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BENDROJI DALIS
Bibliotekos veikla reglamentuojama LR Bibliotekų įstatymu, Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos nuostatais, patvirtintais 2009 m. rugsėjo 24 d. Pagėgių savivaldybės Tarybos sprendimu
Nr. T-696, standartais LST EN 2789:2005 „Informacija ir dokumentai – tarptautinė bibliotekų
statistika“, ISO 11620:2008 „Informacija ir dokumentai. Bibliotekos veiklos rodikliai“, LR Kultūros
ministro įsakymais, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, kaip šalies bibliotekų
tiriamosios ir metodinės veiklos koordinavimo centro bei Lietuvos integralios bibliotekų informacijos
sistemos (LIBIS) centro rekomendacijomis ir reikalavimais, LR Seimo ir Vyriausybės priimtais teisės
aktais.
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka yra krašto informacijos ir bibliotekinės kraštotyros
centras, kuris renka, apdoroja, kaupia, sistemina ir skaitmenina medžiagą krašto istorijos, kultūros,
visuomeniniais, bendruomenių gyvenimo, kitais klausimais. Sukauptus ir parengtus fondus biblioteka
pristato krašto visuomenei, suteikia galimybę jais naudotis visiems gyventojų sluoksniams,
moksleiviams, studentams, vartotojams, besidomintiems krašto istorija, kultūra, raštija.
Jau dveji metai, kai Viešoji biblioteka įsikūrė naujose patalpose, tad jau galima daryti kai
kuriuos pastebėjimus ir išvadas ar pateisinti bibliotekos lankytojų lūkesčiai, viltys ir pageidavimai.
Geresnė prieiga prie bibliotekos dokumentų, erdvės, skirtos skaitytojų komandiniam bei individualiam
darbui, patalpos renginiams ir meno parodų ekspozicijoms, galimybė bibliotekos paslaugomis naudotis
ir vaikams ir senjorams, kasmet didėjantis informacinių ir socialinių paslaugų spektras – visa tai
parodo, kad bibliotekos darbuotojų pastangomis sukurta biblioteka tapo tikraisiais bendruomenės
namais.
2013 m. pradėtas elektroninis bibliotekos lankytojų aptarnavimas, įvestas vieningas skaitytojo
bilietas, tiesa, kol kas tik centrinėje bibliotekoje. Aštuoni Viešosios bibliotekos filialai taip pat turi
prieigą prie interneto, tai ypatingai svarbu kaimo žmogui, kuriam reikalingos informacinės paslaugos,
kaip: įvairių deklaracijų pateikimas, e bankininkystės paslaugos, prieinama informacija e žiniasklaidos
priemonėse, patogu susisiekti su artimaisiais užsienyje.
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka patraukli ir įdomi ne tik vietos gyventojui, bet ją
aplankė keli tūkstančiai ekskursantų, čia vedami edukaciniai užsiėmimai mokiniams, organizuojami
įvairūs knygos renginiai, susitikimai su žinomais visuomenės veikėjais, rengiami meno parodų
pristatymai.
Bibliotekos

