinių sueigą ir Šilgalių kaimo bendruomenės šventę „Skubėk namo, vaikeli... vanduo 
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pareina...“, saugių Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybių koncepcijos pristatymui bei informacijos 

priešgaisrine tematika sklaidai skirtą informacinę – edukacinę akciją „Būk saugus, moksleivi!“ ir kt.  

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės bibliotekos, Vytauto g. 1, Pagėgiai)  

abonemento - skaityklos salėje 2011 m. nuolatos veikė fotografijos, tapybos, dailės, etnografijos, 

medţio droţinių bei technologijų dirbinių, literatūros ekspozicijos, su kurių autoriais Pagėgių krašto 

bendruomenės nariai galėjo susipaţinti bibliotekos organizuojamų renginių – parodų pristatymų, 

ekskursijų ir kt. - metu. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje eksponuoti meno ir raštijos darbai 

sulaukė itin didelio pagėgiškių, moksleivių bei miesto svečių susidomėjimo ir lankytojų gausos. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialų 2011 m. renginių pagrindu plėtotos kultūrinės, 

edukacinės, informacinės, rekreacinės bei paţintinės veiklos pagrindinis prioritetas teiktas renginių 

kokybei, o ne jų kiekybei. Siekta, jog kiekvienas kaimo filialo organizuotas pavienis renginys apimtų 

kuo daugiau organizacinių bei tematinių, turinio aspektų, kadangi bibliotekų lankytojų poreikiai 

laisvalaikio uţimtumui vis sudėtingėja, tad ir bibliotekoms tenka nepaliaujamai ieškoti naujų renginių 

planavimo, organizavimo ir realizavimo sprendinių. 

2011 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje tradicine forma organizuotų renginių grupė, 

kurią sudarė kūrybos ir įvairių parodų pristatymai, susitikimai, popietės, buvo plečiama, atsiţvelgiant į 

bibliotekinio darbo specifikos universalumą, daugiaaspektiškumą, ‚bibliotekos kaip sielos vaistinės“ 

koncepcijos plėtotę bei vis intensyviau bibliotekų veiklon diegiamas naujas informacines sistemas ir 

paslaugas bei vis kylantį jų poreikį visuomenėje. Šių tikslų įgyvendinimui pasitelkta: a) informacinių 

uţsiėmimų, paţintinių – edukacinių valandėlių, skirtų kompiuterinio pradţiamokslio ugdymui, 

informacinio raštingumo lavinimui, supaţindinimui su privačių duomenų apsauga virtualioje erdvėje ir 

kt. rengimas; b) biblioterapijos - knygų skaitymo terapijų - valandėlės, skirtos bibliotekos dokumentų 

fondo tematikos atskleidimui ir bibliotekos lankytojų individualios skaitymo kultūros vystymui, 

pozityvaus psichologizmo stiprinimui. 

 

Įsimintini viešosios bibliotekos renginiai: 
 

Pagrindinės renginių temos – Pagėgių savivaldybės raštijos veikėjų kūrybos pristatymai, 

visuotinai švęstinų istorinių, kultūrinių bei savo kraštui, Maţajai Lietuvai svarbių datų minėjimai. 

Renginių metu siekta populiarinti bibliotekos paslaugas, informuoti visuomenę apie bibliotekos 

darbuotojų atliekamas funkcijas, puoselėti meilę Pagėgių kraštui, Klaipėdos regiono, kuriam priklauso 

ir Pagėgių savivaldybė, istorijai, tėvynei ir gimtajai kalbai, atskleisti nacionalinės istorijos svarbą, 

skleisti informaciją apie etnografinę kultūrą, akcentuoti rašto, literatūros darbų svarbą ţmogaus 

gyvenime, supaţindinti visuomenę su krašto tradicijomis, papročiais, savitumu, pristatyti vietos 

bendruomenės narių kūrybą. 
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Svarbesniųjų renginių fragmentai: 

2011 m. sausio 14 d. - Pagėgių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovo Vlado Liekio 

kolekcijos „Gyvenimas - Šv. Florijono įkvėptas, profesijos pakylėtas“ pristatymo popietė 

„Ugnies medţioklė – darbas, išauginęs sparnus“. Paroda įspūdinga savo aprėptimi ir turiniu: joje 

eksponuoti paties Vlado autoportretai, Šv. Florijono stogastulpių fotografijos, Vlado rūpesčiu pastatyti 

ir jo nufotografuoti darbai, šalmai ir kepuraitės, pilotės, suvenyrai ir ţenklai, bokalai, vimpilai, 

skrajutės ir gairelės, kalendoriai, periodinių leidinių segtuvai, straipsnių aplankai, įvairių dokumentų, 

paţymėjimų, diplomų, garbės ir padėkos raštų aplankai. Visko ir neišvardinsi! Tačiau įspūdingiausia 

parodos dalis – suvenyrinės technikos paradas – motociklai, automobiliai – gaisro gesinimui ir 

lengvieji, prabangūs ir sportiniai – sraigtasparniai, mediniai ir iš metalo, iš plastiko pagaminti. Pagerbti 

kolekcininką Vladą Liekį į Pagėgių savivaldybės viešąją biblioteką atvyko Tauragės savivaldybės 

meras Pranas Petrošius, Pagėgių savivaldybės vadovai – meras Virginijus Komskis, mero 

pavaduotojas Remigijus Špečkauskas, administracijos direktorius Vaidas Bendaravičius, Tauragės 

apskrities priešgaisrinės gelbėjimo Valdybos viršininkas Mindaugas Mikutavičius, V. Liekio kolegos 

iš Tauragės, Šilalės, Jurbarko, šių priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų viršininkai, darbuotojai, Tauragės 

kultūros centro ir savivaldybės viešosios bibliotekos vadovai, Tauragės aeroklubo savininkas p. Kostas 

Bastakys, Pagėgių tarnybos darbuotojai, krašto pedagogai ir daug daug Vlado draugų ir bičiulių. 

Nuoširdūs linkėjimai skambėjo šią popietę p. Vladui, dţiaugiamės ir mes, pagėgiškiai, kad kraštiečiai 

graţiais darbais sugrįţta į tėviškę, juk ir Vladas – stoniškietis, mūsiškis, savas. Švelniai skambėjo 

Papildomojo ugdymo mokyklos merginų – Gintarės, Viktorijos ir Vildos - gitaros ir jų atliekamos 

dainos,  gardus Vlado ţmonos Laimos sūris tirpo burnoje, gėlės kvepėjo pavasariu. 

 

Akimirkos iš Pagėgių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovo Vlado Liekio kolekcijos 

„Gyvenimas - Šv. Florijono įkvėptas, profesijos pakylėtas“ pristatymo popietės „Ugnies 

medţioklė – darbas, išauginęs sparnus“. 
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2011 m. kovo 9 d. - tradicinis jubiliejinis – 10-asis - literatūrinis pavasaris Pagėgiuose, 

,Atidengsiu Tau ţodį it širdį...“. Jubiliejinį 10-ąjį Pagėgių literatūrinį pavasarį „Atidengsiu Tau ţodį 

it širdį...“ - tradicinę Pagėgių krašto literatų sambūrio šventę, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos paminėjimui – šiemet Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka sutiko šiek tiek kitaip 

negu visada: šia proga surengti poezijos ir trumposios prozos skaitymai „Ţalias vakaras“. Literatūrinio 

Pagėgių pavasario paminėjimo pradţia tapo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų ir 

Pagėgių krašto literatų sambūrio atstovų išvyka į Pagėgių miesto kapines, kurios metu gėlėmis, 

ţvakelėmis bei tylia malda pagerbta 2010 m. vasarą Amţinybėn išėjusi Pagėgių krašto šviesuolė, 

rašytoja, mokytoja, Pagėgių miesto himno „Mano miestas – Pagėgiai ţali“ (1970 m.) autorė Bronė 

Savickienė. 

Iškilmingoji „Ţalio vakaro“ programa prasidėjo Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio 

sveikinimo ţodţiais Pagėgių krašto literatams bei renginio svečiams. Skaitytos ištraukos iš ilgametės 

Pagėgių krašto literatų sambūrio narės Bronės Savickienės biografijos bei kūrybinio palikimo. Vakaro 

metu klausytasi Pagėgių krašto literatų parašytų poezijos ir trumposios prozos darbų. Šalikėliais su 

uţrašu „Atidengsiu Tau ţodį it širdį...“   buvo papuošti Pagėgių krašto literatų sambūrio nariai bei 

ištikimiausi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos organizuojamų renginių rėmėjai: UAB 

„Meliovesta“ direktorius ir Pagėgių savivaldybės verslininkų asociacijos pirmininkas Bronislovas 

Budvytis, ţemės ūkio kooperatyvo „Lumpėnų Rambynas“ pirmininkas Remigijus Kelneris, UAB 

„Lavirga“ direktorė Laimutė Komskienė ir Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis. 

Dalyvavusieji „Ţaliame vakare“ ypač susidomėjo ţalio eilėraščio konkursu paslaptingu 

pavadinimu „INCOGNITO“. Konkurse dalyvavo trylika  literatų pateiktų „ţalių“ eilėraščių, iš kurių 

autoritetinga komisija išrinko „ţaliausią“ ir meniškiausią eilėraštį. Jo autorė – Virginija Budvytienė. 

Vakaro metu atminimo ţenklu „Vieversiu“ ir padėkos raštais uţ literatūrinį debiutą tradiciškai kaip ir 

kasmet apdovanoti nauji Pagėgių krašto literatai: šiemet  į Pagėgių krašto literatų sambūrio gretas 

priimtos pagėgiškės Aušra Skačkovaitė bei Vaida Petrauskienė. Uţ ilgametį literatų veiklos 
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administravimą Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Jūratės Jablonskytės-Caspersen 

asmeninio fondo pinigine premija apdovanota Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė. 

Premiją įteikė Jūratės Jablonskytės-Caspersen fondo įgaliota atstovė Jovita Kubilinskienė. 

Viso „Ţalio vakaro“ metu skambėjo Edvino Palioko muzikinės improvizacijos bei šeimyninio 

Viktorijos Valuţytės ir Janės Valuţienės (Pagėgiai) dueto atliekamos lyrinės dainos. Šventės svečiai 

vaišinosi ţaliosiomis vaišėmis: kiviais, ţaliaisiais obuoliais, vynuogėmis, kriaušėmis... Aštuonias 

valandas trukęs renginys baigėsi bendra krašto literatų ode „Pavasariui sugrįţti leidţiame...“, skirta 

2011-ųjų pavasario sezono pradţiai paţymėti, himnu „Mano miestas – Pagėgiai ţali“. 

 

 

Tradicinio jubiliejinio - 10-ojo - literatūrinio Pagėgių pavasario „Atidengsiu tau ţodį it 

širdį...“ akimirkos 
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2011 m. kovo 17 d. Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje 

organizuotas Tauragės krašto kultūros vakaras, kuriame Pagėgių krašto raštiją, istoriją, 

kultūrą, savastį, viešąją biblioteką bei jos veiklą buvo pakviesta atskleisti Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos bendruomenė. Renginys, kuriame dalyvavo Šilalės, Jurbarko, Tauragės rajonų 

ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos, buvo skirtas regioninio bibliotekų bendradarbiavimo 

programos vystymui.  

Pagėgių bibliotekos darbuotojai parengė išsamią ir turiningą Pagėgių krašto istorijos, kultūros 

ir bibliotekinės veiklos programą: pristatė fotografijos darbų parodą ,,Senieji Pagėgiai“, kurią sudarė 

20 fotografijos darbų su tarpukario Pagėgių vaizdais, bei kraštotyros darbų parodą. Šioje parodoje - 15 

albumų, kuriuose nuo 1946 metų iki šių dienų atskleidţiama bibliotekos veikla fotografijose. 

Pranešimą apie krašto istoriją, kultūrą ir biblioteką skaitė Elena Stankevičienė - Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos direktorė. Martyno Jankaus uţrašytas Maţosios Lietuvos liaudies dainas atliko 

Pagėgių kultūros centro etnografė Aksavera Mikšienė. 
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Bibliotekos veikla susirinkusiems pateikta per krašto literatų sambūrio veiklą, pagėgiškių poetų 

M. Sūdţienės, S. Ozgirdaitės, ir E. Skipičio skaitytos eilės susilaukė gausių aplodismentų. Savo 

prisistatymą biblioteka baigė dovanomis: Klaipėdos Ievos Simonaitytės bibliotekos direktoriui Juozui 

Šikšneliui Pagėgių bibliotekos darbuotojos dovanojo literatų šalikėlį  su uţrašu ,,Atidengsiu Tau ţodį it 

širdį...“, vaišino Nemuno uţliejamų lankų ţaliuoju sūriu ir Pagėgių bibliotekininkių ,,Ašarėlių gėrimu“, 

„idant pasaulis būtų tobulas“. Renginio dalyviai darniai sudainavę himną „Mano miestas – Pagėgiai 

ţali“,  Pagėgių krašto literatų pasirodymą ir bibliotekos darbuotojų pristatytą programą palydėjo 

geranoriškomis šypsenomis ir plojimais. 

 

 

Akimirkos iš Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje vykusio Tauragės 

krašto kultūros vakaro 
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2011 m. balandţio 16 d. - muzikinė – meninė popietė „Ugnies kelias“, kurios metu Pagėgių 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta fotografijos paroda „Ugnies kelias“, o Tauragės 

krašto „Ugnies“ choras, televizijos projekto „Chorų karai“ dalyvis,  dovanojo pagėgiškiams puikų 

koncertą. I. Milašauskaitės, Tauragės jaunimo organizacijų sąjungos prezidentės ţodţiais, paroda, 

kurios autoriai - šalyje ir uţsienyje ţymūs fotomenininkai: L. Rimkus, G. Medelienė, R. Vaitkus ir R. 

Malychas, sumanyta kaip padėka chorui, kuris puikiai visai Lietuvai pristatė šio krašto jaunimo 

atstovus, deramai atstovavo savo savivaldybėms, o choro koncertų turas – padėka uţ palaikymą viso 

„karo“ metu Pagėgių, Šilalės, Jurbarko ir Tauragės ţmonėms. Graţiai į „Ugnies“ choro koncertą 

klausytojus „įvedė“ šiltų aplodismentų sulaukusi Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos mergaičių 

vokalinė grupė (vadovė V. Bubelienė). Choro vadovas Kornelijus Pukinskis dėkojo Pagėgių krašto 

ţmonėms uţ palaikymą.  

Visą popietę skambėjo dainos bibliotekos kiemelyje, padėkos ţodţiai, gėlės ir dovanos, skirtos 

šauniesiems jaunimo atstovams, pagėgiškiams choro nariams – solistei Mildai Jašinskaitei ir 

jauniausiajam choro dalyviui Artūrui Ambarcumian. 

 

Akimirkos iš muzikinės – meninės popietės „Ugnies kelias“ 
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2011 m. balandţio 29 d. – bitėniškio poeto, fotomenininko, literato, ţurnalisto, krašto 

tyrinėtojo, tapytojo, visuomenininko Eugenijaus Skipičio jubiliejinis kūrybos vakaras „Po 

Rambyno ţenklu“, skirtas pristatyti šio kraštiečio įvairiapusės kūrybos kelią draugams, kolegoms, 

bendruomenės nariams bei visiems tiems, kurie myli knygą, meną, kultūrą. Jubiliatą sveikino Pagėgių 

savivaldybės meras, savivaldybės tarybos nariai, Tauragės krašto laikraščio „Tauragės kurjeris“, 

Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“, ţurnalo „Šilainės sodas“, laikraščių „Šilokarčema“ bei 

„Pamarys“ atstovai, Pagėgių krašto literatai, kultūros darbuotojai, bitėniškiai, verslininkai. Popietėje 

skambėjo puikios poeto eilės, Tauragės fotomenininkai pristatė parodą, kurioje eksponuojami ir 

Eugenijaus darbai, bibliotekininkės pakvietė renginio dalyvius vietoj „Ilgiausių metų“ padainuoti 

„Eugenijau, esi Maţosios Lietuvos ţvaigţdė...“, dovanojo  prozininko Vytauto V. Landsbergio 

parašytą mielai vaikų ir jų tėvelių skaitomą knygelę „Briedis Eugenijus: pasakos apie meilę ir kitus 

nesusipratimus“. Susirinkusieji klausėsi bardų Algirdo Svidinsko  ir Giedriaus Paškevičiaus 

(Raudondvaris) atliekamų dainų. 

 

 



35 

 

 

Akimirkos iš Eugenijaus Skipičio jubiliejinio kūrybos vakaro „Po Rambyno ţenklu“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 m. geguţės 3 d. – Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka pakvietė į literatūrinę 

pokalbių apie meilę, gyvenimą, kūrybą, knygą popietę su vertėju, prozininku, poetu, vienu 

produktyviausių ir populiariausių Lietuvos rašytojų, ţurnalistu, bibliotekininku Laimonu Iniu 

(Kaunas) ir poete, Lietuvos Universitetų Moterų Asociacijos (LUMA) prezidente, XVII Knygos 

draugijos pirmininke, bibliotekininke Dalia Poškiene (Kaunas) „Dėkosiu, kad buvote su 

manimi...“, skirtą Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei ir Pasaulinei Kultūros dienai paminėti. 
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Renginio svečias L. Inis su pagėgiškiais pasidalino savo kūrybos darbais bei mintimis apie knygą ir jos 

reikšmę ţmogaus gyvenime: „Nėra didesnio stebuklo ţemėje uţ knygą. Kas nepatyrė jos buriančios 

jėgos, tas nepatyrė tikros laimės“, o drauge su rašytoju atvykusi garbi popietės viešnia Kauno Vinco 

Kudirkos viešosios bibliotekos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė D. Poškienė, 

sveikindama literatūrinėn popietėn susirinkusius pagėgiškius ir svečius, kalbėjo: „Būkit pasveikinti, 

Maţosios Lietuvos ţmonės. Dţiaugiuosi, kad šios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu 

mane knygos keliai atvedė į Pagėgių savivaldybės viešąją biblioteką“. Pristatydama savo visuomeninę 

veiklą, D. Poškienė pasakojo apie Lietuvos Universitetų Moterų Asociacijos - švietėjiška, kultūrine, 

labdaringa ir intelektualia veikla uţsiimančios bei vienijančios aukštąjį universitetinį išsilavinimą 

įgijusias, gyvenimo bei tokio pobūdţio darbo patirties turinčias, ja besidalinančias organizacijos - 

veiklą, perspektyvas bei informavo susirinkusiuosius, kad jau įsteigtas ir šios organizacijos Pagėgių 

skyrius. D. Poškienė skaitė savos kūrybos posmus, kurių dauguma yra skirti moterims ir apie moteris, 

 asmenybėms – nusipelniusiems, asmeniškai sutiktiems kultūros bei raštijos veikėjams. 

Taipogi pristatyta tauragiškių fotografų R. Vaitkaus, I. Mockutės-Pocienės, N. Poškutės, E. 

Skipičio foto darbų paroda, skirta balandţio 1-ajai – Juokų dienai paminėti, kuria, pačių fotografijų 

autorių teigimu, siekta ţiūrovui dovanoti geros nuotaikos akimirkų ir priminti, kaip gyvenimą 

praskaidrina nuoširdus juokas. Renginio metu eksponuota literatūrinė paroda „Per gyvenimą – su 

plunksna ir knyga“, skirta L. Inio ir D. Poškienės kūrybai atskleisti. Popietės dalyviams koncertavo 

Tauragės krašto „Ugnies“ choro narė, pagėgiškė Milda Jašinskaitė. 