darbuotojai

apie

savo

veiklą

rašė

straipsnius

bibliotekos

svetainėje

www.pagegiusvb.lt, savivaldybės ir Lietuvos internetinėje erdvėje, juos publikavo žiniasklaidos
priemonėse: Šilokarčemoje, Pamaryje, Tauragės kurjeryje, Vorutoje, Valstiečių laikraštyje, Ūkininko
patarėjuje, Savivaldybės žiniose, Tarp knygų ir kt.
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Kaip ir kasmet, 2013-aisiais darbuotojai tobulino bibliotekinius automatizavimo procesus,
plėtojo teikiamų elektroninių paslaugų įvairovę, kruopščiai kūrė elektroninį katalogą pildydami jį
naujais bibliografiniais įrašais.
Biblioteka atvira ir prieinama visiems: senjorai praveda šachmatų turnyrus, skaityklose buriasi
Lietuvai pagražinti draugijos, literatų sambūrio, Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA)
Pagėgių skyriaus narės, moterų klubas „Pagėgių vaivorykštė“, edukacinės pamokos vyksta specialiai
vaikams įrengtoje patalpoje „Suopio paunksmė“. Konferencijų salėje vyksta įvairūs seminarai,
konferencijos, mokymai, šios patalpos tapo labai paklausios, jomis ir kompiuterine įranga turi
galimybę pasinaudoti visi pageidaujantys.
Bibliotekos veikla tarnauja Pagėgių krašto išskirtinumo garsinimui, parengtos ekspozicijos
pristato krašto istorijos raidą, kultūros vertybes.
Deja, lėšų stoka riboja bibliotekos galimybes dalyvauti respublikiniuose bibliotekų
renginiuose, seminaruose, mokymuose. Nepatenkinama kai kurių filialų materialinė bazė, patalpų
būklė Vėlaičių filiale, sensta kompiuterių ūkis, informacinių technologijų specialistas dirba tik 0,1
etatu, tai labai neigiamai atsiliepė filialų kompiuterinės įrangos priežiūrai ir palaikymui. Biblioteka jau
keleri metai neturi automobilio, tad naujas knygas, meno parodas ir filialų aptarnavimo darbus tenka
organizuoti nuolat kreipiantis pagalbos į savivaldybės administraciją, kitas įstaigas.

6

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
Bibliotekų skaičius
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos tinklą sudaro Viešoji (Centrinė) biblioteka ir 8 kaimo
filialai.
2013 m. kovo 19 d. Pagėgių savivaldybės viešoji (Centrinė)

biblioteka minėjo pirmąsias

įkurtuvių naujose, specialiai bibliotekos veiklai pritaikytose patalpose metines. Naujosios bibliotekos
patalpos - rekonstruotame Pagėgių savivaldybės kultūros centre (Jaunimo g. 3, Pagėgiai), bibliotekoje
įrengtos patalpos, pritaikytos skirtingoms lankytojų amžiaus grupėms bei įvairioms jų reikmėms. Visi
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialai turi prieigą prie interneto, tad prieinami įvairaus
amžiaus, išsilavinimo, įvairių socialinių sluoksnių asmenims. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka
aptarnauja visos savivaldybės gyventojus, paslaugos yra teikiamos Lietuvos ar užsienio šalių
piliečiams ne tik tradiciniu bet ir nuotoliniu būdu: internetu, telefonu, pašto ir fakso ryšiais.
Piktupėnų ir Žukų filialai yra sujungti su mokyklų bibliotekomis. Vilkyškių filialo veikla dėl
pastato renovacijos nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. sustabdyta.

Nestacionarinis aptarnavimas
Knygnešiai
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)