 

Literatūrinės pokalbių apie meilę, gyvenimą, kūrybą, knygą popietės su  

Laimonu Iniu ir Dalia Poškiene  akimirkos 
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2011 m. geguţės 30 d. – ţurnalisto, rašytojo, gido, renginių organizatoriaus, Mato 

Šalčiaus literatūrinės premijos laureato, „Lietuvos Magelano“ Dainiaus Kinderio knygos 

„Filipinai. Ugnies ţiedo kerai“ pristatymas. Pristatydama pagėgiškiams D. Kinderio asmenybę, 

Viešosios bibliotekos direktorė E. Stankevičienė akcentavo faktą,  jog mūsų kraštietis yra aplankęs 

beveik trečdalį viso pasaulio. Pasakodamas apie savo antrąją knygą „Filipinai. Ugnies ţiedo kerai“ 

(pirmoji – „Atgal į Afriką, išleista 2008 m.), D. Kinderis teigė, kad Pagėgių savivaldybės viešoji 

biblioteka yra pirmoji biblioteka, kurioje pristatomas naujausias jo darbas. Pagėgių krašto gyventojai iš 

šio keliautojo lūpų išgirdo įvairiausių įdomybių apie Filipinų istoriją, kultūrą, gyvuojančias tradicijas, 

jis atskleidė knygos pavadinime paminėto Ugnies ţiedo išskirtinumą: šiame Ramiojo vandenyno 

pakrančių regione vyksta maţdaug 80-90% viso pasaulio taifūnų, cunamių, vulkanų išsiverţimų, 

ţemės drebėjimų ir kitokių gamtinių katastrofų. Svarbiausias D. Kinderio ekspedicijos į Filipinus 

tikslas, palaikytas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės, – įkopti į 3 km. 

aukščio Filipinų ugnikalnį pasiektas ir LR trispalvė suplevėsavo ant aukščiausio Filipų ugnikalnio 

viršūnės. Jaunajam „Lietuvos Magelanui“ įteikta Pagėgių savivaldybės administracijos vadovų dovana 

– knyga „Lietuvos dvarai“ . 
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Akimirkos iš „Lietuvos Magelano“ Dainiaus Kinderio knygos  

„Filipinai. Ugnies ţiedo kerai“ pristatymo vakaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

2011 m. rugpjūčio 16 d. – Pagėgių miesto simbolio – fontano skulptūrinės idėjos 

pristatymas. Pristatydamas būsimąjį skulptūrinį kūrinį, Pagėgių savivaldybės meras teigė, jog 

fontano, turinčio simbolizuoti Pagėgių miesto ir drauge visos savivaldybės savitumą, unikalumą krašto 

gyventojams bei miesto svečiams, vizija brendo ne vienerius metus. Vyriausioji architektė Ernesta 

Maier - primindama Birutės gatvės istoriją (ji suprojektuota 2006 m. ir visada buvo pagrindinė gatvė, 

vedusi į traukinių stotį), pagrindė būsimosios fontano vietos pasirinkimą: numatoma jį įrengti Pagėgių 

mieste, Birutės ir Vydūno gatvių sankryţoje. 

Pagėgių miestą papuošti ir reprezentuoti turintį fontaną kūręs vienas ţymiausių šalies 

skulptorių, Nacionalinės premijos laureatas (1994 m.), karaliaus Mindaugo, Martyno Maţvydo, Juozo 

Miltinio skulptūrų, Rambyno kalno aukuro autorius Regimantas Midvikis popietės dalyviams 

paaiškino, jog fontano viršūnės akcentas - nešanti raktą gegutė - pasirinkta atsiţvelgiant į Pagėgių 

miesto simboliką ir jo vietovardţio kilmę. Kadangi granitas ir bronza yra itin ilgaamţės medţiagos, 

tikimasi, jog iš jų pagamintas fontanas dţiugins Birutės gatvės praeivius daugelį metų. 
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Akimirkos iš Pagėgių miesto simbolio – fontano skulptūrinės idėjos pristatymo popietės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 m. spalio 27 d. surengtas Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nario, poeto 

Audriaus Šikšniaus (Šilutė) knygos „Du keršuliai karvelėliai“ pristatymas. Į susitikimą Viešojoje 

bibliotekoje A. Šikšnių lydėjo jaunoji virtuozė, daugybės Lietuvos ir tarptautinių konkursų dalyvė ir  

laureatė Kornelija Tunaitytė ir jos mokytoja Liudmila Sandra Tunaitienė, Šilutės kamerinio dramos 

teatro aktorius Vygantas Paldauskas. Paties poeto ir aktoriaus Vyganto Paldausko skaitomą poeziją ir 

prozą papildė jaunosios pianistės Kornelijos atliekami M.K. Čiurlionio, V. A. Mocarto, F. Šopeno ir 

kt. kompozitorių kūriniai. A. Šikšniui ir jo kūrybos mecenatui A. Jakui pagėgiškiai pateikė daug 

klausimų – nuo kūrybos, poezijos ir knygos iki bibliotekos, kaip labai svarbios šiuolaikiškos 

informacijos – komunikacijos įstaigos reikšmės ţmogaus gyvenime. 

Įsigiję poeto Audriaus Šikšniaus knygą, čia pat galėjo gauti ir jo autografą su palinkėjimais 

nepalikti Lietuvos ir ją mylėti, gerbti ir saugoti savo gimtąją kalbą ir Ţemę, kurioje lemta mums 

visiems gyventi. 
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Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nario, poeto Audriaus Šikšniaus (Šilutė) knygos „Du 

keršuliai karvelėliai“ pristatymo akimirkos 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 m.. lapkričio 4 d. surengtas lituanisto, literatūros kraštotyrininko, publicisto, 

rašytojo Benjamino Kondrato (Vilnius) knygos „Kūrėjų pėdsakais: Pagėgių kraštas“ pristatymo 

vakaras. Autorius akcentavo, kad Pagėgių kraštas nuo seno garsus kaip svarbus Maţosios Lietuvos 

raštijos, lietuviškosios kalbos ir spausdinto ţodţio leidybos kraštas. Tad ir ţmonių, iškilių asmenybių, 

dirbusių šioje srityje yra nemaţai. Juos būtina įamţinti, o jų veiklą atskleisti ir pristatyti krašto 

visuomenei, jaunajai kartai, pagaliau, į šį kraštą atvykstantiems svečiams. Knygoje rasime 152 mūsų 

kraštui nusipelniusių raštijos veikėjų - Jono Aušros, Fridriko Bajoraičio, Johaneso Bobrovskio, Anso 

Bruoţio, Kristijono Donelaičio, Viliaus Gaigalaičio, Eduardo Gizevijaus, Enzio Jagomasto, Martyno 

Jankaus, Martyno Maţvydo, Jono Šliūpo, Jono Vanagaičo, Vydūno, Bernardo Aleknavičiaus, Birutės 

Baltrušaitytės,  Vaclovo Bagdonavičiaus, Anelės Čepukienės, Janinos Degutytės,  Lėnės 

Grigolaitytės–Kondratavičienės, Domo Kauno, Evos Labutytės, Algimanto Mackaus,  Henriko Nagio, 
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Astridos Petraitytės, Viliaus Pėteraičio, Martyno Purvino, šviesuolės Bronės Savickienės ir daug daug 

kitų - biogramas.. Šios knygos leidybą rėmė LR Seimo narys Kęstas Komskis ir Pagėgių savivaldybės 

administracija, daug vertingos medţiagos  autoriui teikė Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka. 

 

Akimirkos iš rašytojo Benjamino Kondrato (Vilnius) knygos „Kūrėjų pėdsakais: Pagėgių 

kraštas“ pristatymo vakaro 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 m. gruodţio 2 d. - pagėgiškiai rinkosi į Gerumo akciją „Kalėdinė sriuba Pagėgiuose“. 

Šiais metais, skanaujant Kalėdų sriubą, buvo renkamos lėšos Pagėgių savivaldybėje gyvenančiai ir 

mokyklinio amţiaus vaikus auginančiai sunkia onkologine liga sergančiai moteriai, Per beveik penkias 

akcijos valandas, aukotojų skaičius viršijo tris šimtus, o suaukotos lėšos siekė net 2 500 Lt. sumą. 

Gerumo akcijos organizatoriai - Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė bei Kęsto 

Komskio labdaros ir paramos fondas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Gerumo akcijos „Kalėdinė sriuba Pagėgiuose“ akimirkos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 m. gruodţio 12 d. –  leidinio „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika...“ pristatymas, 

skirtas Pagėgių savivaldybės savitumo išryškinimui ir šio krašto reprezentacijai. Pagėgių krašto 

unikalumą bei savitumą atskleidţianti knyga išleista Europos ţemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirtomis 

lėšomis ir Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai įgyvendinus projektą „Pagėgių krašto 

reprezentacinės knygos leidyba“. Leidinio rengėja Elena Stankevičienė sakė, kad šios knygos paskirtis 
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atskleisti savo kraštą per jo išskirtinumą, t.y. per raštijos istoriją, kuri yra iškili, turi didţių, 

nusipelniusių ne tik mūsų kraštui, bet ir Maţajai Lietuvai  asmenybių. Knygoje „Pagėgiai. Šis kraštas 

kaip muzika...“ pristatomi Pagėgiai šiandien, knygos tekstai papildyti vaizdine medţiaga - Pagėgių 

krašto lankytinų vietų, unikalių architektūros paminklų bei statinių fotografijomis. Leidiniu dţiaugėsi 

visi kalbėjusieji – LR  Seimo narys Kęstas Komskis, savivaldybės meras Virginijus Komskis, leidinio 

Pagėgių krašto istorinės apţvalgos autorė doc. dr. Silva Pocytė (Klaipėdos universitetas), VVG 

„Pagėgių kraštas“ administracijos vadovas, vienas šio leidinio sudarytojų  Sigitas Stonys, kiti vakaro 

svečiai. Šiame vakare dalyvavo krašto mokyklų, įstaigų, organizacijų atstovai, literatūros mėgėjai, 

knygos ir krašto mylėtojai. Susirinkusiems koncertavo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistai 

Mindaugas Rojus ir Dalia Kuţmarskytė. 

 

Akimirkos iš leidinio „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika...“ pristatymo kraštiečiams vakaro 
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2011 m. gruodţio 16 d. - knygos „Auszros“ archyvas: Martyno Jankaus rinkinys“ 

pristatymas, skirtas tautinės raštijos istorijos puoselėjimui, pirmųjų lietuvių tautos atgimimo 

laikraščių „Aušros“ ir „Varpo“ išsaugojimui bei informacijos apie lietuviškosios raštijos bei kultūros 

kūrėjus įamţinimui. Pagėgiškiams leidinį pristatyti atvyko jo sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. 

Domas Kaunas, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė bei 

knygos recenzentė doc. dr. Silva Pocytė, mokslininkės - Vilniaus universiteto Knygotyros ir 

dokumentotyros instituto doc. dr. Alma Braziūnienė, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų 

fakulteto dėstytoja, Literatūros katedros vedėja doc. dr. Roma Bončkutė.  

Renginio vedėja, knygos recenzentė doc. dr. Silva Pocytė pasveikino renginio svečius 

teigdama, kad prof. habil. dr. Domo Kauno ir Audronės Matijošienės sudaryta bei parengta knyga 

„Auszros“ archyvas: Martyno Jankaus rinkinys" - kalėdinė dovana ne tik pagėgiškiams, jos kelionė, 

prasidėjusi Lietuvos Mokslų Akademijoje tęsis po visą Lietuvą ir Klaipėdos kraštą. Pagrindinis knygos 

parengimo ir išleidimo iniciatorius, knygotyrininkas, bibliofilas, Maţosios Lietuvos raštijos ir 

knygininkystės tyrinėtojas, bibliotekininkas, prof. habil. dr. Domas Kaunas Pagėgių savivaldybės 

bendruomenei ir miesto svečiams atskleidė kadaise be ţinios dingusios ir 2008 m. netikėtai atrastos 

„Auszros“ archyvo dalies istoriją. Popietės dalyviai renginio metu turėjo galimybę įsigyti pristatomą 

knygą „Auszros“ archyvas: Martyno Jankaus rinkinys". Ji sulaukė itin didelio Pagėgių krašto knygos 

mylėtojų, krašto patriotų susidomėjimo, čia pat jie galėjo gauti ir knygos sudarytojo autografą. 

 

 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_universitetas
http://lt.wikipedia.org/wiki/BRIAI
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Knygos „Auszros“ archyvas: Martyno Jankaus rinkinys“ pristatymo Pagėgių krašto 

bendruomenei popietės akimirkos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsimintini filialų renginiai 
 

Stoniškių filialas. „Ţodţių vainiką nupinsiu“ - literatūrinė - muzikinė popietė, skirta 

supaţindinti Pagėgių krašto gyventojus su savivaldybės raštijos veikėjais, jų darbais bei literatų 

sambūrio „Atidengsiu Tau ţodį it širdį...“, kuriam atstovavo kraštotyrininkas, poetas Bronius 

Bagdonas bei visuomenininkė, literatė Danutė Bardauskienė, veikla. Nostalgiją sukėlė Broniaus 

Bagdono sukurtos eilės apie gimtą kraštą, gamtą, meilę ţmogui ir tėvynei. Jas išraiškingai renginio 

svečiams pateikė skaitovės Gabija Bergner, Bernarda Eţerskienė, Eglė Puţaitė bei Eugenija Puţienė. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė, kalbėdama apie 

Bronių Bagdoną, pasidţiaugė, kad Maţoji Lietuva uţaugino tokį taurų gimtosios ţemės puoselėtoją. Jo 

kūryba pagėgiškiams buvo pristatyta prieš keletą metų tradicinio literatūrinio Pagėgių pavasario metu 

ir nepaliko abejingų. Pagėgių savivaldybės vicemeras Vytautas Stanišauskas prisiminė B. Bagdoną 

kaip savo mokytoją, bendradarbį. Dţiaugėsi, galėdamas išgirsti jį kaip poetą, pamatyti jo kraštotyrinius 

darbus. Mero pavaduotojo teigimu, iniciatyvumo, veiklumo bei graţių, originalių idėjų gausos Danutei 
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Bardauskienei galima tik pavydėti. Dėkodamas abiems popietės dalyviams, Vytautas Stanišauskas 

jiems įteikė po graţią puokštę. 

Literatūrinės popietės metu beveik kiekvienas dalyvis paskaitė pasirinktą savo mieliausią 

Pagėgių krašto literatų sukurtą eilėraštį. Poezija ir Stoniškių seniūnijos muzikos mėgėjų grupės „Trio“ 

atliekamos dainos liejosi ilgai bei laisvai, niekas neskubėjo namo. Renginį rėmė Pagėgių savivaldybės 

viešoji biblioteka, skanų pyragą iškepė Danguolė Kemėrienė, o Dangeros Bajarkevičienės iškeptas 

tortas tirpo burnoje... 

 

Akimirkos iš literatūrinės - muzikinės popietės „Ţodţių vainiką nupinsiu“ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoniškių filialas. „Prisiminimų takais“. 2011-ieji metai paskelbti Laisvės gynimo ir didţiųjų 

netekčių metais, kadangi būtent šiais metais suėjo 70 metų didiesiems trėmimams ir holokaustui. 

Siekiant paminėti šią datą - Gedulo ir vilties dieną  - Stoniškių biblioteka visus seniūnijoje 

gyvenančius tremtinius birţelio 13 d. pakvietė į literatūrinę popietę „Prisiminimų takais“.  

Šilgaliuose gyvenanti buvusi tremtinė Bronė Bizauskaitė – Mockienė prieš metus bibliotekon 

atnešė uţrašiusi savo gyvenimo istoriją ir pluoštą fotografijų. Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos bendruomenė visą šią informaciją kruopščiai sudėjo į almanachą „Tremties ir gyvenimo 

prisiminimai“. Susirinkusieji vartė šį leidinį ir ne vieno mintyse sušmėţavo gyvenimo Sibiro platybėse 

vaizdai. Literatūrinės popietės metu B. Mockienė pasidalino savo atsiminimais, pasakojimus apie 

asmeninius išgyvenimus paįvairindama tremtinio, poeto Vytauto Cinausko eilėmis. Jaudulį kėlė ir 

Šilgalių folkloro ansamblio „Kamana“, vadovaujamo Pagėgių savivaldybės kultūros centro etnografės 

Aksaveros Mikšienės, atliekamos dainos. Tremtinys, buvęs Stoniškių seniūnas Stanislovas Bagdonas 

pasidalino asmeniniais ir savo mamos prisiminimais. Papasakojo apie laikotarpį, sugrįţus po trėmimo į 

Lietuvą... Nudūzgė, nuvilnijo pokalbių banga.  
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Kitą, birţelio 14 d., rytą,  l. e. Stoniškių seniūnijos seniūno pareigas Gintautas Stančaitis, 

bibliotekininkė Zofija Genutienė ir keli vietos gyventojai nuvyko prie paminklo, pastatyto Rukų kaime 

ţuvusiems Lietuvos laisvės kovų sąjūdţio partizanams Aleksui Vaičiuliui – Kęstučiui ir Jurgiui 

Kisieliui – Maironiui atminti. Ţuvusieji pagerbti gėlėmis ir ţvakių liepsnelėmis. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilgalių filialas. „Šimtas tylių ţodţių“ - supaţindinimui su Pagėgių krašto literatų veikla ir jų 

kūryba skirtas literatūrinis – muzikinis vakaras, į kurį 2011 m. geguţės 20 d. Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos Šilgalių filialo bibliotekininkė pakvietė visus šilgališkius ir visus literatūrinės 

minties mylėtojus bei puoselėtojus. Vakaro programos svarbiausiąja dalimi tapo Pagėgių krašto literatų 

sambūrio „Atidengsiu Tau ţodį it širdį... “ nario, poeto Gedimino Kačiulio, uţbūrusio visus renginio 

dalyvius savųjų eilių širdingumu bei rimo magija, kūrybos pristatymas. Literatas su vakaro svečiais 

dalinosi ne tik savo parašytais kūriniais, bet taipogi linksmais susitikimų su poetais Pauliumi Širviu ir 

Jonu Maculevičiumi prisiminimais. Gitaros ir vokalo koncertą susirinkusiesiems dovanojo kraštiečiai 

Robertas Maziliauskas bei Kęstutis Bytautas. Bibliotekininkė T. Biliūnienė uţdavė poetui daug su jo 

kūrybinio kelio pradţia, įkvėpimą eiliavimui teikiančiais šaltiniais klausimų ir dėkojo atlikėjams R. 
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Maziliauskui, K. Bytautui bei G. Kačiuliui uţ sukurtą pakilią ir šviesią vakaro nuotaiką. Ta proga 

dainomis, eilėmis ir gitaros melodijomis renginį papuošusieji asmenys buvo apdovanoti atminimo 

dovanėlėmis. Šiame literatūriniame renginyje dalyvavusi Šilgalių bendruomenės pirmininkė Jūratė 

Daugalienė dţiaugėsi širdţiai mielomis vakaro akimirkomis ir sakė, jog jo „tyla tikrai pasidaugins“. 

 

Literatūrinio – muzikinio vakaro „Šimtas tylių ţodţių“ akimirkos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parodos. Parodų formos ir tematika 
 

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose ruošiamos kraštotyros, literatūros, 

įvairių meno krypčių parodos. 2011 m. Pagėgių centrinės bibliotekos (Vytauto g. 1, Pagėgiai) 

suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus abonemento salėje rengiamų parodų tematika buvo 

sukoncentruota į lietuvybės, valstybės laisvės, nepriklausomybės, identiteto ir autentiškumo 

išryškinimą, į Lietuvos šalies specifikos, savasties išryškinimą kitų pasaulio valstybių tarpe, kadangi 

Lietuvos Respublikos seimas 2011-uosius metus paskelbė Laisvės gynimo ir didţiųjų netekčių 

atminimo metais. Taipogi 2011-aisiais metais buvo minimos šios Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai 

itin reikšmingą svarbą turinčios sukaktys: Laisvės gynėjų dienos 20-metis, Didţiųjų trėmimų ir 

holokausto 70-metis, Atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės pripaţinimo ir diplomatinių 
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santykių atkūrimo 20-metis. Pagėgių savivaldybės gyventojai ir miesto svečiai noriai ir gausiai lankė 

šių lietuvybės išsaugojimui svarbių datų paminėjimui Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

sistemoje (Centrinėjė bibliotekoje ir filialuose) surengtas įvairaus pobūdţio parodas. 

Kiekvieną mėnesį centrinėje bibliotekoje ir kaimų filialuose organizuotos parodos, skirtos 

paminėti ţymių Lietuvos bei uţsienio šalių raštijos, kultūros veikėjų gimimo metines, senojo 

Klaipėdos regiono – Maţosios Lietuvos – bei Pagėgių krašto atmintinas datas, Valstybinės reikšmės 

šventes ar tarptautines visuotinai minimas, švęstinas dienas, nepamirštant bibliotekos veiklos 

prioritetinio kryptingumo į etniškumą, lietuviškosios literatūros ir tautiečių rašytojų populiarinimą. 

Tenka apgailestauti, jog vietos stoka neleidţia lankytojams išsamiau ir plačiau pristatyti bibliotekos 

fondų. Tikimasi, jog ši problema išsispręs Viešajai bibliotekai 2012 m. persikėlus į naujas, 

bibliotekinio darbo reikmėms ir specifikai pritaikytas patalpas. 

 

 

Įsimintinos Viešosios  bibliotekos parodos 
 

Meno parodos: 

1. Pagėgių savivaldybės bei Šilutės mokyklų jaunųjų dailininkų plenero darbų paroda „Dingusi 

Bitėnų istorija“, skirta informacijos apie Bitėnų istoriją sklaidai; 

2. Lietuvos Knygnešio draugijos parengta fotografijos darbų paroda „Paminklai Lietuvos 

knygnešiams ir daraktoriams“, skirta Laisvės gynėjų dienos 20-osioms metinėms bei Laisvės 

gynimo ir didţiųjų netekčių atminimo metams; 

3. Pagėgių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovo Vlado Liekio personalinė teminė 

ekspozicija „Gyvenimas – Šv. Florijono įkvėptas, profesijos pakylėtas“; 

4. Pagėgių savivaldybės Kultūros centro  organizuota Kristinos Kaniavienės (Šilgaliai) riešinių 

paroda „Riešinės – močiutės palikimas“, skirta etninės kultūros puoselėjimui; 

5. Pagėgių savivaldybės kultūros centro organizuota Uţgavėnių kaukių paroda „Uţgavėnių 

pamėklės“, skirta Uţgavėnių šventei; 

6. Lietuvos Knygnešio draugijos parengta fotografijos darbų paroda „Paminklai Lietuvos 

knygnešiams ir daraktoriams“, skirta knygnešystės, kaip neatsiejamo lietuvių tautos kultūros 

reiškinio, populiarinimui; 

7. Fotomenininkų Gretos Medelienės ir Laimono Rimkaus (Tauragė) fotografijos darbų paroda 

„Ugnies kelias“, skirta atsidėkojimui Tauragės krašto Ugnies chorui uţ Tauragės krašto vardo 

garsinimą; 

8. Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“ darbų paroda „Balandţio 1-oji – Juokų diena“, skirta 

balandţio 1-ajai – Juokų ir melagių dienai paminėti; 

9. Pagėgių savivaldybės kultūros centro organizuojama kraštiečių nėrinių paroda „Mano 

nėriniai“, skirta etnografinės kultūros puoselėjimui; 
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10. Lietuvos Neįgaliųjų draugijos fotografų plenero darbų paroda „Šventoji - 2011“, skirta 

bendruomeniškumo ugdymui; 

11. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos fotografijos darbų  paroda „Skubėk namo,  

vaikeli... vanduo pareina...“, skirta Pagėgių krašto gamtos ypatumų atskleidimui; 

12. Tauragės moksleivių kūrybos centro dailės klasių mokytojų Vidos Karbauskienės ir Jurgitos 

Navickienės (Tauragė) tapybos darbų paroda „Rudens nostalgija“, skirta rudens metų laikui 

būdingų bruoţų atskleidimui. 

 

Literatūrinės parodos: 

 

1. „Epochos vėjas“, skirta poeto, prozininko, literatūros kritiko, vertėjo Antano Venclovos 105-

rių metų sukakčiai paminėti; 

2. „Tautosakos mokslo pradininkas“, skirta kritiko, folkloristo, vertėjo, poeto, prūsų lietuvių 

visuomenės veikėjo, lituanisto, teologo profesoriaus, tautosakininko Liudviko Martyno Rėzos 

235-osioms gimimo metinėms; 

3. „Malonumas gyventi“, skirta dramaturgo, prozininko, vertėjo, aktoriaus Viktoro Miliūno 95-

rių metų sukakčiai paminėti; 

4. „Tėvynė - graţiausias pasaulyje altorius“, skirta vasario 16-ajai - Lietuvos valstybės 

atkūrimo  dienai - bei Laisvės gynimo ir didţiųjų netekčių atminimo metams; 

5. „Gyvenimą pašventęs lietuvybei“, skirta lietuvių beletristikos ir knygnešystės pradininko,  

istoriko, švietėjo, visuomenės ir katalikų baţnyčios veikėjo Motiejaus Valančiaus 210-osioms 

gimimo metinėms; 

6. IN MEMORIAM poetui, dramaturgui, vertėjui Justinui Marcinkevičiui, skirta poeto, 

dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus atminimui pagerbti; 

7. Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos diplomatas“, skirta literatūros istoriko ir kritiko  Jono 

Šliūpo 150-osioms gimimo metinėms; 

8. Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos diplomatas“, skirta sociologo, publicisto, aušrininko, 

literatūros istoriko ir kritiko, gydytojo Jono Šliūpo 150-osioms gimimo metinėms; 

9. „Kultūros branda, slypinti knygnešio darbe“, skirta Knygnešio dienai paminėti; 

10. „Knygnešių karaliaus gyvenimo kelias“, skirta knygnešio, rašytojo, publicisto Jurgio Bielinio 

165-osioms gimimo metinėms; 

11. „Meilės lyrikos dainius“, skirta poeto, prozininko, publicisto, vertėjo Juliaus Janonio 115-kos 

metų sukakčiai paminėti; 

12. „Raudonmedţio rojus“, skirta poeto, prozininko, vertėjo Vytauto Sirijos Giros 100-osioms 

gimimo metinėms; 
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13. „Ţvilgsnis į Adomo Brako kūrybos paletę“, skirta Maţosios Lietuvos Maţosios Lietuvos 

kultūrinio gyvenimo organizatoriaus, dailininko, architekto, pedagogo Adomo Brako 125-

osioms gimimo metinėms; 

14. „Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka – visuomeninio gyvenimo versmėse“, skirta 

Lietuvos Nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti; 

15. „Per gyvenimą – su plunksna ir knyga“, skirta rašytojo, ţurnalisto, bibliotekininko Laimono 

Inio (Kaunas) ir poetės, Lietuvos Universitetų Moterų Asociacijos (LUMA) prezidentės, XVII 

Knygos draugijos pirmininkės, bibliotekininkės Dalios Poškienės (Kaunas) personalijų 

pagerbimui; 

16. „Meilė šeimai – visų dorybių pagrindas“, skirta Tarptautinei šeimos dienai paminėti; 

17. „Tautos genijus, protas ir dvasia atskleidţiama nacionalinės literatūros istorijoje“, skirta 

Maţosios Lietuvos raštijos kūrėjo, redaktoriaus, leidėjo Jono Rėzos 435-osioms gimimo 

metinėms; 

18. „Emocingasis plunksnos riteris“, skirta prozininko, dramaturgo, eseisto Jurgio Jankaus 105-

osioms gimimo metinėms; 

19. „Jaunystė slypi ne amţiuje, o svajose, tikėjime ir darbuose“, skirta Tarptautinei jaunimo 

dienai paminėti; 

20. „Gyvoji vienybės grandis“, skirta Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienai paminėti; 

21. „Tėvynės pakylėtas, Vydūno įkvėptas“, skirta filosofo, Maţosios Lietuvos kultūros 

tyrinėtojo, humanitarinių mokslų daktaro Vaclovo Bagdonavičiaus 70-ies etų sukakčiai 

paminėti; 

22. „Ţinios – tai proto akys“, skirta Mokslo ir ţinių dienai paminėti; 

23. „Romantiškasis poezijos virtuozas“, skirta poeto, kunigo Antano Vienaţindţio 170-osioms 

gimimo metinėms; 

24. „Policininko darbas – didi teisė ir didi pareiga“, skirta Šv. Angelų sargų dienai -  policijos 

šventei – paminėti; 

25. „Tyliųjų saulėlydţių ţemėj“, skirta poeto, prozininko, vertėjo, dramaturgo, aktoriaus Kazio 

Inčiūros 105-osioms gimimo metinėms; 

26. „Mokykla be knygų – lyg kūnas be sielos“, skirta Tarptautinei mokytojų dienai paminėti; 

27. „Šokis dykumoje“, skirta prozininkės, eseistės, dramaturgės, dailininkės Jurgos Ivanauskaitės 

50-osioms gimimo metinėms; 

28. „Tiesa – laukinis ţirgas“, skirta rašytojo, prozininko, dramaturgo Juozo Grušo 110-osioms 

gimimo metinėms; 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEoji_Lietuva
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29. „Lietuvos atgimimo patriarchas“, skirta Lietuvos visuomenės ir valstybės veikėjo, Lietuvos 

Nepriklausomybės akto signataro, etnologo, tautosakos rinkėjo, gydytojo Jono Basanavičiaus 

160-ies metų sukakčiai paminėti. 

 

Įsimintinos filialų parodos: 

 

Meno parodos: 

1. Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos moksleivių fotografijos darbų paroda 

vaikams „Jie - Lietuvos Laisvės nešėjai“, skirta Laisvės gynėjų dienos 20-mečiui bei Laisvės 

gynimo ir didţiųjų netekčių atminimo metams (Lumpėnų filialas); 

2.  Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos šviečiamasis kultūros paveldo projekto 

dalyvių fotografijos ir dailės darbų paroda „Rambyno apylinkių dvarai“, skirta Pagėgių 

krašto kultūros objektų puoselėjimui (Lumpėnų filialas); 

3. Fotografijos darbų paroda iš Martyno Jankaus muziejaus fondo „Tautinis kostiumas – etninio 

tapatumo simbolis“ (II dalis), skirta Maţosios Lietuvos kultūros puoselėjimui bei Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti (Lumpėnų filialas); 

4. Fotodarbų paroda iš asmeninių Lumpėnų gyventojų archyvų „Ką mena senosios 

fotografijos?“, skirta Lumpėnų kaimo 475-osioms paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 

metinėms (Lumpėnų filialas); 

5. Abiturienčių Alinos ir Vilmos Kelneryčių (Lumpėnai) dailės darbų paroda „Mokyklos suole 

uţgimusi kūryba“, skirta Tarptautinei jaunimo dienai paminėti (Lumpėnų filialas); 

6. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vėlaičių filialo bibliotekininkės Nijolės 

Ţilinskienės (Kentriai) siuvinėjimo kryţeliu darbų paroda „Vienatvės vakarai“ (Lumpėnų 

filialas); 

7. Elenos Stankienės (Tauragė) tapybos darbų paroda „Šereitlaukis ir jo ţmonės“, skirta 

Pagėgių savivaldybės vietovėms garsinti (Natkiškių, Šilgalių ir Ţukų filialai); 

8. Pagėgių vaikų globos namų auklėtinės Ramutės Kavaliauskaitės karpinių paroda „Pirmasis 

skrydis“, skirta jaunimo kūrybinių gebėjimų ugdymui (Piktupėnų filialas); 

9. Piktupėnų pagrindinės mokyklos moksleivės Eivilės Kaţukauskaitės dailės darbų paroda 

„Gėlėti šaltuko sapnai“, skirta Trijų Karalių šventei (Piktupėnų filialas); 

10. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vėlaičių filialo bibliotekininkės Nijolės 

Ţilinskienės (Kentriai) rankdarbių paroda „Mintis it siūlas - visada šalia“, skirta advento 

laikotarpiui, Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams (Piktupėnų filialas); 

11. Petrės Genutytės (Stoniškiai) tapybos darbų paroda „Spalvų ţaismas“, skirta supaţindinimui 

su Stoniškių seniūnijos menininkais (Stoniškių filialas); 
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12. Šilgalių pagrindinės mokyklos mokytojos Danguolės Norkienės karpinių paroda „Trapi trapi 

būtis“, skirta Laisvės gynėjų dienos 20-mečiui paminėti (Stoniškių filialas); 

13. Tradicinės Stoniškių seniūnijos šventės „Bičkopis“ (2011 m.) jaunųjų dailininkų plenero 

dalyvių darbų paroda „Bitutės šokis“, skirta kūrybiškumo, meniškumo skatinimui bei 

etnografinės kultūros puoselėjimui (Stoniškių filialas); 

14. Sigito Stonio (Vilkyškiai) fotografijos darbų paroda „Pagėgių krašto spalvos. Ruduo-

Ţiema“, skirta supaţindinimui su Pagėgių krašto vietovėmis (Stoniškių ir Ţukų filialas); 

15. Šilgalių pagrindinės mokyklos mokytojos Danguolės Norkienės karpinių paroda „Širdį glosto 

karpiniai“, skirta Motinos dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

16. Šilgalių pagrindinės mokyklos mokytojos Danguolės Norkienės karpinių paroda „Ţiemos 

puslapiai“, skirta Šv. Kalėdų  šventei. 

 

Literatūrinės parodos: 

1. „Justinas Marcinkevičius - gyvoji istorijos versmė“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, 

visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus atminimui pagerbti (Lumpėnų filialas); 

2. „Jo mintys ţėri lyg perlai parašytų knygų puslapiuose“, skirta Lietuvos visuomenės ir 

valstybės veikėjo, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, etnologo, tautosakos rinkėjo, gydytojo 

Jono Basanavičiaus 160-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas); 

3. „Kur glūdi gyvenimo esmė?“, skirta prozininko, novelisto, publicisto, vertėjo Juozo Apučio 

75-erių metų sukakčiai paminėti (Lumpėnų filialas); 

4. „Gyvenimą palieski širdimi“, skirta poeto, dramaturgo, prozininko Juozo Marcinkevičiaus 

65–osioms gimimo metinėms (Natkiškių filialas); 

5. „Kovo 11-oji: laisvės troškimas, išlaisvinęs svajones“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti (Natkiškių filialas); 

6. ,,Aš – mūza skaisčios ateities“, skirta poeto, prozininko, publicisto, vertėjo Juliaus Janonio 

115-osioms gimimo metinėms (Natkiškių filialas); 

7. „Vingri kalbos šneka“, skirta kalbininko, mokslinės lietuvių kalbos stilistikos pradininko, 

habilituoto daktaro, profesoriaus Juozo Pikčilingio 85-osioms gimimo metinėms (Piktupėnų 

filialas); 

8. „Liudytojų poringės: minčių ir gyvenimo pėdsakais“, skirta poeto, prozininko, dramaturgo, 

teatrologo, literatūros ir tautosakos tyrinėtojo Balio Sruogos 115-osioms gimimo metinėms 

(Piktupėnų filialas); 

9. „Išėjusiems sugrįţti“, skirta Maţosios Lietuvos raštijos darbuotojo, eiliuotojo, vertėjo, kunigo 

Kristupo Danieliaus Hasenšteino 255-osioms gimimo metinėms (Piktupėnuose kunigavo 1792-

1821 m., čia mirė ir palaidotas) (Piktupėnų filialas); 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Tautosaka
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10. „Diena kaip sapnas išsiskleis...“, skirta poeto Vytauto Mačernio 90–osioms gimimo metinėms 

(Stoniškių filialas); 

11. „Kai sustoja laikas“, skirta rašytojo, prozininko Romualdo Baltušniko 70-osioms gimimo 

metinėms (Stoniškių filialas); 

12. „Ţmogus kaip upė – teka, srūva, kinta...“, skirta prozininkės, eseistės, dramaturgės, 

dailininkės Jurgos Ivanauskaitės 50-osioms gimimo metinėms (Stoniškių filialas); 

13. „Rašytojos kūrybos magija“, skirta rašytojos visuomenės veikėjos, literatūros ir meno 

kritikės, dramaturgės, poetės, vertėjos Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės 125-osioms gimimo 

metinėms (Šilgalių filialas); 

14. „Europos ateitį kurkime kartu“, skirta Europos dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

15. ,,Gyvenimo poezija ir proza“, skirta poeto, prozininko, dramaturgo, teatrologo, literatūros ir 

tautosakos tyrinėtojo Balio Sruogos 115-osioms gimimo metinėms (Šilgalių filialas); 

16.  „Nakties muzikos palytėtas“, skirta poeto, prozininko, vertėjo Vytauto Sirijos Giros 100-

osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas); 

17. ,,Širdies gerumą pagarba matuojam“, skirta prozininko, poeto, literatūros kritiko, vertėjo 

Antano Vaičiulaičio 105-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas); 

18. ,,Tautinės dvasios aristokratas“, skirta filosofo, Maţosios Lietuvos kultūros tyrinėtojo, 

humanitarinių mokslų daktaro Vaclovo Bagdonavičiaus 70-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių 

filialas); 

19. „Rašytojo kūryba – dvasinis turtas skaitančiajam“, skirta Maţosios Lietuvos poeto, 

poligloto, visuomenės ir kultūros veikėjo Jurgio Zauerveino 180-osioms gimimo metinėms 

(Vilkyškių filialas); 

20. „Mano vaikystės vaizdų knyga“, skirta supaţindinimui su kraštietės, rašytojos, dailininkės, 

pedagogės Kristinos Blankaitės kūryba (Vilkyškių filialas); 

21. „Po šakom akacijos baltom...“, skirta poeto, prozininko, vertėjo, dramaturgo, aktoriaus Kazio 

Inčiūros 105-osioms gimimo metinėms. (Vilkyškių filialas); 

22. „Knygos – tiesiausias kelias į išmintį“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 

paminėti (Vilkyškių filialas); 

23. „Gimtasis ţodis – tautos laisvės nešėjas“, skirta Vasario 16-ajai - Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti. (Ţukų filialas); 

24. ,,Vartus palaimingojo mokslo tautai lietuvių atverk...“, skirta Maţosios Lietuvos raštijos 

kūrėjo, redaktoriaus, leidėjo Jono Rėzos 435-osioms gimimo metinėms. (Ţukų filialas); 

25. „Klajojančių širdies liepsnų miraţai“, skirta prozininko, dramaturgo, eseisto Jurgio Jankaus 

105-rių metų sukakčiai paminėti. (Ţukų filialas); 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Tautosaka
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Bibliotekos teikiamos paslaugos 

 

NEMOKAMOS PASLAUGOS: 

1. prieiga prie interneto; 

2. mokslinių ir groţinių dokumentų išduotis į namus; 

3. naujausių laikraščių bei ţurnalų išduotis vietoje, senesnių – išduotis į namus; 

4. informacijos paieška tradiciniuose spausdintuose ir elektroniniuose informacijos   masyvuose 

padedant bibliotekininkui; 

5. atsakymai į tikslinamąsias, faktografines, temines, adresines vartotojų uţklausas; 

6. galimybė aplankyti fotografijos, tapybos, dailės, tautodailės, literatūros, etc. parodų    ekspozicijas; 

7. galimybė apsilankyti bibliotekos organizuojamuose renginiuose; 

8. turizmo galimybių Pagėgių krašte atskleidimas; 

9. supaţindinimas su Pagėgių krašto švietimo institucijomis; 

10. informavimas apie jaunimo uţimtumu besirūpinančias Pagėgių savivaldybės organizacijas; 

11. ţinių apie teisinės pagalbos galimybes Pagėgių krašte suteikimas; 

12. supaţindinimas su kultūrine Pagėgių krašto veikla ir informavimas apie rekreaciniu   Pagėgių 

savivaldybės ţmonių uţimtumu besirūpinančias įstaigas; 

13. informacijos suteikimas apie Pagėgių krašto ţmonių labiausiai propaguojamas sporto sritis; 

14. supaţindinimas su Pagėgių krašto bendrijomis ir organizacijomis, Pagėgių savivaldybės ūkininkų 

draugijomis, sporto, medţiotojų ir ţvejų klubais; 

15. informavimas apie viešųjų paslaugų asortimentą Pagėgių savivaldybėje; 

16. supaţindinimas su Pagėgių krašto istorija; 

17. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos informacijos paieškos sistemos (IPS) galimybių 

atskleidimas ir naudojimosi ja mokymai; 

18. supaţindinimas su Pagėgių krašto bendruomenei nusipelniusiais ţmonėmis; 

19. prieigos prie bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių galimybė. Pagėgių savivaldybės viešoji 

biblioteka prenumeruoja šias duomenų bazes: INFOLEX, EBSCO Publishing eIFL.net, OXFORD 

Music Online, Oxford Referente Online, Oxford Art Online. Šiomis duomenų bazėmis gali 

naudotis bibliotekos vartotojai Informacijos skyriuje arba namuose, gavę iš bibliotekos darbuotojo 

prisijungimo prie duomenų bazių slaptaţodţius. 

 

MOKAMOS PASLAUGOS: 

1. spaudinių kopijavimas A3 ir A4 puslapių formatais; 

2. bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualias uţklausas sudarymas, redagavimas; 

3. informacijos spausdinimas A4 puslapio formatu; 

4. teksto surinkimas ir atspausdinimas (atlieka bibliotekininkas); 
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5. spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (tarpbibliotekinio abonemento paslaugos); 

6. lankstinuko, kvietimo, vizitinės kortelės, diplomo maketavimas; 

7. prekyba leidybine produkcija; 

8. bibliotekos patalpų ir įrangos nuoma; 

9. firmų ir jų paslaugų, atitinkančių bibliotekos veiklos specifiką, reklama bibliotekos patalpose; 

10. laiško išsiuntimas elektroniniu paštu (atlieka bibliotekininkas); 

11. A4 formato 1 lapo teksto spausdinimas spalvotu spausdintuvu; 

12. A4 formato teksto su grafiniu vaizdu (piešinys, nuotrauka) spausdinimas spalvotu spausdintuvu; 

13. informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas; 

14. informacijos įrašymas į bibliotekoje įsigytas skaitmenines laikmenas; 

15. dokumento įrišimas A4 formatu (iki 50 ir iki 100 lapų), A3 formatu (iki 50 ir iki 100 lapų); 

16. dokumento skenavimas; 

17. darbo su kompiuteriu pamoka grupėje ir individualiai; 

18. dokumento įrišimas terminiu būdu; 

19. dokumentų perrišimas ir restauravimas; 

20. analitinių apţvalgų rengimas ir atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal uţsakymą; 

21. fakso priėmimas; 

22. fakso išsiuntimas Lietuvoje ir į kitas šalis; 

23. pranešimo informacijos – medţiagos komunikacijos temomis – pagal uţsakymą parengimas; 

24. seminarų, konferencijų, parodų ir kitokių renginių pravedimas; 

25. bibliotekų veiklą atitinkančių mokymo programų ir kursų rengimas; 

26. leidybos paslaugos; 

27. leidybinės bei suvenyrinės produkcijos, susijusios su bibliotekų veikla, su bibliotekos atributika 

platinimas; 

28. bibliotekų veiklą atitinkančios gidų ir ekskursijų vadovų paslaugos. Galima rinktis individualias ir 

grupines, dalyvaujant vertėjui ir be jo ekskursijas. 