1 lentelė

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

2012
m.
43
9
12
15
20
5
8
31
6
149

2013
m.
39
9
12
16
16
7
11
23
6
139

Skirtumas
-4
0
0
+1
-4
+2
+3
-8
0
-10

2012
m.
1 021
111
52
130
95
155
66
257
265
2 152

Knygų
2013
m.
454
120
27
118
45
165
127
135
260
1 451

Skirtumas
-567
+9
-25
-12
-50
+10
+61
-122
-5
-701

2012
m.
3 705
550
34
76
590
1 442
102
1 713
755
8 967

Išduotis
Periodikos
2013
m.
2 515
577
35
43
560
1 127
96
1 250
785
6988

Skirtumas
-1 190
+27
+1
-33
-30
-315
-6
-463
+30
-1 979

2012
m.
4 726
661
86
206
685
1 597
168
1 970
1 020
11 119

Viso
2013
m.
2 969
697
62
161
605
1 292
223
1 385
1 045
8 439

Skirtumas
-1 757
+36
-24
-45
-80
-305
+55
-585
+25
-2 680

Pagėgių mieste ir seniūnijose gyvena žmonių, kurie dėl senyvo amžiaus, neįgalumo, gyvenimo
atokiuose Pagėgių savivaldybės kaimuose, negali patys atvykti į bibliotekas, tačiau nori naudotis jos
paslaugomis. Todėl specialių poreikių turintiems asmenims Pagėgių krašto bibliotekos teikia
papildomą paslaugą – knygnešystę, t.y. šiuos vartotojus aptarnauja knygnešiai savanoriai, bibliotekos
leidinius jie pristato skaitytojams į namus. 2013 m. daugiausiai knygnešių turėjo Viešoji biblioteka,
Vilkyškių, Piktupėnų bei Stoniškių filialai (šiose teritorijose didžiausias gyventojų skaičius).
2013 m. visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje knygnešių skaičius, lyginant
su 2012 m., sumažėjo 10 asmenų arba 6,7%. Tai nulėmė mažesnį išduotų dokumentų kiekį.
Pagrindinės šiuos pokyčius nulėmusios priežastis - aptarnaujamos teritorijos gyventojų demografinė
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kaita. 2013 m. specialiųjų poreikių asmenims išduotų dokumentų dalis sudarė 10,2% (2012 m. 12,0%) viso per 2013-uosius metus Pagėgių krašto bibliotekų skaitytojams išduotų dokumentų
skaičiaus. 2013 m. vienam knygnešiui vidutiniškai teko 60,7 dokumento, o tai 13,9 dokumento mažiau
negu 2012 m.
Atsižvelgiant į tai, jog Pagėgių savivaldybės bibliotekų sistemoje yra įregistruota beveik pusantro
šimto knygnešių, kurie per 2013 m. metus neįgaliems, senyviems krašto gyventojams pristatė apie
aštuonis su puse šimto įvairių spaudinių, galima teigti, jog knygnešių veikla yra reikšminga, reikalinga,
aktuali ir būtina dėl informacinės atskirties.

II. FONDO FORMAVIMAS
Fondo būklė
2013 m. Viešosios bibliotekos fonduose sukaupta 101 777 įvairūs dokumentai: knygos,
periodiniai leidiniai, garsiniai, regimieji ir kiti elektroniniai dokumentai. Bendras fondas padidėjo 414
spaudiniais ir 31 pavadinimu. Kaimo filialuose fondas sumažėjo 3 dokumentais ir padidėjo 21
pavadinimu. 69,4% fondo sudaro grožinė literatūra, šakinės literatūros fondą sudaro 28,3% ir
periodikos – 2,3% nuo turimo viso fondo.
Naujiems dokumentams Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2013 m. skyrė 31 500,00 Lt, o
tai – 900,00 Lt mažiau negu 2012 m. 2013 m. vidutinė vienos knygos kaina buvo 23,60 Lt. Šių lėšų
nepakako bibliotekas aprūpinti reikiamais informaciniais leidiniais bei kita nauja, aktualia literatūra.
Iš viso savivaldybės viešosios bibliotekos fonde yra dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Dokumentų skaičius
Biblioteka
2012 m.
2013 m.
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

101 363
33 520
67 843

101 777
33 937
67 840

2 lentelė
Pavadinimai
Skirtumas
+414
+417
-3

2012 m.

2013 m.

19 154
19 154
9 717

19 185
19 185
9 738

Skirtumas
+31
+31
+21

Bendras fondas padidėjo 414 dokumentų ir 31 pavadinimu. Kaimo filialuose bendras fondas
sumažėjo 3 dokumentais ir padidėjo 21 pavadinimu. Viešojoje bibliotekoje fondas padidėjo 417
dokumentų.
Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra grožinės literatūros dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Biblioteka
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

3 lentelė
Dokumentų skaičius

2012 m.

2013 m.

70 363
23 627
46 736

70 622
23 955
46 667

Skirtumas

% nuo bendro fondo

+259
+328
-69

69,4
70,6
68,8
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Grožinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 1 247 dokumentais, o tai
sudaro 48,6% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. Fondo padidėjimas susijęs su didesniu grožinės
literatūros naujų leidinių gavimu.
Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra šakinės literatūros dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Biblioteka

4 lentelė
Dokumentų skaičius

2012 m.