 

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos programa) 

2004 m. įdiegta LIBIS programa. Viešoji biblioteka turi prieigą prie interneto. 2011 m.  vyko 

rekatalogavimo darbai, suvesta didţioji dalis fondo į elektroninį katalogą, planuojama dirbti su 

skaitytojų aptarnavimo posisteme. 
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2011 m. pabaigoje elektroniniame ir korteliniame abėcėliniame kataloguose biblioteka turi 

įvestus 36 079 įrašus. Iš viso 2011 m. katalogas pasipildė 19 509, 2010 m. – 5 340 naujų kompiuterinių 

įrašų. 

 

Informacinis fondas 

 

Informacinį fondą Viešojoje bibliotekoje sudaro 1 257 fiziniai vienetai, 1 037 pavadinimų 

dokumentai. 2011 m. fondas pasipildė 45 dokumentais (25 pavadinimais). Fondas papildytas 

informaciniais leidiniais, enciklopedijomis, ţodynais, ţinynais: „Vakarų Lietuva“, „Visuotinė lietuvių 

enciklopedija“, „Sodo knyga“, „Diagnozė: bibliofilija“, R. Koţeniauskienė „Juridinė retorika“, „Ţemės 

ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų ţodynas“, „Paukščių pavadinimų ţodynas“, V. 

Kavaliauskas „Pasaulio kalbos“, G. Navalinskienė „Mokykimės lietuvių kalbos savarankiškai“, Z. 

Zinkevičius „Lietuvių asmenvardţiai“, V. Leonavičienė „Lietuvių kalba pradedantiesiems“, A. 

Girininkas „Lietuvos archeologija“, S. Smilingytė – Ţeimienė „Lietuvos baţnyčių dailė“, „Lietuvos 

vietovardţių ţodynas“, G. Karosas „Europos parkas“, „Aiškinamasis elektrotechnikos terminų 

ţodynas“, A. Brodek „Rankdarbių iš popieriaus enciklopedija“, A. Giddens „Sociologija“, A. 

Valantiejus „Sociologijos istorija“, S. Paltanavičius „Paţinkime Lietuvos gyvūnus“, G. Karosas 

„Europos parkas“ ir kt.  

Informacinį fondą Viešosios bibliotekos filialuose sudaro 2 072 dokumentai. Vidutinis kaimo 

filialo fondo dydis – 259 dokumentai. Didţiausius informacinius fondus turi Vilkyškių (324 vnt.) ir 

Stoniškių (257 vnt.) filialai.    

Daugiausiai 2011 m. informacinių leidinių gavo Viešoji biblioteka, kaimo filialų fondai pasipildė 

negausiai, vidutiniškai po 4 dokumentus vienai bibliotekai.  

Maţosios Lietuvos fondas pasipildė šiais leidiniais: M. Purvinas „Maţosios Lietuvos 

etnografiniai kaimai“, V. Almonaitis „Vėl šniokščia rėvos“ VI-VII dalys, N. Stankevičius „Trys 

miestai“, N. Stankevičius „Nuo Romintos iki Nemuno“, M. ir M. Purvinai „Maţosios Lietuvos kapinės 

ir antkapiniai paminklai“, „Šilutės ir Pagėgių krašto dvarai“, „Šereiklaukis“, V. Juodkazis „Maţoji 

Lietuva – mano gimtinė“ ir kt. 

 

 Komplektavimas 

 

Galimybė fondus atnaujinti nauja informacine, šakine literatūra su kiekvienais metais vis maţėja, 

nes ne tik Kultūros ministerija skiria vis maţiau lėšų naujiems leidiniams įsigyti, bet ir kiekvienais 

metais brangsta vidutinė vienos knygos kaina (2010 m. – 22,00 Lt, 2011 m. – 23,50 Lt).  Didţioji dalis 

lėšų skiriama atnaujinti Viešosios bibliotekos fondą, tuo tarpu labiausiai nukenčia kaimo filialų fondai, 
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kurie gauna tik po kelis informacinius leidinius per metus. Trūkstamos informacinės literatūros ir 

įvairių leidinių filialai skolinasi iš Viešosios bibliotekos. Kiekvienais metais sudaromas trūkstamos 

literatūros sąrašas ir pagal galimybes stengiamasi uţsakyti.  

 

 Katalogų ir kartotekų sistema 

 

Viešojoje bibliotekoje yra abėcėlinis ir sisteminis katalogai, antraščių, kraštotyros, personalijų 

kartotekos, filialuose – abėcėliniai, sisteminiai katalogai, antraščių, kraštotyros kartotekos, o 

Vilkyškių, Lumpėnų, Stoniškių filialuose taipogi dar yra ir citatų kartotekos.  

Filialų bibliotekininkės abėcėlinius katalogus nuolat papildo naujomis kataloginėmis kortelėmis, 

gautomis iš Viešosios bibliotekos komplektavimo skyriaus. Taip pat vis papildoma naujais 

bibliografiniais aprašais kraštotyros kartoteka. 

 

Bibliotekos vykdomi interneto prieigos plėtros projektai 

Biblioteka nuo 2003 m. dalyvauja viešųjų interneto prieigos taškų steigimo bibliotekose 

projektuose: 

 „Langas į ateitį“; 

 „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programa“; 

 VIPT - projektas ,,Viešųjų interneto prieigos  taškų tinklo plėtra“; 

 

            -   „Bibliotekos paţangai“. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų internetinio ryšio taškų išsidėstymo 

geografinės koordinatės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=184168&Condition2=
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Pagrindinis interneto ryšio tiekėjas Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai, Vaikų literatūros 

skyriui, Lumpėnų, Natkiškių, Stoniškių, Šilgalių Vilkyškių filialams  - AB TEO. Kitiems kaimo 

filialams interneto prieigą suteikia AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“. 

 

Viešosios bibliotekos ir filialų  kompiuterizuotos darbo vietos  

 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        28 lentelė 

 

 

Biblioteka 

Iš viso Iš jų 

 

2010 m. 

 

2011 m. 

 

Skirtumas 

Kompiuterizuo- 

tų darbo vietų 

darbuotojams 

skaičius 

Kompiuterizuo- 

tų darbo vietų 

vartotojams 

skaičius 

Kompiuterių 

darbo vietų 

prijungtų prie 

interneto 

skaičius 

Pagėgių VB 17 17 +0 7 10 17 

Kaimo filialai 31 31 +0 8 23 31 

Viso: 48 48 +0 15 33 48 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, dalyvaujantis projekte 

„Bibliotekos paţangai“, aprūpintas programine ir kompiuterine įranga su pagrindiniais priedais. Jame 

įsteigtos 3 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga: 1 – darbuotojai ir 2 – vartotojams. 

Pagėgių Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje nuo 2002 m. veikia Interneto skaitykla. Šiuo metu 

skaitykloje yra 6 kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams ir 1 darbo vieta su programine įranga, 

skirta silpnaregiams bei akliesiems (JAWS, MAGIC, lietuviškas sintezatorius). 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir aštuonių jos filialų interneto skaityklų vartotojų bei  

lankytojų registracinės apskaitos ir apsilankymo daţnių rodikliai:  

 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        29 lentelė 

 

 

Biblioteka 

 

Registruoti 

vartotojai 

 

Skirtumas 

Lankytojai  

Skirtumas 

2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 

Pagėgių VB 547 642 +95 18 002 19 614 +1 612 

Kaimo filialai 462 471 +9 20 680 22 435 +1 755 

Viso: 1 009  1 113 +104 38 682 +42 049 +3 367 

 

Lankytojai gali naudotis interneto skaitykla, laikydamiesi nustatytų naudojimosi internetu 

taisyklių. Nemokantiems naudotis paieška internete, rengiami mokymai. Naudojimasis internetu yra 

nemokamas. Vartotojams prieinamos Lietuvos ir pasaulio visatekstės elektroninės duomenų bazės, 

kurias prenumeruoja biblioteka. 
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Viešosios bibliotekos darbuotojos ugdo vartotojų įgūdţius naudotis moderniausiomis 

elektroninėmis paslaugomis: elektronine bankininkyste, dokumentų persiuntimo sistemomis, teleteksto 

teikiamomis galimybėmis, elektroninio pašto mobilumu.  

 

Informacinės paslaugos  vartotojams: 

 

2011 m. vasario 1 d. bibliotekos interneto svetainė oficialiai paskelbta veikiančia, kai šios 

įstaigos vadovė Elena Stankevičienė bei informacinių technologijų specialistas Ernestas Pleskevičius, 

sukūręs šią svetainę, iškilmingai atrišo simbolinę juostą, reiškiančią, jog nuo šiol kiekvienam ţmogui 

informacija apie Pagėgių savivaldybės viešąją biblioteką internetu bus prieinama 24 valandas per parą. 

Šios interneto svetainės pristatymui skirto specialaus renginio metu Pagėgių bendruomenė ir svečiai 

supaţindinti su naujosios interneto svetainės struktūra. Nuo šiol visi, į interneto paieškos sistemą įvedę 

adresą www.pagegiusvb.lt, galės susipaţinti su Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos renginių 

bei parodų anonsais, teikiamomis paslaugomis, bibliotekos naujai gautais leidiniais ir prenumeruojama 

periodika, Lietuvos teisės aktais, perţvelgti bibliotekos darbuotojų organizuotų renginių ir parodų 

nuotraukų galeriją, perskaityti bibliotekos metines veiklos ataskaitas bei šios įstaigos parengtus 

leidinius, atlikti informacijos paiešką duomenų bazėse, o ieškant Pagėgių savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje saugomų knygų – pasinaudoti specialiai tam tikslui sukurtu bibliotekos elektroniniu 

katalogu. Interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt pateikiama informacija apie Viešosios bibliotekos 

skyrius ir Pagėgių savivaldybės kaimų bibliotekas bei visos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

struktūros kontaktiniai duomenys. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus veikla - renginiai, 

parodos, maţiesiems bibliotekos bičiuliams įsteigti klubai – aptarta šios naujosios interneto svetainės 

skiltyje „Vaikams“. Čia jaunieji skaitytojai taipogi galės rasti nuorodas į įdomias ir naudingas 

paieškos, elektroninių ţurnalų, sporto, ţaidimų, enciklopedijų, mylimų pasakų herojų, gyvūnijos 

pasaulio svetaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pagegiusvb.lt/
http://www.pagegiusvb.lt/
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Taipogi Interneto skaityklos lankytojams teikiamos šios paslaugos: 

 Mokymai dirbti kompiuteriu; 

 SKYPE paslauga: galimybė bendrauti raštu, ţodţiu ir vaizdu;  

 Elektroninis paštas ir kt. 

  Interneto ryšys; 

 Vartotojui reikalingos informacijos perkėlimas į skaitmenines laikmenas; 

 Dokumentų spausdinimas, skenavimas; 
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2011 m. didelis dėmesys buvo skiriamas vartotojų aprūpinimui informacija ir ţiniomis, jų 

poreikių tyrimui bei analizei, naujų aptarnavimo formų diegimui. Uţimti vartotojai vis maţiau laiko 

skiria informacijos paieškai bibliotekoje, tad šias funkcijas daţnai atlieka bibliotekos darbuotojai. 

Kasmet daugėja vartotojų, besinaudojančių elektroninėmis bibliotekos paslaugomis.  

Skatinant bibliotekos lankytojus naudotis informacinėmis technologijomis, ypatingas dėmesys buvo 

skiriamas vyresniojo amţiaus ir socialinės atskirties ţmonėms, kuriems sunkiau integruotis į informacinę 

visuomenę. Išaugęs interneto vartotojų skaičius rodo, kad vis maţiau gyventojų pajėgia įsigyti 

asmeninį kompiuterį ir įsirengti interneto ryšį savo namuose. Kompiuterinės technikos atnaujinimas 

bibliotekose pagerino ne tik paslaugų kokybę, bet ir bibliotekų įvaizdį visuomenėje. 

Bibliotekų darbuotojai organizuoja informacijos technologijų, sistemų ir išteklių efektyvios 

panaudos edukacinius uţsiėmimus, skirtus ugdyti bibliotekų vartotojų informacijos paieškos, 

apdorojimo bei rezultatyvios panaudos įgūdţius, įdiegti kompiuterinio raštingumo pradmenis. Šių 

specialių mokymo kursų trukmė apėmė 450 val. Šiuose apmokymuose, pamokėlėse, konsultacijose 

dalyvavo daugiau negu 260 internetinės skaityklos lankytojų. Kiekvienais metais vis aktualesnė tampa 

informacijos paieška bibliotekų duomenų bazėse. Pagėgių savivaldybės  viešoji biblioteka krašto 

gyventojams suteikia galimybę ir sąlygas naudotis šiuolaikinėmis informacijos technologijomis, moko 

vartotojus jas naudoti mokymosi, savišvietos ar profesiniais tikslais. 

Mokymus lankė ne tik miesto, bet ir aplinkinių kaimų bei miestelių bendruomenės nariai. 

Besimokantys galėjo įgyti darbo kompiuteriu pradmenis, išmokti naudotis elektroninėmis paslaugomis ir 

susipaţinti su kitomis interneto galimybėmis. Taip pat buvo surengti elektroninio deklaravimo, Microsoft 

Word 2007 mokymai. 

Informacijos vartotojams praėjusiais metais buvo pristatomos duomenų bazės, jie buvo 

konsultuojami ir mokomi ieškoti informacijos bibliotekos elektroniniame kataloge, vykdyti dokumentų 

paiešką ir jų uţsakymą per bibliotekos interneto svetainę, atlikti informacijos paiešką elektroniniuose 

dokumentuose bei prenumeruojamose duomenų bazėse. Interneto skaityklos lankytojai ir vartotojai turi 

nevarţomą prieigos laisvę prie valstybinių duomenų bazių: Bibliografinės Lietuvos periodinės spaudos 

straipsnių DB, Nacionalinės bibliotekos DB, EBCO, OXFORD ir LITLEX-Internet integruota teisės 

aktų DB.  
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Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų interneto seansų – vartotojų prisijungimo 

prie virtualios informacinės sistemos iš bibliotekoje esančios kompiuterizuotos darbo vietos - skaičius 

2011 metais: 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        30 lentelė 
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V
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o
: 

 

VIPT 

 

2010 m. 9510 0 2204 1789 1410 2628 2526 1260 0 672 21999 

2011 m. 10450 0 1594 1975 1463 2446 2715 729 0 680 22 052 

Skirtumas +940 0 - 610 +186 +53 -182 +189 -531 0 +8 +53 

B-tekos 

paţangai 

2010 m. 6275 291 63 0 0 71 0 61 1733 0 8 494 

2011 m. 12 926 7 000 0 0 0 0 0 0 1952 0 21878 

Skirtumas +6651 +6709 -63 0 0 -71 0 -61 +219 0 +13384 

DB 

INFOLE

X 

2010 m. 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 

2011 m. 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 

Skirtumas +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 3 

DB 

EBSCO 

2010 m. 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 

2011 m. 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 

Skirtumas +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 

DB 

OXFOR

D 

2010 m. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

2011 m. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Skirtumas +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Viso: +13443 

 

Kraštotyrinės informacijos sklaida: 

2011 m. publikacijas, skirtas Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos pristatymui, 

periodiniuose leidiniuose Šilokarčema, Pamarys, Tarp knygų, Tauragės kurjeris, Ūkininko patarėjas, 

Savivaldybių žinios, Draugas, Šilainė, Voruta, Bičiulis bei internetiniuose tinklapiuose 

www.pagegiai.lt; www.silaine.lt; www.mazoji-lietuva.lt; www.voruta.lt; www.siluteszinios.lt; 

www.zemaitijosgidas.lt;  www.vipt.lt; www.bibliotekospazangai.lt; www.pagegiskis.lt ir kt. skelbė 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė, metodininkė - skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus vedėja  Sonata Vitkutė ir Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dalė Mačienienė. 

 

 

http://www.pagegiai.lt/
http://www.silaine.lt/
http://www.mazoji-lietuva.lt/
http://www.voruta.lt/
http://www.siluteszinios.lt/
http://www.zemaitijosgidas.lt/
http://www.vipt.lt/
http://www.bibliotekospazangai.lt/
http://www.pagegiskis.lt/
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Publikacijos. Bibliotekos įvaizdţio formavimas 

 

(Lyginamoji analizė su 20010 m.)        31 lentelė 

 

Publikuota: 2010 m. 2011 m. Skirtumas 

Respublikinėje spaudoje 26 28 +2 

Vietinėje spaudoje 76 84 +8 

Internetiniuose portaluose 134 227 +93 

Tauragės kabelinė televizija 0 10 +10 

Lietuvos radijas 0 15 +15 

Iš viso: 236 364 +128 

Bibliotekos darbuotojų straipsniai    

- respublikinėje spaudoje 16 19 +3 

- vietinėje spaudoje 18 25 +7 

- internetiniuose portaluose 89 93 +4 

Iš viso: 123 137 +14 

 

Informacijos sklaida vyko įstaigose, organizacijose, nevyriausybiniame sektoriuje, tarp pavienių 

asmenų ir bibliotekos lankytojų, bendruomenių. 

Profesionalių bibliotekininkų ir ne bibliotekos darbuotojų straipsnių apie bibliotekos veiklą 

bibliografinis sąrašas pateiktas tinklapyje http://www.pagegiusvb.lt  (nuoroda - „Naujienos”, skyrius -

„Biblioteka spaudoje”). 

 

Informacinių leidinių fondas: 

 

Informacinį fondą Viešojoje 

bibliotekoje sudaro 1 212 fiziniai vienetai, 

987 pavadinimų dokumentai. Tai: 

Paminėtinos enciklopedijos: 

 Visuotinė Lietuvių enciklopedija; 

 Maţosios Lietuvos enciklopedija;  

 Medicinos enciklopedija; 

 Lietuvių kalbos enciklopedija ir kt. 

Ţodynai: 

 Šilutės kraštas; 

 Medicinos, fizikos, chemijos ir kt. 

mokslų terminų ţodynai; 

 Dabartinis Lietuvių kalbos ţodynas;  

 Tarptautinių ţodţių ţodynas; 

 Vokiečių, anglų, prancūzų, ispanų ir kt. kalbų ţodynai . 

http://www.pagegiusvb.lt/
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Ţinynai:  

 Iliustruotas enciklopedinis ţinynas;  

 Metzlerio filosofų ţinynas;  

 Europos Sąjungos enciklopedinis ţinynas; 

 Pasaulio šalių ţinynai; 

Kiti informacinio pobūdţio dokumentai:   

 teminiai kraštotyros aplankai, kraštotyros 

kartoteka; 

 rankraščių fondas; 

 Pagėgių rajono laikraščio „Raudonasis 

artojas“ archyvas nuo 1950 iki 1965 m.; 

 Šilutės rajoninio laikraščio „Komunistinis darbas“ archyvas nuo 1955 m.; 

 laikraščio „Pamarys“ archyvas nuo 1999 m.; 

 laikraščio „Šilokarčema“ archyvas nuo 1999 m.; 

 laikraščio „Tauragės kurjeris“ archyvas nuo 2003 m.; 

 bibliotekos parengtas fotografijų archyvas; 

 LIBIS elektroninė kraštotyros įrašų duomenų bazė nuo 2001 m. 

 Skaitmeniniai dokumentai: CD – „Paminklai Lietuvos knygnešiams ir Daraktoriams“, „Lino 

laikas“, „Juozo Šikšnelio kūryba“, Bernardas Brazdţionis „Per pasaulį keliauja ţmogus“ ir kt. 

Skyriaus fondas pasipildo vis naujesniais leidiniais Maţosios Lietuvos ir Pagėgių krašto istorijos, 

kultūros, raštijos tematika.  

 

Kraštotyros leidinių fondas: 

 
2011 m. pagrindiniai Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros 

skyriaus veiklos tikslai buvo kaupti, sisteminti, 

saugoti, analizuoti ir populiarinti ikonografijos, 

rašytinio, rankraštinio paveldo dokumentus bei 

duomenis elektroninėse laikmenose ir tradiciniu 

būdu. Kraštotyros fonde saugomi Pagėgių 

krašto laikraščiai, leisti nuo 1950 metų iki 

dabar. Kraštotyros fondą sudaro daugiau negu 

1 169 leidiniai. Dalis jų yra dovanoti mūsų 

kraštiečių, gyvenančių Pagėgių krašte, Lietuvoje ir uţsienyje.  
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Pradėta rengti kraštiečių trumpas biografijos ir veiklos apţvalgas pagal kraštiečių vardinį sąrašą. 

Surinkta medţiaga patalpinama bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt (nuoroda „Veikla“, 

„Kraštotyra“, „Ţymūs kraštiečiai“). 

Bibliografijos - informacijos skyriuje 

saugomi bibliotekos renginių aprašymai: 

švenčių, naujų knygų pristatymų, 

literatūros vakarų, kraštiečių sueigų ir kt. 

dokumentai. 

Bibliotekai svarbius ir vartotojui 

reikalingus leidinius dovanoja tokie įţymūs 

asmenys, kaip: 

 Prof. Vytautas Juodkazis (Vilnius); 

 Dr. Martynas Purvinas ir dr. Marija 

Purvinienė (Kaunas); 

 Dr. Vacys Bagdonavičius; 

 Dr. Vytenis Almonaitis (Kaunas); 

 Prof. Domas Kaunas (Vilnius); 

 Dr. Silva Pocytė (Klaipėda); 

 Jūratė Jablonskytė-Caspersen (Šveicarija). 

 

Bibliotekos parengtų darbų kraštotyros tema 

fondas 

 

Kraštotyros dokumentų fonde sukauptas gausus 

fotonuotraukų archyvas, kuriame – ne vieno 

dešimtmečio Pagėgių krašto ir Viešosios bibliotekos 

bei jos filialų kultūrinio gyvenimo atspindţiai. 

Dauguma renginių įamţinti vaizdajuostėse.  

Bibliotekų kompiuterizavimas atvėrė galimybes šiandienos renginių akimirkas perkelti į 

skaitmenines laikmenas. Bibliografijos - informacijos skyriuje saugomi studentų diplominiai darbai, 

renkama medţiaga apie Pagėgių krašto menininkus, literatus, visuomenės veikėjus ir kita. Visose 

Pagėgių krašto bibliotekose rašomos bibliotekų istorijos, metraščiai, renkama medţiaga apie 

bendroves, uţrašomi senų ţmonių prisiminimai.  

Skyriuje saugomi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų parengti darbai, jais gali 

naudotis moksleiviai, studentai, visi besidomintys krašto kultūra, istorija, asmenybėmis. 

http://www.pagegiusvb.lt/
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Segtuvai apie įvairias valstybines ir kalendorines šventes, atmintinas dienas, apie įţymius raštijos, 

kultūros ir visuomenės veikėjus, seniūnijų kultūrinę, visuomeninę ir politinę veiklą plėtoja visi Pagėgių 

savivaldybės VB filialai. 

Kraštotyros fondas 2011 m. pasipildė reikšmingais leidiniais, kurių leidybą įtakojo ir medţiagą teikė 

Viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė. Tai B. Kondrato „Kūrėjų pėdsakais. Pagėgių kraštas“ 

ir kraštą reprezentuojantis leidinys „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika...“ 

 

Atsakyta į bibliografines uţklausas: 
 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        32 lentelė 

 

Bibliotekos 

Temos 
Pagėgių VB Kaimo filialai Viso:  

Teminės 

2010 m. 622 415 1 037 

2011 m.  725 520 1 245 

Skirtumas + 103 + 105 +208 

Faktinės 

2010 m. 91 129 220 

2011 m. 120 145 265 

Skirtumas +29 +16 +45 

Adresinės 

2010 m. 3 25 28 

2011 m. 15 35 50 

Skirtumas +12 +10 +22 

Tikslinės 

2010 m. 83 198 281 

2011 m. 125 230 355 

Skirtumas +42 +32 +74 

 

2011 m. vartotojai daugiausia uţklausų pateikė iš tautosakos, etnografijos, teiravosi apie įvairias 

kalendorines šventes, liaudies papročius, tautinius drabuţius. Didţioji dalis uţklausų susijusios su 

Pagėgių savivaldybės istorija bei ţymiais ţmonėmis. Daugiausia šio pobūdţio uţklausų pateikė 

moksleiviai. Kraštotyros fonde sukaupta medţiaga panaudota parodų rengimui, atsakymui į uţklausas. 

Buvo uţklausų apie įvairias pasaulio šalis ir miestus. Buvo pateikta nemaţai uţklausų apie Lietuvos 

parkus, į kurias labai padėjo atsakyti knyga „Lietuvos parkai“. Pastebėta, kad trūksta literatūros ir 

informacijos ieškant atsakymų į uţklausas socialiniais klausimais, paauglių uţimtumo, piešimo, rankdarbių 

mokymo, dizaino temomis, taip pat medţiagos apie pasaulio šalis. Maţai literatūros apie socialinį darbą, 

atskirų drabuţių kilmę, biuro vadybą, pirštų ţaidimus ir kt. 

Atsakant į kraštotyrinio pobūdţio uţklausas, naudotasi bibliotekos kraštotyros fondu bei kraštotyros 

duomenų archyvu. Tais atvejais, kai norėta pateikti išsamesnę informaciją, susijusią su konkrečiais faktais 

ar įvairios tematikos statistikos duomenimis, jos ieškota įvairiuose interneto tinklapiuose. 

Dirbant bibliografinį informacinį darbą, daţnai pasitaikė uţklausų apie kokį nors konkretų dalyką, 

įvykį, asmenį, faktą ir kt. Keblumų iškildavo, kai vartotojas pageidaudavo pateikti su tam tikru istoriniu 
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laikotarpiu susijusius tikslius statistinius duomenis. Statistinių duomenų stoką būtų galima įvardinti kaip 

problemą, leidţiančią tik iš dalies atsakyti į kai kurias uţklausas. Priklausomai nuo uţklausos pobūdţio, 

teko naudotis atitinkamais informacijos šaltiniais: enciklopedijomis, ţinynais, vadovais, duomenų bazėmis. 

 

Ryšiai su įţymiais ţmonėmis, kitomis šalimis 

 

Biblioteka ir 2011 m. palaikė ryšius su bibliotekos draugais, 

bičiuliais: palaikė ryšius su Temple Universiteto (JAV, 

Filadelfija) profesoriumi Vytautu J. Černiumi, su kraštiečiu, VU 

profesoriumi Vytautu Juodkaziu, su Švedų humanitarine 

organizacija „Tikėjimas. Viltis. Meilė“ ir jos vadove Kerstin 

Lindquist ir Tadu Girčiumi; su Fotografų klubu ,,Fotojūra“ 

(Tauragė), su Maţosios Lietuvos enciklopedijos kūrėjais, 

leidėjais: Marija ir Martynu Purvinais, Dr. Vaclovu 

Bagdonavičiumi, su mokytoju-ekspertu, rašytoju Benjaminu 

Kondrotu, su Šveicarijos Lietuvių bendruomenės valdybos 

pirmininke, pagėgiške Jūrate Jablonskyte-Caspersen.  

 

 

1 nuotr.: lietuvių delegacija Šveicarijoje.  

2 nuotr.: (iš kairės) Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen ir Elena 

Stankevičienė ant Maironio apdainuoto Rigi Kulm kalno Šveicarijoje. 
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V. METODINĖ VEIKLA 

 

2011 m. pagrindinės metodinės veiklos kryptys buvo:  

a) Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvo nuolatinio profesinio tobulėjimo, 

kompetencijos lygio kilimo siekimas (bibliotekose dirba neprofesionalūs bibliotekininkai);  

b) bibliotekos personalo naujų darbo formų kultūros, informacijos, švietimo srityse skatinimas;  

c) orientacija į Pagėgių krašto gyventojų reikmes, jų pokyčius, skaitytojų lūkesčius ir jų 

patenkinimo galimybes. Šių tikslų įgyvendinimui pasitelkta:  

1) reguliarus ir intensyvus informacinis - edukacinis darbas su Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos filialų darbuotojomis. Filialų bibliotekininkėms Viešosios bibliotekos darbuotojos teikė 

konsultacijas tokiais klausimais kaip naujausios archyvavimo, dokumentavimo, raštvedybos taisyklės, 

bibliotekinių dokumentų sudarymo, tvarkymo bei registravimo metodika, efektyvus kultūrinės bei 

biblioterapinės veiklos organizavimas, publikacijų rašymo nuostatos, bibliotekos lankytojų 

informacinio raštingumo mokymai, komunikacinių saitų tarp bibliotekinės bendruomenės ir lankytojų 

uţmezgimo būdai,  naujausiųjų kompiuterinių technologijų sandara ir panauda;  

2) Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos institucinio įvaizdţio formavimo ir šios 

organizacijos populiarinimo bei jos naudos visuomenei tikslais, siekta suorganizuoti kuo įvairesnio 

ţanrų bei formų renginių - seminarų, ekskursijų, meno bei muzikos vakarų, konferencijų 

dainuojamosios poezijos popiečių, informacinių – edukacinių valandėlių, teatralinių vakarų, susitikimų 

– diskusijų, naujo pobūdţio parodų, infosavaičių, kt. - bei skatintas darbuotojų dalyvavimas kituose 

savivaldybės, regiono ar šalies mastu organizuotuose renginiuose, o esant galimybei - bibliotekai net 

tampant šių renginių informacine rėmėja. 

2011 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo plėtojamas tarpbibliotekinis 

bendradarbiavimas: 

1) su Pagėgių krašto mokyklų bibliotekininkais. Geguţės mėnesį Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos bibliotekos salėje organizuotas Pagėgių krašto mokyklų ir viešųjų bibliotekų darbuotojų 

profesinis susitikimas „Bibliotekos įvaizdis šiuolaikinėje visuomenėje“, skirtas pasidalinimui gerąją 

darbo patirtimi, profesinių įgūdţių tobulinimui, Pagėgių savivaldybėje veikiančių skirtingų tipų 

bibliotekų bendradarbiavimo ir sandraugos skatinimui. Susitikime dalyvavę mokyklų bibliotekų 

darbuotojai ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos atstovės pasidalino Pagėgių savivaldybės 

viešosiose bei mokyklų bibliotekose plėtojamos veiklos ypatumais ir aptarė profesinio darbo 

tobulinimo galimybes. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

vedėja Sonata Vitkutė skaitė pranešimą „Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka laike ir erdvėje“, 

kuriuo siekta trumpai apţvelgti šios bibliotekos formavimosi etapus, teikiamas paslaugas, svarbiausius 



70 

 

 

dešimtmečio pasiekimus, strateginius tikslus, bičiulystės ryšius su įvairiomis organizacijomis, iškiliais 

asmenimis iš Lietuvos ir svečių šalių. 

Pagėgių krašto mokyklų ir viešųjų bibliotekų darbuotojų profesinio susitikimo – seminaro metu 

nutarta skatinti, vystyti bei puoselėti tarpbibliotekinį bendradarbiavimą; 

2) su Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų darbuotojais. Puoselėjant regioninę bibliotekų 

bendradarbiavimo programą, Tauragės krašto viešosios bibliotekos buvo pakviestos į Klaipėdos 

apskrities viešąją Ievos Simonaitytės biblioteką pristatyti visuomenei savo krašto istoriją, kultūrą, 

viešąją biblioteką ir jos veiklą. Klaipėdiškiams savo krašto istoriją ir kultūrą pristatė Šilalės, Jurbarko, 

Tauragės rajonų ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos.  

2011-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimo buvo paskelbti Laisvės gynimo ir didţiųjų 

netekčių atminimo metais, buvo minimas Laisvės gynėjų dienos 20-metis, Didţiųjų trėmimų ir 

holokausto 70-metis, Atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės pripaţinimo ir diplomatinių 

santykių atkūrimo 20-metis. Šių lietuvybei itin svarbių sukakčių proga Pagėgių savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje įvairiomis literatūros ir meno parodomis bei renginiais visus metus vyko informacijos 

sklaida apie Lietuvos istoriją, siekta skatinti aktyvų Pagėgių krašto gyventojų susidomėjimą tėvynės 

savasties, identiteto formavimosi raida. Bendradarbiauta su įvairiomis krašto, regiono bei šalies 

kultūros, švietimo, nevyriausybinėmis, tarptautinėmis organizacijomis bei privačiais asmenimis.  

Nuolat didėjantys informacijos srautai, juose pateikti ekonomikos, socialiniai, mokslo, švietimo 

laimėjimai, savo krašto dokumentai turi būti išsaugoti ateities kartoms, tad, ţinoma, tradicinėse – 

popierinėse – laikmenose šių dokumentų jau nesutalpinsime net didţiausiose saugyklose. Pasaulio 

bibliotekininkams suformuluotos uţduotys nelengvos - naujų programinių ir techninių galimybių 

diegimas bibliotekų darbe, interneto išteklių archyvo kūrimas, dokumentų prieinamumas šalies 

gyventojams, bibliotekose esančių dokumentų elektroninių katalogų, duomenų bazių, informacijos 

paieškos būdų kūrimas, skaitytojų aptarnavimo procesų kompiuterizavimas ir daugybė daugybė kitų 

procesų pareikalavo naujai organizuoti bibliotekų darbą. Siekiant didinti bibliotekinio darbo, o ypač jo 

prioritetinės srities – lankytojų aptarnavimo - kokybę, skatinamas nuolatinis bibliotekos darbuotojų 

profesinės kvalifikacijos ir bendrojo išprusimo kėlimas. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

darbuotojos, vykdydamos Lietuvos integralios bibliotekos informacijos sistemos (LIBIS), „Bibliotekos 

paţangai“, Viešųjų interneto prieigos taškų steigimo kaimo vietovėse (VIPT) ir kt. projektus nuolat 

mokosi. Dėl lėšų stygiaus jau pora metų bibliotekos darbuotojos neturėjo galimybės dalyvauti Lietuvos 

kultūros darbuotojų tobulinimosi centro mokymuose, tad mokosi nuotoliniu būdu, Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos organizuojamuose seminaruose, informacinėse - paţintinėse 

išvykose. 

Todėl 2011 m. pasiţymėjo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenei 

organizuotų profesinės kvalifikacijos tobulinimui skirtų informacinių – edukacinių kursų gausa. 
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Mokymų iniciatorius – projektas „Bibliotekos paţangai“, sudarytas remiantis trišaliu tarptautiniu 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Maţvydo bibliotekos bei 

Bilo ir Melindos Geitsų fondo susitarimu. Į tarpvalstybinės reikšmės projekto „Bibliotekos paţangai“ 

vykdymą Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka yra įsitraukusi nuo 2008 m. ir aktyviai dalyvauja šio 

projekto įgyvendinimo veikloje.  

Tęstinių mokymų ciklas bibliotekininkams susidėjo iš įvairių lavinamųjų dalykų: darbo su 

naujausiomis Microsoft Office paketo programomis įgūdţių tobulinimui: paskaitos temomis „OS 

Windows 7 bei MS Office 2010 naujovės ir skirtumai nuo OS Windows Vista ir MS Office 2007“ ir 

„Darbo su MS Excel 2010 pagrindai“, lektorė – pedagogė Aušra Pielikienė (Šilutė). Bendravimo 

psichologijos ypatumų įsisavinimui, bendravimo kliūčių šalinimui, lankytojų interesų suvokimo, 

informacijos priėmimo, apdorojimo ir perdavimo proceso gerinimui - mokymai „Bendravimo įgūdţių 

tobulinimas“, lektorė – psichologė Lina Smailytė (Vilnius). Auditorinio bendravimo lavinimui, 

bibliotekininko profesijos raidos ir visuomeninės svarbos atskleidimui, ryšių su potencialiais 

bibliotekų rėmėjais ir partneriais uţmezgimo gebėjimų ugdymui - mokymai „Atstovavimo įgūdţių 

stiprinimas“, lektorė Daiva Vietrinienė (Vilnius). 

Mokomuosiuose kursuose dalyvavusioms Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų 

darbuotojoms įteikti specialūs projekto „Bibliotekos paţangai“ paţymėjimai. Šie informaciniai – 

edukaciniai mokymai pagilino Pagėgių krašto bibliotekininkių bendravimo su bibliotekos lankytojais 

ţinias, kursų metu dėstyta darbo su naujausiomis kompiuterinėmis programomis metodika pasitarnaus 

bibliotekininkėms mokant krašto gyventojus informacinių technologijų panaudos subtilybių ir tuo 

pačiu keliant bendrąjį krašto gyventojų informacinio raštingumo lygį.  

 

2011 m. bibliotekininkų kvalifikacijos kursai ir bibliotekos organizuoti seminarai.  

Darbuotojų išvykos 

 

33 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

Data Uţsiėmimo pavadinimas Dalyviai Organizatoriai Vyksmo vieta 

1. 2011 m. 

kovo 9 d. 

Kvalifikacijos kėlimo 

seminaras viešųjų 

bibliotekų specialistams 

„Naujų teisės aktų 

taikymas bibliotekų 

veikloje“ 

S. Vitkutė, 

J. Eidikaitienė. 
 

Klaipėdos 

apskrities 

viešoji I. 

Simonaitytės 

biblioteka ir 

Lietuvos 

KDTC  

Klaipėdos 

apskrities 

viešosios 

I.Simonaitytės 

bibliotekos 

Konferencijų 

salė  
2. 2011 m. 

kovo 17 

d. 

Regiono bibliotekų 

bendradarbiavimo 

programos seminaras 

„Tauragės krašto viešųjų 

bibliotekų kultūros diena 

Klaipėdoje“ 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė, 

D. Mačienienė, 

E. Pleskevičius, 

Klaipėdos 

apskrities 

viešoji I. 

Simonaitytės 

biblioteka 

Klaipėdos 

apskrities 

viešoji I. 

Simonaitytės 

biblioteka  
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3. 2011 m. 

kovo 23-

31 d. 

Kultūrinė – paţintinė – 

reprezentacinė – mokslinė 

konferencija „Laiko 

ţenklai kultūros 

istorijoje“ 

E. Stankevičienė Šveicarijos 

Lietuvių 

Bendruomenės 

Ciuricho 

Lietuviškos 

Knygos 

klubas, 

Lietuvos 

XXVII 

Knygos 

Mėgėjų 

draugija ir 

Lietuvos 

universitetų 

moterų 

asociacija 

(LUMA) 

Marios 

Lourdes 

katalikų 

baţnyčios 

Maţoji salė 

(Ciurichas) 

4. 2011 m. 

kovo 28-

29 d 

Viešųjų bibliotekų 

specialistų seminaras 

„Dokumentų 

kompiuterinių 

bibliografinių įrašų 

rengimas“ 

J. Eidikaitienė Lietuvos 

kultūros 

darbuotojų 

tobulinimosi 

centras 

Lietuvos 

nacionalinė 

M. Maţvydo 

biblioteka ir 

Lietuvos 

kultūros 

darbuotojų 

tobulinimosi 

centras 

(Vilnius) 

5. 2011 m. 

geguţės 6 

d. 

Informacinis – edukacinis 

– kultūrinis vakaras 

„Knygnešių keliais“ 

J. Eidikaitienė, 

S. Vitkutė, 

N. Šedienė, 

E. Pleskevičius. 

Pagėgių 

savivaldybės 

Lumpėnų 

Enzio 

Jagomasto 

pagr. mokykla, 

Kultūros 

centras, M. 

Jankaus 

muziejus 

M. Jankaus 

muziejus 

(Bitėnai, 

Pagėgių 

savivaldybė) 

6. 2011 m. 

geguţės 

14 d. 

Respublikinė poezijos 

mėgėjų šventė „Apkabinu 

eilėraštį kaip draugą“ 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė. 

Tauragės 

rajono poezijos 

mėgėjų klubas 

„Ţingsniai“ ir 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės  

VB 

Jovarų 

bendruomenės 

poilsio 

aikštelė 

(Tauragė) 

7. 2011m. 

Geguţės 

16-19 d. 

Tarptautinis Europos 

LEADER ir kaimo plėtros 

bendradarbiavimo 

konferencija – paroda 

„Leader FEST-2011“ 
 

 

E. Stankevičienė VVG  

„Pagėgių 

kraštas“  

Čekija 

Stramberko 

m. 
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8. 2011 m. 

geguţės 

19 d. 

Pagėgių krašto viešųjų ir 

mokyklų bibliotekų 

darbuotojų profesinis 

susitikimas „Bibliotekos 

įvaizdis šiuolaikinėje 

visuomenėje“ 

 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė 

Pagėgių krašto 

mokytojų 

metodinio 

būrelio 

pirmininkė J. 

Kubilinskienė 

Pagėgių A. 

Mackaus 

gimnazija 

(Pagėgiai) 

9. 2011 m. 

birţelio 1 

d. 

Stoniškių pagrindinės 

mokyklos Birţelio 1-osios 

festivalis „Laiminga 

vaikystė“ 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė, 

Z. Genutienė 

Stoniškių 

pagrindinė 

mokykla 

Pagėgių 

savivaldybės 

Stoniškių 

seniūnija 

10. 2011 m. 

birţelio 

22 d. 