2013 m.

28 689
9 118
19 571

28 783
9 130
19 653

Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialas

Skirtumas

% nuo bendro fondo

+94
+12
+82

28,3
27,0
29,0

Šakinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 533 vnt., tai sudaro 20,8%
nuo bendro gautų leidinių skaičiaus.
Iš viso bibliotekose yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių)
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Dokumentų skaičius
Biblioteka
2012 m.
2013 m.
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialas

2 311
775
1 536

2 372
852
1 520

5 lentelė
Skirtumas

% nuo bendro fondo

+61
+77
-16

2,3
2,5
2,2

Periodikos leidinių fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 787 dokumentais, tai
sudaro 30,6% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. 2013 m. gauti 45 prenumeruojamų periodinių
leidinių pavadinimai.
Aprūpinimas dokumentais
2013 m. bibliotekos komplektavimo šaltiniai buvo UAB „Alma littera sprendimai“, UAB „Baltų
lankų leidyba“, UAB „Tyto alba“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, UAB „Patogu pirkti“ ir kt.
Dokumentai Viešajai bibliotekai ir filialams užsakomi vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų
įstatymu bei leidyklų, knygų autorių, knygynų atsiųstais pasiūlymais.
Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Mikrorajonas
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialas

1 gyventojui
2012 m. 2013 m. Skirtumas
10,9
10,7
-0,2
16,1
12,7
-3,4
9,4
9,9
+0,5

2012 m.
30,3
24,9
33,9

6 lentelė
1 vartotojui
2013 m. Skirtumas
33,6
+3,3
27,8
2,9
37,6
3,7
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Vienam gyventojui tenkantis knygų kiekis 2013 m. sumažėjo 0,2 dokumento, nes 181 padidėjo
mikrorajono gyventojų skaičius. Vienam gyventojui teko 10,7 Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos sistemos fonduose esančios knygos, Pagėgių savivaldybės Viešojoje (Centrinėje)
bibliotekoje – 12,7, kaimo filialuose – 9,9 leidinio.
Knygų kiekis 1 vartotojui padidėjo 3,3 leidinio, nes 2013 m. bendras mikrorajono vartotojų
skaičius sumažėjo 325. Vienam vartotojui teko 33,6 knygos, Pagėgių Viešojoje bibliotekoje – 27,8,
kaimo filialuose – 37,6 leidinio.
Vienam gyventojui 2013 m. teko 3,7 naujai gauto dokumento, Viešojoje bibliotekoje – 2,3,
kaimo filialuose – 4,9 leidinio.
Per 2013 m. gauta 25 garsiniai ir regimieji dokumentai. Iš viso fonde yra 61 garsinis, regimasis
ir elektroninis dokumentas.
Per 2013 metus biblioteka įsigijo 2 567 dokumentus: 1 780 knygų (362 pav.) ir 787
periodinius leidinius (45 pav.).
Knygų įsigijimo šaltiniai
UAB „Alma litera sprendimai”
Dovanos paramos keliu
UAB „Baltų lankų“ leidyba
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
UAB „Tyto alba“
UAB „Morkūnas ir Ko“
Pirkimo-pardavimo sutartys
Kiti įvairūs tiekėjai
UAB „Patogu pirkti“
Iš viso:

7 lentelė
Įsigytų leidinių kiekis:
608
445
202
107
191
56
56
38
77
1 780

2013 m. Viešosios bibliotekos bei filialų fondai pasipildė ir paramos, dovanos keliu iš įvairių
šaltinių gautais leidiniais už 6 343,49 Lt. (2012 m. už 10 300,00Lt).
Kaip ir kiekvienais metais nemokamai leidinių skyrė Kultūros ministerija, Valstybinės lietuvių
kalbos komisija,

bibliotekos skaitytojai,

renginių dalyviai. 2013 m. parama knygomis gauta iš

leidyklos UAB „Šviesa“, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir kt.
Fondai pasipildė ne tik knygomis, bet ir periodiniais leidiniais. Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondas, vykdydamas projektą, 2013 m. visoms Lietuvos bibliotekoms (taip pat ir Pagėgių
savivaldybės viešajai bibliotekai) užprenumeravo po 37 kultūros žurnalus ir 9 savaitraščius. Ne pirmus
metus Pagėgių krašto draugija „Sandora“ visoms bibliotekoms dovanojo metinę „Vorutos“
prenumeratą, o Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen siuntė bibliotekai
žurnalą „Pasaulio lietuvis“. Bibliotekos fondai pasipildė ir Pagėgių savivaldybės Vilkyškių turizmo
informacijos centro dovanotais lankstinukais, brošiūromis apie Pagėgių kraštą.
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Dokumentų gautis
Iš viso per metus įsigyta dokumentų savivaldybės bibliotekose:
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
2012 m.
Biblioteka Dokumentų
Pavadinimų
skaičius
Viso:
2 590
397
Viešoji
1 085
397
biblioteka
Kaimo
1 505
166
filialai

8 lentelė
Dokumentų
skaičius
2 567

2013 m.
SkirtuPavadinimų
mas
-23
362

Skirtumas
-35

1 174

+89

362

-35

1 393

-112

152

-14

2013 m. įsigyta 2 567 dokumentai, t. y. 23 dokumentais mažiau nei 2012 m. (2013 m. gauta
mažiau lėšų naujiems dokumentams įsigyti).
Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 174 leidinius, 152 pavadinimų dokumentus. Stoniškių
filialas gavo 233 naujus dokumentus, Piktupėnų filialas – 212 leidinių, Lumpėnų filialui teko 203
leidiniai, Natkiškių filialui – 175, Šilgalių filialui – 204, Vėlaičių filialui – 133, Žukų filialui - 135
dokumentai. Vilkyškių filialas gavo tik 98 naujus dokumentus, ryšium su prasidėjusiu remontu.
Per metus įsigyta Viešojoje bibliotekoje ir filialuose grožinės literatūros dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Biblioteka
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

Grožinės literatūros
dokumentų skaičius
Skirtu2012 m.
2013 m.
mas
1 243
1 247
+4
502
524
+22
737
723
-14
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Pavadinimai
2012 m.

2013 m.

256
256
129

226
226
119

Skirtumas
-30
-30
-10

Didesniąją dalį naujai įsigytų dokumentų 2013 m. sudarė grožinė literatūra, kurios gauta 1 247
leidiniai. Tai sudaro 48,6% nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus. Vidutiniškai vienas kaimo filialas
gavo 174 knygas.
Per metus Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įsigyta šakinės literatūros:
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Šakinės literatūros dokumentų
skaičius
Biblioteka
Skirtu2012 m. 2013 m.
mas
Viso:
621
533
-88
Viešoji biblioteka
295
285
-10
Kaimo filialai
326
248
-78
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Pavadinimai
2012 m.

2013 m.

141
141
37

136
136
33

Skirtumas
-5
-5
-4
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Šakinės literatūros fondas pasipildė 533 naujais dokumentais, arba 20,8% nuo bendro dokumentų
gavimo. Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 36 dokumentus.
2013 m. gauta 88 dokumentais, 5 pavadinimais mažiau negu 2012 m. Mažesnė šakinės literatūros
gautis buvo gavus mažiau naujų dokumentų.
Per metus gauta periodinių leidinių:
Biblioteka
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