Paţintinis, kultūrinis, 

mokslinis renginys 

„Švęskime Joninių šventę 

ant legendinio Rambyno 

kalno kartu!“ 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė, 

D. Mačienienė. 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija, 

Pagėgių 

savivaldybės 

Kultūros 

centras 

M. Jankaus 

muziejus 

(Bitėnai, 

Pagėgių 

savivaldybė) 

11. 2011 m. 

birţelio 

23 d. 

Etninė, muzikinė, vaidybinė 

šventė „Švęskime Joninių 

šventę ant legendinio 

Rambyno kalno kartu!“ 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

J. Eidikaitienė, 

A. Andrulienė, 

D. Mačienienė, 

N. Šedienė, 

D. Jonelienė, 

N. Jogienė, 

Z. Genutienė, 

T. Biliūnienė, 

I. Pranaitienė, 

L. Norbutienė. 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija, 

Pagėgių 

savivaldybės 

Kultūros 

centras 

Rambyno 

kalnas 

(Bitėnai, 

Pagėgių 

savivaldybė) 

12. 2011 m. 

rugpjūčio 

5 d. 

Tradicinė etnografinė 

kraštiečių sueiga „Sueiga pas 

Martyną Jankų Bitėnuose“ 

E. Stankevičienė, 

J. Eidikaitienė, 

A. Andrulienė, 

S. Vitkutė 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija, 

Pagėgių 

savivaldybės 

Martyno 

Jankaus 

muziejus 

M. Jankaus 

muziejus 

(Bitėnai, 

Pagėgių 

savivaldybė) 

13. 2011 m. 

rugpjūčio 

19 d. 

Konferencija 

„Bendruomeninio verslo  

iniciatyvų įgyvendinimo 

Pagėgių krašte 

galimybės“ 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė. 

Vietos veiklos 

grupė 

„Pagėgių 

kraštas“ 

UAB 

„Agrūnė” 

poilsio bazė 

(Mociškiai, 

Pagėgių 

savivaldybė) 

14. 2011 m. 

rugsėjo 3 

d. 

Nausėdų pradinės 

mokyklos (Stoniškių sen.) 

buvusių mokinių sueiga ir 

Šilgalių kaimo 

bendruomenės šventė 

„Skubėk namo, vaikeli... 

vanduo pareina...“ 

 

 

E.Stankevičienė, 

A. Andrulienė, 

 

Šilgalių kaimo 

bendruomenė, 

Viešoji 

biblioteka 
 

 Nausėdai, 

Pagėgių 

savivaldybė 
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15. 2011 m. 

rugsėjo 8 

d. 

Literatūrinis – mokslinis – 

kultūrinis Vydūno 

draugijos renginys 

E. Stankevičienė Vydūno 

draugija 

Vilniaus 

įgulos 

karininkų 

ramovė 

(Vilnius) 

16. 2011 m. 

rugsėjo 9 

d. 

Tauragės rajono 

savivaldybės viešosios 

bibliotekos 80-ies metų 

jubiliejaus šventė 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė. 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka  

17. 2011 m. 

rugsėjo 

23 d. 

Tarptautinė konferencija ir 

Martyno Jankaus sodo 

atsodinimui skirta popietė 

„Gerosios istorinės 

patirties mugė“ 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė. 

M. Jankaus 

muziejus, 

 

Martyno 

Jankaus 

muziejus  

18. 2011 m. 

rugsėjo 

24 d. 

Tradicinė Pagėgių miesto 

šventė „Pagėgiai – laiko 

labirintuose“ 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

D. Mačienienė, 

S. Vitkutė 

N. Šedienė, 

D. Jonelienė, 

N. Jogienė, 

Z. Genutienė, 

T. Biliūnienė, 

L. Norbutienė 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija,  

Pagėgių 

savivaldybės 

kultūros 

centras, 

Pagėgių krašto 

organizacijos, 

draugijos 

Pagėgiai 

19. 2011 m. 

spalio 4 

d., 7 d., 

10 d., 12 

d. 17 d., 

19 d., 

24 d., 26 

d., 

31 d. 

Informaciniai mokymai 

Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos filialų 

darbuotojoms „LIBIS – 

Lietuvos integrali 

bibliotekų informacijos 

sistema“ 

D. Mačienienė, 

N. Šedienė, 

D. Jonelienė, 

N. Jogienė, 

Z. Genutienė, 

T. Biliūnienė, 

N. Ţilinskienė, 

I. Pranaitienė, 

L. Norbutienė. 

Pagėgių 

savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos 

Fondo 

organizavimo 

skyriaus 

vedėja J. 

Eidikaitienė 

Pagėgių 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka  

20. 2011 m. 

spalio 19 

d. 

J. Marcinkevičiaus dramų 

ir poemų fragmentų, 

eilėraščių skaitymo, minčių 

apie poeto gyvenimą ir 

kūrybą pasidalinimo 

vakaras. „Dedikacija 

Poeto Atminimui“ 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

D. Mačienienė, 

J. Eidikaitienė. 

TEATRO 

PROJEKTAI  

Pagėgių 

svečių namai 

„Sandora“  

21. 2011 m. 

spalio 21 

d. 

Antrajame pasauliniame kare 

ţuvusiųjų pagerbimo popietė 

Antrojo pasaulinio karo 

veteranų susibūrimas 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė. 
Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

Pagėgių karių 

kapinės, 

karo belaisvių 

stovykla 

„Oflager 53“,  

22. 2011 m. 

lapkričio 

4 d. 

Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

darbuotojų metodinė 

valanda 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė, 

S. Vitkutė 

Pagėgių 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

Pagėgių 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka  
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N. Šedienė, 

D. Jonelienė, 

N. Jogienė, 

Z. Genutienė, 

T. Biliūnienė, 

N. Ţilinskienė, 

I. Pranaitienė, 

L. Norbutienė 

23. 2011 m. 

lapkričio 

7 d. 

Tęstiniai mokymai 

bibliotekininkams „OS 

Windows 7 bei MS Office 

2010 naujovės ir 

skirtumai nuo OS 

Windows Vista ir MS 

Office 2007“ 

A. Andrulienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

D. Mačienienė, 

T. Biliūnienė, 

N. Jogienė, 

L. Norbutienė, 

I. Pranaitienė 

Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“.  

Pagėgių 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka  

24. 2011 m. 

lapkričio 

8-9 d. 

Tęstiniai mokymai 

bibliotekininkams 

„Bendravimo įgūdţių 

tobulinimas“ 

A. Andrulienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

D. Mačienienė, 

T. Biliūnienė, 

N. Jogienė, 

L. Norbutienė, 

I. Pranaitienė 

Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“. 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka  

25. 2011 m. 

lapkričio 

9 d. 

Tęstiniai mokymai 

bibliotekininkams „Darbo 

su MS Excel 2010 

pagrindai“ 

A. Andrulienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

D. Mačienienė, 

T. Biliūnienė, 

N. Jogienė, 

L. Norbutienė, 

I. Pranaitienė 

Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“.  

Pagėgių 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka  

26. 2011 m. 

lapkričio 

11 d. 

Tęstiniai mokymai 

bibliotekininkams 

„Atstovavimo 

bibliotekoms įgūdţių 

stiprinimas“ 

A. Andrulienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

D. Mačienienė, 

T. Biliūnienė, 

N. Jogienė, 

L. Norbutienė, 

I. Pranaitienė 

Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“. 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka  

27. 2011 m.. 

lapkričio 

11 d. 

Informacinė – edukacinė 

akcija „Būk saugus, 

moksleivi!“ 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė. 
Pagėgių 

priešgaisrinės 

gelbėjimo 

tarnyba 

Informacinė 

rėmėja – 

Pagėgių saviv. 

VB. 

Sartininkų 

kultūros 

namai 

(Tauragės 

rajonas) 
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VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS 
 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos, Pagėgių savivaldybės administracijai 

teikia renginių ir veiklos planus, rengia metines veiklos ataskaitas, kuria skaitytojų ugdymo ir 

skaitymo skatinimo programas, sudaro rekomendacijas saugaus naudojimosi internetu bei skaitmeninių 

technologijų galimybių panaudos klausimais. 

Galimybė informuoti Lietuvos visuomenę apie Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

veiklą, teikiamas paslaugas, vykdomus projektus, atliekamas funkcijas, leidybinį darbą ir kt. itin 

prasiplėtė 2011 m. sukūrus Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainę 

www.pagegiusvb.lt, kurioje kiekvienam Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūriniam 

padaliniui yra sukurtas individualus jo veiklą atspindintis archyvas. Čia skelbiami pilnateksčiai 

bibliotekos darbuotojų parengti darbai informacijos bei komunikacijos mokslų tematika. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos personalo mokslo tiriamojo darbo prioritetas - 

paslaugų skaitytojams poreikio tyrimai:  

 orientacija į dokumentų fondo  komplektavimą, atsiţvelgiant į bibliotekos lankytojų 

poreikius; 

 orientacija į kokybę – aukštos kokybės įvairiose laikmenose saugomų dokumentų 

pateikimą vartotojui. Operatyvios paieškos ir patikimos, autoritetingos informacijos suteikimą 

skaitytojui; 

  orientacija į vartotoją – vartojo poreikių ir norų tyrimas. Kokios tematikos ir formos 

dokumentai optimaliausiai tenkina vartotojo lūkesčius, kokių bibliotekos veiklą atitinkančių renginių 

ar mokomųjų kursų jis pageidautų ir t.t. 

 orientacija į informacinių procesų - informacijos apdorojimo, saugojimo, 

skaitmeninimo, sisteminimo, klasifikavimo, etc. sistemų - kūrimą; 

 orientacija į paslaugas – mokamų ir nemokamų – paslaugų teikimą lankytojams;  

  orientacija į įvertinimą – bibliotekos siekia uţmegzti grįţtamąjį ryšį su paslaugų 

gavėjais, kad galėtų išsiaiškinti savo paslaugų teikimo spragas, jas šalinti ir tobulinti veiklą. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos rengia nuolatinius vartotojų tyrimus. Tai: 

formuliarų analizė (naudojama norint suţinoti, kokio ţanro knygos labiausiai skaitomos, kokių autorių 

darbai yra populiariausi ir pan.), uţklausų analizė (siekiant išsiaiškinti, kokių konkrečių leidinių 

labiausiai pasigenda Pagėgių krašto bibliotekų skaitytojai  bei kokio pobūdţio informacinių darbų dar 

reikėtų parengti vartotojams, t.y., išsiaiškinti poreikį), reguliarios pagrindinių bibliotekos veiklos 

rodiklių (išduoties, vartotojams suteiktų interneto seansų skaičiaus, lankytojų, naujai uţregistruotų bei 

parregistruotų vartotojų skaičiaus). Taipogi atliekamos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

lankytojų apklausos raštu bei ţodţiu, kurių atsakymai gelbsti plečiant bibliotekos teikiamų paslaugų 

spektrą ir jas tobulinant. 

http://www.pagegiusvb.lt/
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VII. PERSONALAS  
 

Darbuotojų skaičius 

2011 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemos darbo personalą sudarė 18 asmenų 

14 bibliotekininkų ir 4 techninai darbuotojai, Viešojoje bibliotekoje dirba 6 bibliotekininkai ir 3 

techniniai darbuotojai, o kaimo filialuose - 8 bibliotekininkai. 3 Viešojoje bibliotekoje dirbančios 

bibliotekininkės yra profesionalios, t. y., turinčios bibliotekinį – informacinį išsilavinimą, darbuotojos 

(2 turi įgijusios aukštąjį, o 1 - aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą). 1 Viešosios bibliotekos darbuotoja 

studijuoja informologijos (bibliotekininkystės) specialybę Klaipėdos universitete, ketvirtame kurse, dar 

2 biliotekininkės turi įgijusios aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą ir ilgą laiką dirbdamos 

bibliotekinį darbą, yra pasisėmusios daug šios profesijos ţinių bei praktinės patirties.  

8 Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialų darbuotojos yra bibliotekininkės, dirbančios 

nepilną darbo dieną (0,75 etato). Trys iš jų yra profesionalios – Stoniškių, Šilgalių bei Vilkyškių 

filialuose dirbančios bibliotekininkės turi aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą. 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas  

Visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūroje dirba 5 (27,8%) darbuotojai, 

turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Dvi darbuotojos – Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė ir direktorės pavaduotoja Ramutė Vaitkuvienė – yra 

įgijusios aukštąjį komunikacijos – informacijos bibliotekinį išsilavinimą Klaipėdos universitete. 

Bibliografijos – informacijos skyriaus vedėja Asta Andrulienė ir Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dalė 

Mačienienė turi aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą. Su aukštuoju universitetiniu 

išsilavinimu bibliotekoje dirba Informacinių technologijų specialistas Ernestas Pleskevičius. 

Aukštesnįjį išsilavinimą yra įgijusios 6 (33,3%) bibliotekininkės: 1 Viešosios bibliotekos darbuotoja ir 

5 filialų darbuotojos. Iš jų 4 bibliotekininkės turi specialų bibliotekinį išsilavinimą. Kitą išsilavinimą 

turi 7 (38,9%) Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dirbantys asmenys: 4 

bibliotekininkės ir 3 Viešosios bibliotekos techniniai darbuotojai. Viena bibliotekininkė dirba 

Viešojoje ir kitos trys - kaimų bibliotekose. Metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja 

Sonata Vitkutė studijuoja Klaipėdos universitete bibliotekininkystės specialybės dalykus, yra 

ketvirtakursė. 

Darbuotojų kaitos problemos 

2011 m. neįvyko esminių pokyčių Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos etatinėse 

pareigybėse. Išskirtini tik keli smulkūs vidiniai pokyčiai: informacinių technologijų specialisto pilnas 

etatas pakeistas į 0,5. Taipogi įsteigta 0,5 darbininko etato. Ši pareigybė Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos personalo struktūrai buvo itin reikalinga, nes Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos sistemos ūkiniam inventoriui reikalinga nuolatinė prieţiūra. 
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Pagėgių savivaldybės darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 2011 m. 

 

Vartotojų skaičius, tenkantis vienam bibliotekininkui – 322,7 vartotojo (2010 m. – 320,4).  

Respublikos vidurkis – 232,2 

Lankytojų skaičius, tenkantis vienam bibliotekininkui – 9 699,9  lankytojo (2010 m. – 9 610,3). 

Respublikos vidurkis – 4 199,1 

Išduotų dokumentų skaičius, tenkantis vienam bibliotekininkui – 9 273,9 dokumento (2010 m. – 9 

595,4). 

Respublikos vidurkis – 6 144,8 

Sprendţiant iš pateiktų statistinių duomenų, teigtina, kad bibliotekinio darbo krūvis, tenkantis 1 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojui lyginant su Respublikos vidurkiu labai didelis. 

Lankytojų skaičius ir visuomenės narių poreikis informacijai bei paklausa bibliotekos siūlomoms 

paslaugoms nuolat sistemingai auga, tačiau poslinkių bibliotekos etatų struktūroje nepavyksta pasiekti. 

Daugelio veiklos procesų bibliotekos darbuotojai fiziškai nepajėgia atlikti. Šiandien bibliotekų veikla 

reikalauja vis daugiau ţmogiškojo intelektualinio darbo sąnaudų, nuolatinio profesinio tobulėjimo 

siekimo ir reguliaraus kvalifikacijos kėlimo, o adekvataus apmokėjimo uţ darbą problema išlieka – 

bibliotekininko atlyginimas jau ties skurdo riba. 

 

VIII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS  
 

Skaitytojų telkimas 

 

Statistiškai patvirtinta, jog Pagėgių savivaldybės gyventojų skaičius kasmet maţėja. Remiantis 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Pagėgių savivaldybės vienai bibliotekai 2010 m. teko 

218,7 vaiko, o 2011 m. - 186,7 vaiko, t.y., net 32 vaikais maţiau. 

 

Vaikų sutelkimo procentas 

 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)         34 lentelė 

 

Pavadinimas 
Gyventojų skaičius Sutelkimo procentas 

2010 m. 2011 m. Skirtumas 2010 m. 2011 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje 

bibliotekoje 

687 592 -95 102,6 90,8 -11,8 

Kaimo filialuose 1 281 1 088 -193 76,3 123,3 +47 

Viso: 1 968 1 680 -288 85,5 102,3 +16,8 

 

Nepaisant gyventojų vaikų skaičiaus maţėjimo, vaikų sutelkimo procentas Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos sistemoje 2011 m. didėjo. Tam įtakos darė Pagėgių krašto bibliotekose itin 

aktyviai plėtotas jaunosios kartos meninį ir rašytinį kūrybingą lavinantis, skaitymą propaguojantis, 
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meilę knygai ugdantis, paţintinius procesus vystantis darbas su jauniausia bibliotekų lankytojų grupe - 

vaikais, pritraukiąs daug naujų vartotojų.  

Vartotojų vaikų skaičius 

 

 (Lyginamoji analizė su 2010 m.)        35 lentelė 

 

Pavadinimas 2010 m. 2011 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 705 730 +25 

Kaimo filialuose 978 988 +10 

Viso: 1 683 1 718 +35 

 

Bendras vartotojų vaikų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, padaugėjo maţdaug keturiomis 

dešimtimis. Tam daugiausiai įtakos turėjo tai, jog organizuojant vaikų uţimtumą pasitelktos tokios 

priemonės kaip nuolatinis vaikų rašytinės (sveikinimų, laiškų, rašinėlių, eilėraščių) ir meninės kūrybos 

(piešinių, karpinių, darbelių iš vilnos, vaško, medţio, įvairaus pluošto medţiagų ir siūlų bei kt.) darbų 

eksponavimas Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) patalpose, aktyviai 

plėtota Pagėgių krašto bibliotekose veikiančių literatūrinių būrelių veikla, šventinių renginių jose 

gausa: šventiškai bei linksmai minėtos tokios visuotinai švęstinos datos kaip Tarptautinei vaikų knygos 

diena, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, Europos diena, Tarptautinė vaikų gynimo diena, 

Pasaulinei Ţemės diena, Tarptautinė gyvūnų globos diena, Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė ir 

kt., į jas integruojant įvairius vaidybinio, muzikinio, literatūrinio, kūrybinio pobūdţio elementus. 

 

Apsilankymų skaičius  

 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        36 lentelė 

 

Pavadinimas 2010 m. 2011 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 23 860 25 007 +1 147 

Kaimo filialuose 34 500 31 756 -2 744 

Viso: 58 360 56 763 -1 597 

 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        37 lentelė 

 

Pavadinimas Lankomumas Skaitomumas (egz.) 

2010 m. 2011 m. Skirtumas 2010 m. 2011 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje 

bibliotekoje 

33,8 34,2 +0,4 13,2 11,3 -1,9 

Kaimo filialuose 35,3 32,1 -3,2 27,6 26,3 -1,3 

Viso: 34,7 33,0 -1,7 21,5 19,9 -1,6 
 

2011 m. vaikų apsilankymų Viešojoje bibliotekoje skaičius padidėjo, o kaimo filialuose 

priešingai - sumaţėjo. Šią prieštarą tarp miesto biblioteką ir kaimuose įsteigtas bibliotekas lankančių 

vaikų skaičiaus galima paaiškinti tuo, jog Pagėgių savivaldybės teritorijos kaimuose gyvenančių vaikų 

skaičius per 2011-uosius metus (lyginant su 2010-aisiais) sumaţėjo net 15%. 
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Kaip ir 2010 m., 2011 m. skaitomumas Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje vis 

maţėjo, kadangi dauguma vaikų pirmenybę teikia naudojimuisi kompiuteriu, o ne skaitymui. 

Išduotis 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        38 lentelė 

 

Pavadinimas 2010 m. 2011 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 9 302 8 236 -1 066 

Kaimo filialuose 26 957 26 011 -946 

Viso: 36 259 34 247 -2 012 

 

Dokumentų išduotis 2011 m., lyginant su 2010 m., sumaţėjo 2 012 egzempliorių. Tai lėmė vis 

didėjanti informacinių technologijų įtaka šių dienų visuomenėje vykstantiems procesams, o ypač – 

šiuolaikinės jaunosios kartos gyvenimo būdui: informacijos mokslo tikslams ar savišvietai vaikai 

daţniausiai ieško internete, laisvalaikio pramogoms jie taip pat mieliau pasitelkia elektroninės erdvės 

teikiamas paslaugas. Vienu svarbiausių veiksnių, dėl kurių jauniesiems skaitytojams buvo išduota 

maţiau dokumentų negu 2010 m., galima būtų laikyti dėl lėšų stokos itin sulėtėjusią bibliotekos fondo 

kaitą ir menką jo pasipildymą naujais dokumentais. 

 

Išduota pagal skyrius 

 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        39 lentelė 

 

Bibliotekos 

Šakinės literatūros Groţinės literatūros Periodikos 

2010 

m. 

2011 

m. 

Skir- 

tumas 

2010 

m. 

2011 

m. 

Skir- 

tumas 

2010 

m. 

2011 

m. 

Skir- 

tumas 

Viešoji biblioteka 846 601 -245 6 642 6 212 -430 1 814 1 423 -391 

Lumpėnų filialas 76 105 +29 1 010 1 023 +13 972 978 +6 

Natkiškių filialas 49 22 -27 960 695 -265 985 1 361 +376 

Piktupėnų filialas  575 663 +88 2 601 3 625  +1 024 4 056 2 549 -1 507 

Stoniškių filialas 120 124 +4 2 028 3 269 +1 241 1 858 957 -901 

Šilgalių filialas 54 53 -1 693 1 112 +419 1 082 788 -294 

Vėlaičių filialas 49 52 +3 584 553 -31 452 291 -161 

Vilkyškių filialas 221 143 -78 1 726 1 143 -583 3 230 3 895 +665 

Ţukų filialas 139 205 +66 1 716 1 203 -513 1 723 1202 -521 

Viso: 2129 1968 -160 17960 18835 +875 16170 13444 -2726 
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Uţklausų tematika  

 

(Lyginamoji analizė su 2010 m.)        40 lentelė 

 

Bibliotekos 
Viso uţklausų 2011 m. 

2010 m. 2011 m. Skirtumas Teminių Faktinių Adresinių Tikslinių 

Viešoji biblioteka 567 765 +198 348 212 69 136 

Lumpėnų filialas 195 183 -12 169 0 0 14 

Natkiškių filialas 322 68 -254 34 0 25 9 

Piktupėnų filialas  159 53 -106 46 2 3 2 

Stoniškių filialas 102 115 +13 101 3 2 9 

Šilgalių filialas 77 65 -12 38 0 24 3 

Vėlaičių filialas 221 51 -170 46 0 2 3 

Vilkyškių filialas 198 212 +14 146 19 28 19 

Ţukų filialas 189 153 -36 140 0 13 0 

Viso: 2 030 1 665 -365 1 068 236 166 195 

 

2011 m. vaikų skaitytojų grupės pateiktų uţklausų spektras labai įvairus. Iš visų bibliografinių 

uţklausų tarpo, teminių uţklausų gauta 2 kartus daugiau negu yra visas bendras kitų trijų gautų 

uţklausų rūšių - teminių, faktinių bei adresinių - kiekis. Darytina išvada, jog vaikai informacijos - 

komunikacijos srities specialistams – bibliotekininkams – daţniausiai uţduota klausimus tam tikromis 

įvairiuose informacijos šaltiniuose plėtojamomis temomis. Poreikis suţinoti tam tikrus duomenis (pvz., 

datas, vietas, vardus) – faktinė uţklausa, pasitikslinti dokumento autorių, antraštę ir kt. – tikslinamoji 

uţklausa ar nustatyti dokumento saugojimo vietą – adresinė uţklausa nėra toks didelis lyginant su 

teminių uţklausų pateikimo intensyvumu. 

 

Įsimintinos viešosios bibliotekos ir filialų parodos vaikams 
 

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius 

 

Meno parodos: 

 

1. Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro moksleivių floristikos darbų paroda 

„Rankų šiluma“, skirta Trijų Karalių šventei; 

2. Fotografijų paroda ,,Lietuvos  prezidentai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai bei Laisvės 

gynimo ir didţiųjų netekčių atminimo metams; 

3. Vaikų bibliotekos renginių bei  švenčių fotografijų paroda „Iš ,,Knyguoliukės“ gyvenimo“, skirta 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei paminėti bei bibliotekos įvaizdţio, susidomėjimo 

skaitymu, knyga populiarinimui; 

4. Pagėgių krašto jaunųjų dailininkų piešinių paroda ,,Šviesai prisikėlus“ (mokytojos - Lina 

Ambarcumian bei Virginija Kariniauskienė), skirta Motinos dienai paminėti; 

5. Tradicinė Pagėgių krašto mokyklų moksleivių rankdarbių  paroda ,,O  darbelių  graţumėlis...“, 

skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti; 



82 

 

 

6. Pagėgių krašto jaunųjų dailininkų dailės darbų paroda „Rojaus vaisiai iš jaunystės sodo“, skirta 

Tarptautinei jaunimo dienai paminėti; 

7. Fotografijos darbų paroda „Tu – mano draugas“, skirta Tarptautinei gyvūnų globos dienai 

paminėti; 

8. Pagėgių savivaldybės papildomojo ugdymo mokyklos dailės skyriaus pradinio ugdymo 1-2 kl. 

mokinių tapybos darbų paroda „Spalvų  pasveikinimas“ (mokytoja Lina Ambarcumian), skirta 

Pasaulinei jaunimo dienai paminėti ir jaunosios kartos kūrybiškumo, meniškumo ugdymui bei 

vaizduotės, fantazijos lavinimui; 

9. Pagėgių savivaldybės papildomojo ugdymo mokyklos dailės skyriaus  mokinių  darbų paroda 

,,Ţibintai šventam Martynui“ (mokytoja Lina Ambarcumian), skirta Vaikų ir jaunimo 

kūrybingumo ugdymui, jaunosios kartos vaizduotės bei fantazijos lavinimui. 

 

Literatūros parodos: 
 

1. ,,Pašauktas protėvių“, skirta amerikiečių rašytojo Dţeko Londono 135-osioms gimimo metinėms; 

2. ,,Mūsų akyse Tu – saulės kraštas“, skirta Vasario 16-ajai - Lietuvos valstybės atkūrimo  dienai 

paminėti; 

3. ,,Paprasto  ţmogaus didumas“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino 

Marcinkevičiaus šviesiam  atminimui pagerbti; 

4. ,,Lietuva gyva, kol  gyva jos kalba“, skirta rašytojo, knygnešio, publicisto Jurgio Bielinio 165-

osioms gimimo metinėms; 

5. ,,Kodėl  pragysta vieversėliai?“, skirta poeto, literatūros kritiko, dramaturgo, eseisto, vertėjo 

Marcelijaus Martinaičio 75-osioms gimimo metinėms; 

6. ,,Rojaus pipiriukas iš Vėjo sodo“, skirta prozininko, poeto, rašytojo, ţurnalisto, bibliotekininku 

Laimono Inio gyvenimo ir kūrybos apţvalgai; 

7. ,,Man ant Tavo kelių pasėdėt taip gera...“, skirta Tėvo dienai paminėti; 

8. ,,Prisiminimų suknelė“, skirta prozininko, poeto, literatūros kritiko, vertėjo Antano Vaičiulaičio 

105–osioms gimimo metinėms; 

9. „Laisvė – tai mūsų dţiaugsmas, šypsena ir laimė“, skirta Laisvės dienai paminėti; 

10. ,,Fantastikos akademikas...“, skirta anglų rašytojo, pasaulinio garso mokslinės fantastinės 

literatūros kūrėjo Herberto Dţordţo Velso 145-osioms gimimo metinėms; 

11. ,,Pirmadienį viskas kitaip“, skirta austrų rašytojos, H.K. Anderseno premijos laureatės Kristinos 

Nestlinger 75-osioms gimimo metinėms;  

12. ,,Spanguolės sapnai“, skirta eseistės prozininkės, dramaturgės, dailininkės Jurgos Ivanauskaitės 

50-osioms gimimo metinėms; 



83 

 

 

13. ,,Stebuklų cunamis“, skirta italų rašytojo Karlo Lorencijaus Kolodţio 185- osioms gimimo 

metinėms. 

 

Vaikų piešinių parodos: 

1. Jaunųjų bibliotekos lankytojų  piešinių paroda  ,,Jei aš būčiau knygnešiu“, skirta Knygnešio dienai 

paminėti; 

2. Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos dailės skyriaus moksleivių piešinių paroda ,,Tau, mano 

mamyte...“, skirta Motinos dienai paminėti; 

3. 7-13 m. bibliotekos lankytojų piešinių paroda „Laiškas knygai“, skirta Nacionalinei Lietuvos 

bibliotekų savaitei paminėti; 

4. Pagėgių savivaldybės mokyklų moksleivių piešinių  priešgaisrine tematika paroda ,,Gyvenkime  

saugiai“, skirta Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai paminėti bei vaikų ir jaunimo kūrybiškumo 

lavinimui; 

5. Tradicinė Pagėgių krašto mokyklų moksleivių piešinių paroda ,,Piešia pasakas  ţiema“, skirta Šv. 

Kalėdų šventei. 

Filialų parodos 

 

Literatūrinės parodos: 

 

1. „Sveiki atvykę į raidţių namučius!“, skirta poetės, dramaturgės, vertėjos Ramutės Skučaitės 80-

osioms gimimo metinėms. (Lumpėnų filialas); 

2. „Sėju ţinias it rugio sėklą“, skirta Mokslo ir ţinių dienai paminėti (Lumpėnų filialas); 

3.  „Kai skraido pasakos lyg snaigės“, skirta ţiemos šventėms – Šv. Kūčioms ir Šv. Kalėdoms bei 

informacijos apie šių švenčių šventimo lietuviškąsias tradicijas  ir istoriją  sklaidai (Lumpėnų 

filialas); 

4.  „Ţiemos gėlės“, skirta rusų poetės, prozininkės, portretinių eilėraščių jaunesniesiems vaikams 

autorės Agnijos Barto 105-rių metų sukakčiai paminėti (Natkiškių filialas); 

5. „Ir ţodį jis kaip saulę nešė...“, skirta rašytojo, knygnešio, publicisto Jurgio Bielinio 165-osioms 

gimimo metinėms (Natkiškių filialas); 

6. „Širdimi brandinantys jaunystę“, skirta Tarptautinei mokytojų dienai paminėti (Natkiškių 

filialas); 

7. „Kiekviena perskaityta knyga – savojo mito kūrimas“, skirta novelisto, prozininko, publicisto, 

vertėjo Juozo Apučio 75-osioms gimimo metinėms (Piktupėnų filialas); 

8. „Paslapties skraistė gyvenimo vingiuose“, skirta amerikiečių rašytojo Dţeko Londono 135-rių 

metų sukakčiai paminėti (Piktupėnų filialas); 
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9. „Tikrovės takais ir mistikos lieptais“, skirta Jungtinių Amerikos Valstijų kino filmų prodiuserio, 

reţisieriaus, scenarijų rašytojo, įgarsintojo bei animatoriaus Volto Disnėjaus 110-osioms gimimo 

metinėms (Piktupėnų filialas); 

10.. „Lietuvaičiai – Laisvės paukščiai“, skirta Laisvės gynėjų dienos 20-osioms metinėms bei 

Laisvės gynimo ir didţiųjų netekčių atminimo metams paminėti (Stoniškių filialas); 

11. „Eiliuotas dţiaugsmas“, skirta poeto, vertėjo Vacio Reimerio 90-ties metų sukakčiai paminėti 

(Stoniškių filialas); 

12. „Baltos lankos - juodos avys“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei bei lietuvių 

liaudies mįslių bei patarlių apie knygas, biblioteką, skaitymą, raštą ir kt. populiarinimui (Stoniškių 

filialas); 

13. ,,Per knygą - į vaiko širdį“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

14. „Laiko mašina – mįslė amţina“, skirta anglų rašytojo, pasaulinio garso mokslinės fantastinės 

literatūros kūrėjo  Herberto Dţordţo Velso 145–osioms gimimo metinėms (Šilgalių filialas); 

15. „Tautinė vienybė, sukūrusi stebuklą“, skirta Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienai paminėti 

(Šilgalių filialas); 

16. „Kalba – geriausias tarpininkas uţmegzti draugystei ir santarvei“, skirta Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 

17. ,,Taikos balandţių skrydis“, skirta Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti (Vėlaičių 

filialas); 

18. ,,Laimingasis – tai aš“, skirta rašytojo, prozininko, dramaturgo Juozo Grušo 110-osioms gimimo 

metinėms. (Vėlaičių filialas); 

19. „Burtų pasaulio herojai – nuţengę iš Amadėjaus Hofmano knygelių“, skirta vokiečių rašytojo, 

kompozitoriaus, dailininko Ernsto Teodoro Amadėjaus Hofmano 235-osioms gimimo  metinėms 

(Vilkyškių filialas); 

20. „Vaikystės delnuos - platus knygos pasaulis“, skirta vokiečių rašytojo, folkloristo Vilhelmo 

Grimo 225-osioms gimimo metinėms (Vilkyškių filialas); 

21. „Knygelė pro uţtvaras skverbės ir plito, kaip tie spinduliai beartėjančio ryto...“, skirta 

Knygnešio dienai paminėti bei knygnešio, rašytojo, publicisto Jurgio Bielinio 165-osioms gimimo 

metinėms (Vilkyškių filialas); 

22. „Graţi, įdomi, marga – tai mana Europa!“, skirta  Europos dienai paminėti (Ţukų filialas); 

23. „Maţi ţodţiai apie didelius dalykus“, skirta rašytojo, publicisto Prano Alšėno 100-osioms 

gimimo metinėms (Ţukų filialas); 

24. „Ţvaigţdţių takais“, skirta prozininkės, publicistės, literatūros kritikės, visuomenės ir politikos 

veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150-osioms gimimo metinėms (Ţukų filialas). 
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Vaikų piešinių parodos: 

1. Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos moksleivių kūrybinių darbelių ir piešinių paroda 

„Pramintais Lietuvos keliais į laisvę“, skirta Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo  dienai 

bei Laisvės gynimo ir didţiųjų netekčių atminimo metams (Lumpėnų filialas); 

2. 8-14 m. vaikų piešinių paroda „Kurkime svajonių biblioteką drauge“, skirta Nacionalinei 

Lietuvos bibliotekų savaitei paminėti bei susidomėjimo biblioteka skatinimui (Lumpėnų filialas); 

3. Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos 4-8 kl. moksleivių piešinių paroda „Nuneškit, 

darbeliai, mane į Advento pasakų šalį“, skirta Adventinio laikotarpio pradţiai paminėti 

(Lumpėnų filialas); 

4. Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 9-os klasės moksleivių dailės darbų paroda 

„Mokykla – geriausia gyvenimo mokytoja“, skirta Mokslo ir ţinių dienai paminėti (Natkiškių 

filialas) 

5. 7-14 m. bibliotekos lankytojų piešinių paroda „Vaikystė tarp minties ir pasakos“, skirta 

Tarptautinei vaikų knygos dienai  paminėti (Piktupėnų filialas); 

6. Piktupėnų pagrindinės mokyklos 1-6 klasių moksleivių piešinių paroda „Su Tavim būsiu amţinas 

vasaros dţiaugsmas“, skirta Tėvo dienai paminėti (Piktupėnų filialas); 

7. Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-9 kl. moksleivių piešinių paroda „Šiaurės šalių pašvaistės“, 

skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei paminėti (Piktupėnų filialas); 

8. Stoniškių pagrindinės mokyklos moksleivių piešinių paroda „Nieks neprilygs gamtos groţiui ir 

didybei“, skirta rašytojo, publicisto, ţurnalisto, gamtininko Gedimino Isoko 80-ties metų sukakčiai 

paminėti (Stoniškių filialas); 

9. Stoniškių pagrindinės mokyklos 2–7 klasių moksleivių pieštų plakatų meninė paroda „Pasaulis, 

kuriame nėra patyčių“, skirta Tarptautinei šeimos dienai paminėti (Stoniškių filialas); 

10. Stoniškių pagrindinės mokyklos 5-8 klasių moksleivių piešinių paroda „Rudens simfonija“, skirta 

Tarptautinei muzikos dienai paminėti (Stoniškių filialas); 

11. Bibliotekos 7-10 m. lankytojų piešinių  paroda „Riedėkit, margučiai!“, skirta Šv. Velykų šventei 

(Šilgalių filialas); 

12. Bibliotekos jaunųjų lankytojų piešinių paroda „Pavasarinės  ţemės takais“, skirta Pasaulinei 

Ţemės dienai paminėti ir jaunimo kūrybinių gebėjimų ugdymui (Šilgalių filialas); 

13. Šilgalių bibliotekos 8-12 m. lankytojų piešinių paroda „Šeimos portretai“, skirta Tarptautinei 

šeimos dienai  paminėti (Šilgalių filialas); 

14. 7-14 m. bibliotekos lankytojų rankdarbių paroda ,,Kelyje noriu būti saugus ir atsargus“, skirta 

Šv. Angelų sargų dienai (policijos šventei) paminėti (Vėlaičių filialas); 

15. Vilkyškių vidurinės mokyklos moksleivių piešinių paroda „Vilkyškiai – mūsų namai“, skirta 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 93-osioms metinėms (Vilkyškių filialas); 
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16. Vilkyškių vidurinės mokyklos pradinių klasių moksleivių piešinių paroda „Šventų Velykų rytą lai 

tūkstančiai margučių ritas!“, skirta Šv. Velykoms (Vilkyškių filialas); 

17. Jaunųjų bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Mokausi Tave mylėti, Ţeme“, skirta Pasaulinei 

Ţemės dienai paminėti (Ţukų filialas). 

 

Įsimintini viešosios bibliotekos ir filialų renginiai vaikams 

 
Pagrindinis vaikų bibliotekos veiklos tikslas – suţadinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą knyga, 

skaitymu, ugdyti jaunosios kartos skaitymo kultūrą, kad būtų patenkinti informaciniai, kultūriniai, 

laisvalaikio, skaitymo poreikiai. Vaikams bibliotekoje sudarytos sąlygos tobulėti, vystyti saviugdą, 

lavinti kūrybiškumą, patenkinti skaitymo poreikį, susipaţinti ir įsisavinti kompiuterinio raštingumo, 

naudojimosi internetu gudrybes. 

,,Pagėgių krašto literatų aruodas“ – kampelis kiekvienoje Pagėgių savivaldybės bibliotekoje, 

kuriame vaikai gali susipaţinti su Pagėgių krašto rašytojų, poetų kūryba. 2011 m. filialuose buvo 

orientuotasi į naujas vaikų uţimtumo organizavimo formas, skatinančias rašytinio kūrybiškumo 

vystymąsi. Tai: laiškelių, rašinėlių ir ketureilių apie biblioteką, linkėjimų rašymo, įdomiausio laiško 

bei originaliausio atviruko bibliotekai kūrimo, originaliausios vaikiškos svajonės rašinėlių, graţiausio 

eilėraštuko apie vaikystę parodos – konkursai ir kt. Vaikučių meninių gabumų ugdymui kiekvienoje 

Pagėgių krašto bibliotekoje specialiai sukurtos ţaislotekos, kuriose maţieji gali kurti, ţaisti, piešti, 

kurti rankdarbius, ţiūrėti filmus, klausyti muzikos, surasti naujų draugų ir sutikti senus bičiulius. 

Jaunieji bibliotekų lankytojai yra nuolat kviečiami į naujų bibliotekon atkeliavusių knygelių 

gimtadienius – sutiktuves ,,Knygų kamarėlėje“. Pačius naujausius ir graţiausius leidinius vaikai gali 

apţiūrėti nuolat atnaujinamoje „Naujų knygų“ lentynoje. Įvairaus amţiaus vaikai gali apsilankyti 

Pagėgių krašto bibliotekose organizuojamose paţintinėse ekskursijose „Knyga ir biblioteka – visada 

šalia“ ir tapti jose veikiančių įvairių klubų nariais. Vaikų literatūros skyriuje veikia: klubas ,,Jaunasis 

bibliotekininkas“, jis vienija knygą mylinčius ir bibliotekos veikla besidominčius vaikus, norinčius 

prisidėti prie parodų bei renginių organizavimo, dalyvauti literatūrinėse - muzikinėse perskaitytų 

knygų aptarimo popietėse ir tapti tikru bibliotekininko pagalbininku. Jaunieji bibliotekininkai atlieka 

knygnešių darbą, klijuoja knygas, savo darbeliais ir piešinėliais puošia biblioteką. Klubas ,,Smalsutis“ 

- kviečiami vaikai, kurie nori išmokti dirbti kompiuteriu ir to išmokyti savo draugą;, klubas ,,Antri 

namai“ kviečia 1-6 klasių moksleivius bibliotekoje ruošti namų darbus. Jiems padeda daugybė 

enciklopedijų, ţinynų, informaciją iš viso pasaulio suteikia internetas. Literatūros klubas „Ţiniukas“, 

kurio veikloje dalyvauja 1-5 kl. moksleiviai. Šio sambūrio tikslas - sudaryti sąlygas vaikams tobulėti, 

lavinti kūrybiškumą, suteikti galimybes turiningai leisti laisvalaikį, vystyti bendravimo įgūdţius, 

supaţindinti su naujomis knygutėmis, paskatinti jaunąją kartą dalintis įspūdţiais apie perskaitytus 
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leidinius su draugais ir aktyviai dalyvauti visuose bibliotekos renginiuose, puošti bibliotekos interjerą 

savo kūrybos piešiniais.  

Vaikų biblioteka plėtoja partnerystę ir bičiulystę su Pagėgių krašto mokyklomis, Pagėgių lopšeliu 

– darţeliu, Pagėgių papildomojo ugdymo mokykla, Pagėgių vaikų globos namais, Pagėgių 

savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriumi, Pagėgių socialinių paslaugų centru. Šioje bibliotekoje 

vyksta vaikų su negalia vasaros stovyklų uţsiėmimai, bendruose projektuose dalyvauja globos namų 

auklėtiniai, organizuojamos krašto moksleivių rankdarbių, piešinių, dailės ir meno darbų parodos bei 

jų pristatymai.  

2011 m. buvo organizuojami jau tradiciniais tapę renginiai vaikams. Tai: Tarptautinės vaikų 

gynimo dienos šventė, Pagėgių miesto šventės kūrybinis – muzikinis rytmetys, balionų fiesta 

,,Linkėjimai Miestui ir Pasauliui“, geriausio Metų skaitytojo pagerbimas,  Europos dienos popietė, 

Tarptautinės gyvūnų globos diena, Tarptautinės vaikų knygos dienos šventė, piešinių ant asfalto 

konkursas, Nacionalinės bibliotekų savaitės akcijos, kalėdinių skaitymų pavakariai ,,Pusnynų pasaka“, 

„Metų knygos-2010“ rinkimai. 

 

 

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius  

 

 

,,Čiulbančio medţio pasakaitės, Pagėgių smalsučiams padovanotos“ – šitaip pavadinta 

šventine diena Pagėgių savivaldybės vaikų literatūros skyrius įsimintinai uţbaigė renginių ciklą, skirtą 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. Geguţės 3- ąją dieną įvyko du susitikimai su sakmių, 

pasakaičių, legendų, mįslių spėlionių kūrėju, knygelių vaikams ,,Saldus miegelis voro lopšely”, 

,,Dievo karvytė”, ,,Čiulbantis medis”, ,,Šerpaitis, vėjo dievaitis”, ,,Milţinai ir nykštukėlis”, ,,Mėnulio 

raitelė” autoriumi, rašytoju Laimonu Iniu ir poete Dalia Poškiene iš Kauno.  

Poetė Dalia Poškienė pristatė Laimono Inio knygas, trumpai papasakojo apie jo kūrybos kelią. 

Renginio metu buvo pagerbti geriausi Pagėgių vaikų bibliotekos bičiuliai. Šią garbingą misiją atliko 

rašytojas Laimonas Inis. Metų skaitytojo diplomai ir dovanėlės buvo įteikti ketvirtaklasėms Arevikai 

Ambarcumian, Airidai Patlabaitei bei Aistei Stanislavičiūtei. Susitikimui baigiantis, ,,prapliupo„„ 

saldainių lietus. 
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Akimirkos iš renginių „Čiulbančio medţio pasakaitės, padovanotos Pagėgių 

smalsučiams“ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gerumas Tau ir man“ – Europos dienos paminėjimui skirtas renginių ciklas. Kadangi 2011-

ieji metai Europos Sąjungos Tarybos sprendimu paskelbti  savanorystės  metais, Pagėgių  savivaldybės 

viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus jaunieji skaitytojai  vieningai   nutarė prisidėti prie šios 

graţios idėjos. Geguţės 6 d.  prasidėjo dailės pleneras ,,Šypsena Europai“. Plenero dalyviai – Pagėgių 

vaikų bibliotekos draugai ir įvairių projektų  partneriai – Pagėgių savivaldybės papildomojo ugdymo 

mokyklos dailės skyriaus moksleiviai bei jų mokytoja Lina Ambarcumian. Vaikai piešė atsakingai ir 

su meile, nes ţinojo, kad jų darbeliai  bus eksponuojami Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir 

senelių globos namuose. Iš visų piešinių buvo atrinkta 20 spalvingiausių, įdomiausių darbų, kurie buvo 

įrėminti ir paruošti parodos pristatymui. 

Geguţės 9 d.  šventinis rytmetys sutiktas Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių 

globos namuose, kurių gyventojai groţėjosi šios įstaigos poilsio kiemelyje paroda „Šypsena Europai“ 

susidomėję klausė Pagėgių krašto poetų eilių, skaitomų Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

darbuotojų. Linksmoji viktorina ,,Aš Europietis“, į kurią įsijungė ir vaikai, ir seneliai,  supaţindino su 
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trumpa Europos Sąjungos istorija. Šventė baigėsi bendromis vaišėmis, ţaidimais. Renginio dalyviai – 

Pagėgių  vaikai - liko patenkinti nors maţa dalele prisidėję prie pagrindinio savanorystės principo – 

jausti atsakomybę uţ kitą. 

 

Akimirkos iš Europos dienos paminėjimui skirto renginių ciklo „Gerumas Tau ir man“ 
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,,Didelis maţųjų pasaulis“ - literatūrinis, edukacinis ir kūrybinis renginys, skirtas Tarptautinei 

vaikų gynimo dienai  paminėti. Tai – vaikų seniai pamėgtas  piešimo ant asfalto konkursas, ţaidimų 

valandėlė ,,Linksmiada“, Pagėgių krašto mokyklų moksleivių rankdarbių paroda ,,O darbelių 

graţumėlis...“. Piešimo ant asfalto konkurso tema ,,Myliu savo miestą, šalį ir pasaulį“. Visi piešiniai 

buvo spalvingi, linksmi, nuoširdūs, buvo sudėtinga išrinkti graţiausią, geriausią. Todėl apdovanoti visi 

piešusieji. Ţaidimų valandėlėje ,,Linksmiada“, vaikai rungėsi, kuris sumanesnis. Labiausiai ţaidėjams  

patikusi uţduotis - ,,Ar gerai moki abėcėlę?“, kurios esmė - kuo greičiau abėcėlės seka į lentynas 

sudėti tam tikrą knygų skaičių. 

 Vaikų literatūros skyriuje buvo eksponuojama tradicinė Pagėgių krašto mokyklų moksleivių 

rankdarbių paroda ,,O darbelių graţumėlis...“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Darbelius 

parodai šiemet pristatė Piktupėnų, Stoniškių, Natkiškių Zosės Petraitienės ir Lumpėnų Enzio 

Jagomasto pagrindinės mokyklos. Kiekvienas darbelis įdomus,  šiltas,  gamintas su meile ir palytėtas 

vaikiškų rankelių. 

 

Literatūrinio, edukacinio ir kūrybinio renginio ,,Didelis maţųjų pasaulis“ akimirkos 
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Filialų renginiai: 

 

Lumpėnų filialas. Surengta literatūrinė - meninė popietė „Vaikiškas linksmybes – į knygas“. 

Pirmąją vasaros dieną – birţelio 1-ąją - maţieji lumpėniškiai ir Lumpėnų vaikų uţimtumo kambario 

auklėtiniai rinkosi į Pagėgių savivaldybės Lumpėnų seniūnijos kiemelį, kuriame vyko Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos Lumpėnų filialo (kitaip - Lumpėnų bibliotekos) organizuotas 

edukacinis renginys vaikams ir paaugliams „Vaikiškas linksmybes – į knygas“, skirtas Tarptautinei 

vaikų gynimo dienai paminėti bei jaunosios kartos meninių gebėjimų ugdymui. Popietė prasidėjo 

Lietuvos ir uţsienio rašytojų sukurtų pasakų personaţų piešimu ant asfalto. Bibliotekininkė Nijolė 

Šedienė vaikučiams buvo sumaniusi po uţduotėlę,  kurios metu ant popieriaus lapelių surašė 

ţymiausių vaikiškų knygučių autorių pavardes ir maţieji turėjo sukurti jiems linkėjimus. Sudėjus 

laiškelius į spalvingus balionus, jie buvo paleisti į padangę, o gaivus vasaros vėjelis nešė linkėjimus 

gyviems ir Anapilin iškeliavusiems rašytojams: Hansui Kristianui Andersenui, Astridai Lindgren, 

Vytei Nemunėliui, Vytautui Račickui, Vytautui V. Landsbergiui, Kostui Kubilinskui ir daugeliui kitų. 

Daug dţiaugsmo maţiesiems buvo skanaujant Lumpėnų seniūnės Danguolės Mikelienės dovanotus 

saldumynus. Ne tik linkėjimus jie rašė, bet ir, pasitelkę fantaziją, spalvotais pieštukais išradingai šiuos 

linkėjimus išmargino. Po to jaunieji bibliotekos draugai labai noriai bandė įspėti bibliotekininkės 

pateiktas įvairias minkles ir mįsles apie lietuviškus papročius, tradicijas, šventes. Šios atrakcijos tikslu 

siekta suţadinti vaikų ţingeidumą ir norą skaityti bei ţinoti. 

Kūrybinės – literatūrinės – mokomosios popietės „Vaikiškas linksmybes – į knygas“ 

akimirkos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piktupėnų filialas. „Patys maţiausi mūsų draugai“ - tai 2011 m. spalio 4 dieną surengta 

edukacinė – paţintinė popietė įvairaus amţiaus vaikams, skirta Tarptautinei gyvūnų globos dienai 

paminėti. Šventiniame renginyje dalyvavusios Piktupėnų pagrindinės mokyklos pradinių klasių 

mokytojos Eugenija Budvytienė, Ona Genienė, Birutė Kairienė, Olga Otienė bei buvusi geografijos ir 

biologijos mokytoja Adolfina Genienė, šiuo metu kuruojanti ir globojanti Piktupėnų pagrindinės 
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mokyklos jaunųjų miškininkų būrelį „Ąţuoliukas“, popietėn susirinkusiems gamtos mylėtojams 

atskleidė tinkamos gyvūnėlių prieţiūros paslapčių. Bibliotekos darbuotoja Nijolė Jogienė papasakojo 

trumpą Tarptautinės gyvūnų globos dienos minėjimo istoriją ir pasiūlė jauniesiems gyvūnijos pasaulio 

gerbėjams atsakinėti į linksmosios „ţaliosios“ viktorinos klausimus. Bibliotekininkė pakvietė 

mokytoją Adolfiną Genienę pasidalinti paskutinės kelionės į Ventės ragą, kurios metu buvo 

išklausytos paties ţymiausio mūsų krašto ornitologo prof. Leono Jezersko paukščių ţiedavimo 

pamokos, įspūdţiais, papasakoti įspūdingiausius jaunųjų miškininkų būrelio „Ąţuoliukas“ nuotykius. 

Pedagogė Eugenija Budvytienė pakvietė popietės dalyvius į lėlių teatro spektaklį „Kur pradingo 

saulutė?“. 

Pasibaigus spektakliui popietės dalyviai bei svečiai, visi - maţi bei dideli - šoko „Pirato Flinto 

mankštos“ šokį. Galiausi visi sustojo V raidės forma, vaizduodami į šiltuosius kraštus skrendančius 

paukštelius ir, iškėlę rankas kaip sparnus, linkėjo „viso gero“ ir „laimingo kelio namo“, o mintys 

sukosi apie ilgą sparnuotojų bičiulių kelionę į pietus. 

 

Edukacinės – paţintinės popietės „Patys maţiausi mūsų draugai“ akimirkos 
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Šilgalių filialas. „Skaitom! Rašom! Bendraujam!“ - šventinių renginių ciklas, skirtas 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei paminėti. Profesinės bibliotekininkų savaitės minėjimas 

prasidėjo 2011 m. balandţio 26 d. Anapilin iškeliavusio poeto Justino Marcinkevičiaus šviesaus 

atminimo pagerbimu. Į svečius buvo pakviesti Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro 

ikimokyklinės grupės vaikai su auklėtoja Gitana Bauţaite, kuriems J. Marcinkevičiaus eiliuotą poemą 

,,Grybų karas“ skaitė bibliotekos klubo „Ţiniukės“ narės: Ernesta Baltutytė, Viktorija Bartkutė ir 

Neilita Budnikaitė. Kiekvienas ikimokyklinukas dovanų gavo po knygelę. Renginių ciklą sudarė: 

literatūrinė, informacinė viktorina - popietė 9-12 m. vaikams „Knyga - geriausia laisvalaikio 

pramoga“, kurios svarbiausiu akcentu tapo geriausių jaunųjų bibliotekos skaitytojų apdovanojimas, 

ištikimiausių bibliotekos bičiulių pagerbimas. Bibliotekininkė Tatjana Biliūnienė įteikė padėkas ir 

atminimo dovaneles daugiausiai knygų perskaičiusioms bibliotekos lankytojoms: Germantei 

Arcišauskaitei, Gabrielei Korzenkaitei bei Neretai Lukošiūtei. Pasidalinę popietės įspūdţiais, dalyviai 

buvo pavaišinti gardumynais; Vyko literatūrinio – kūrybinio konkurso jaunimui „Biblioteka - mano 

mėgstama vieta“ rezultatų apibendrinimas ir nugalėtojų apdovanojimas. Šilgalių biblioteka balandţio 

26 - geguţė 3 d. skelbė įdomiausio laiško bibliotekai konkursą - „Biblioteka - mano mėgstama vieta“, 

Konkurse dalyvavo  Šilgalių pagrindinės mokyklos 5-9 kl. mokiniai. Daugiausiai laiškų bibliotekai 

parašė 5 ir 7 klasių moksleiviai. Organizuoti konkursą ir vertinti vaikų darbus pagelbėjo Šilgalių 

pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Daugalienė. Įdomiausio laiško bibliotekai 

nugalėtojais tapo 7 klasės moksleiviai Skomantas Masidunskas ir Evelina Zarambaitė. Jie buvo 

apdovanoti padėkos raštais bei dovanelėmis. 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei praėjus, jaunųjų Šilgalių bibliotekos draugų širdelėse 

liko šios profesinės bibliotekininkų šventės metu patirtos malonios ir šviesios akimirkos, šilti 

atsiminimai bei atsirado didesnis domėjimasis knyga, skaitymu, biblioteka, lietuviškosiomis 

tradicijomis ir kultūra. 
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IX. MATERIALINĖ BAZĖ 

Jau eilė metų taisytina padėtis yra Vilkyškių ir Vėlaičių bibliotekose. Vilkyškių filiale: 

- Būtina sutvarkyti elektros instaliaciją; 

- Pakeisti langus; 

- Atlikti einamąjį remontą (išdaţyti sienas, balinti lubas, pakeisti grindų dangą). 

- Vėlaičių bibliotekoje reikia kapitalinio remonto, seniai remontuotose patalpose šalta, šildomas 

elektra tik viena patalpa, kur yra interneto skaitykla, tad savivaldybės ir bibliotekos vadovai 

svarsto galimybę biblioteką perkelti į Kentrių kaimo bendruomenės namus, kai bus baigtas šių 

namų remontas. 

 2010 m. bibliotekai skirtas automobilis nepateisino lūkesčių, kadangi nuolat remontuojamas, 

numatoma teikti prašymą savivaldybės administracijai dėl jo nurašymo. 

 Krizės metais biblioteka materialinės bazės negalėjo stiprinti, lėšų pakako tik minimaliam 

bibliotekų funkcionavimui. 
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 Bibliotekinė bendruomenė viliasi, kad naujose bibliotekos patalpose bus nauja įranga bei baldai 

pritaikyti bibliotekos reikmėms, viliasi, kad neteks į naujas patalpas perkelti senos įrangos ir 

baldų. 

 

X. FINANSAVIMAS 

 

Bibliotekos lėšos (pajamos, išlaidos) 

41 lentelė 

 

1. Gauta lėšų per 2011 m.  2010 m. 2011 m. 

  Iš viso (tūkst. Lt.): 371,1 459,7 

  Iš savivaldybės 342,9 368,4 

  Iš Kultūros ministerijos 16,6 33,8 

  Uţ mokamas paslaugas 1,0 0,5 

  Fizinių asmenų parama 10,6 13,2 

  Programų, projektų  43,8 

     

2. Išlaidos  per 2011 m. Iš viso (tūkst. Lt.): 370,9 459,5 

  Darbo uţmokesčiui 202,8 237,1 

  Dokumentų įsigijimui 33,2 41,1 

  Kitos išlaidos 134,9 181,3 

 

 

XI. IŠVADOS 

Pasiekimai: 
 

 Sukurta ir visuomenei pristatyta bibliotekos svetainė www.pagegiusvb.lt ; 

 Krašto bibliotekų fondai pasipildė naujais kraštotyriniais leidiniais – Benjamino Kondrato 

(Vilnius) „Kūrėjų pėdsakais. Pagėgių kraštas“ ir „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika...“; 

 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojos, kad ir sunkiomis sąlygomis, be tam skirtų lėšų, 

ankštose patalpose per 2011m. suorganizavo krašto visuomenei 574 renginius; 

 Visos bibliotekos darbuotojos kėlė kvalifikaciją mokymuose, organizuotuose Viešojoje 

bibliotekoje ir įgijo Europos kompiuterio vartotojo paţymėjimus, kurie suteikia teisę 

bibliotekos darbuotojoms mokyti bibliotekos lankytojus dirbti kompiuteriu; 

 Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka išlieka viena svarbiausia kultūros įstaiga savivaldybėje 

individualiai aptarnaujanti lankytojus, ji atvira ir prieinama visiems krašto gyventojams,  

teikia plataus spektro informacines paslaugas, mokymus, patraukli įvairaus amţiaus ir 

pomėgių lankytojams, dirbanti 6 dienas per savaitę; 

 LR Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 4.0 tūkst. Lt. daugiau, nei 2010 m.; 

 Atsiţvelgus į bibliotekos reikmes ir atsisakius bibliotekininko etato, neviršijant savivaldybės 

Tarybos leistino etatų skaičiaus bei mokos fondo, įvesta darbininko pareigybė 0,5 etatu. 

 

http://www.pagegiusvb.lt/
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Problemos: 

 Viešoji biblioteka 2011 m. neperkelta į naujas patalpas. Tačiau rengiant šią ataskaitą naujasis 

Kultūros centro pastatas, kuriame įsikurs ir biblioteka, jau atiduotas eksploatacijai. Bibliotekos 

bendruomenė rengiasi persikėlimui; 

 Ekonominės problemos koregavo bibliotekų veiklą ir 2011 metais – dėl lėšų stokos atsisakyta 

kai kurių renginių organizavimo, susitikimų su raštijos veikėjais, sustabdyti leidybiniai 

projektai; 

 Dėl lėšų stokos bibliotekos darbuotojai negali kelti kvalifikacijos – atsisakyta dalyvauti 

Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre vykstančiuose seminaruose; 

 Dėl lėšų stokos bibliotekos vadovas negali vykti į respublikinius bei tarptautinius renginius, į 

kasmet organizuojamus seminarus bibliotekų vadovams; 

 Biblioteka negali stiprinti ir palaikyti Informacinių technologijų diegimo bibliotekose 

programos, negali įsigyti kompiuterijos palaikymo priemonių (spausdintuvų, kopijuoklių, 

dokumentų identifikavimo kodų nuskaitytuvų ir kt. ) – tam neskiriamos lėšos; 

 Taisytina patalpų ir pastatų padėtis Vėlaičių ir Vilkyškių filialuose; 

 Vis dar išlieka nekvalifikuotų darbuotojų mokymo problema – mokant kolegą, nukenčia paties 

mokytojo darbas, didėja neatlygintinas darbo krūvis; 

 Bibliotekai skirtas automobilis daţniau remontuojamas nei naudojamas pagal paskirtį, todėl 

2011 m. nukentėjo filialų patikra ir metodinė pagalba, konsultacijos ir mokymai filialų 

bibliotekininkams jų darbo vietoje. Daţnai prireikus skubios pagalbos ar neatidėliotinai svarbiu 

reikalu prireikus nuvykti į filialą, darbuotojai vyksta savo transportu; 

 Bibliotekoje dirbančių darbuotojų darbo uţmokestis neadekvatus išsilavinimui, darbo krūviams 

ir atliekamoms papildomoms funkcijoms. Viešosios bibliotekos pagrindinių funkcijų vykdymui 

nėra ţmogiškųjų išteklių – 1 darbuotojui tenka 4-5 darbuotojų darbo krūvis, lyginant su kolegų, 

dirbančių Šilutės, Tauragės, Šilalės, Jurbarko ir kt. savivaldybių bibliotekose.  

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė viliasi, kad 2012 – ieji metai atneš 

daugiau dţiaugsmo ir pasitenkinimo savo profesija ir veikla, nei nusivylimo. Tikime, kad mūsų veikla, 

renginiai, leidiniai, kasdieninis darbas tiek suaugusiems, tiek vaikams, garsina Pagėgių kraštą ir skirtas 

šio krašto ţmonėms. 

 

 

 

Direktorė          E. Stankevičienė 

 

 