11 lentelė
Pavadinimai
45
45
8

Leidinių skaičius
787
365
422

2013 m. gauta 787 vnt. ir 45 pavadinimų periodinių leidinių, kas sudaro 30,7% nuo bendro
dokumentų gavimo. Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 8 pavadinimų periodinių leidinių.
Einamaisiais metais iš Pagėgių savivaldybės biudžeto periodikos prenumeratai buvo skirta 5 000,00 Lt,
todėl Viešajai bibliotekai ir filialams buvo užprenumeruota mažiau periodinių leidinių.
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje naujai gautų dokumentų procentas dokumentų fonde:
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Leidinių skaičius
Biblioteka
2012 m. 2013 m. Skirtumas
Viso:
2 590
2 567
-23
Viešoji biblioteka
1 085
1 174
+89
Kaimo filialai
1 505
1 393
-112

12 lentelė
% nuo bendro fondo
2012 m.
2013 m.
Skirtumas
2,6
2,5
-0,1
3,2
3,5
+0,3
2,2
2,1
-0,1

2013 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dokumentų gauta 2,5% nuo viso
dokumentų fondo, tai 0,1% mažiau nei 2012 m. Viešojoje bibliotekoje dokumentų gauta 3,5% nuo viso
dokumentų fondo, tai 0,3% daugiau negu 2012 m. Kaimo filialuose dokumentų gauta 2,1% nuo viso
dokumentų fondo, tai 0,1% mažiau nei 2012 m. Bendras naujai gautų dokumentų procento
sumažėjimas yra dėl to, kad 2013 m. gauta mažiau dokumentų nei 2012 m.
Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti:
Pagrindiniai lėšų šaltiniai naujiems dokumentams įsigyti 2013 m. buvo Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija, knygoms ji skyrė 31 500,00 Lt. ir Pagėgių savivaldybė, periodikai skyrusi
5 000,00 Lt.
Iš viso valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis (36 500,00 Lt) 2012 m. nupirkta vienam
gyventojui naujų leidinių už 3,85 Lt. (2012 m. – 4,60 Lt). Iš LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų
vienam savivaldybės gyventojui nupirkta dokumentų už 3,32 Lt (2012 m. – 3,48 Lt), iš savivaldybės
biudžeto vienam gyventojui nupirkta leidinių už 0,53 Lt. (2012 m. – 1,13 Lt).
Lėšos, tenkančios vienam gyventojui spaudiniams įsigyti sumažėjo todėl, kad 181 gyventojais
padidėjo bendras mikrorajono gyventojų skaičius, o Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2013 m.
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skyrė mažiau lėšų naujiems leidiniams įsigyti negu 2012 m. Taip pat mažiau lėšų buvo skirta ir iš
Pagėgių savivaldybės periodikos prenumeratai - 5 000,00 Lt (2012 m. – 10 500,00 :t)
Dokumentų nurašymas
2013 metais nurašyta 2 153 dokumentai, iš jų 726 – seni, susidėvėję periodiniai leidiniai, 162 praradę aktualumą dokumentai ir 1 265 susidėvėję bei vartotojų sugadinti dokumentai. Bendras
nurašymo rodiklis siekia 2,1% nuo bendro fondo kiekio.
Iš viso per metus bibliotekose nurašyta dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Biblioteka
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

2012 m.
Dokumen- Pavaditų skaičius
nimai
1 410
247
554
247
856
114

2013 m.
Dokumen- Pavaditų skaičius
nimai
2 153
552
757
331
1 396
552

13 lentelė
Skirtumas
Dokumen- Pavaditų skaičius
nimai
+743
+305
+203
+84
+540
+438

Nurašymo priežastys:


seni periodiniai leidiniai, nurašyta – 726 (0,7% nuo turimo fondo);



susidėvėję ir vartotojų sugadinti, nurašyta – 1 265 (1,2% nuo turimo fondo);



praradę aktualumą dokumentai, nurašyta - 162 (0,2 nuo turimo fondo).

Pagrindinę nurašytų dokumentų dalį sudaro susidėvėję ir neaktualūs spaudiniai, periodiniai leidiniai.
Fondo panaudojimas
Bendras fondo apyvartos rodiklis yra – 0,8.


Viešojoje bibliotekoje – 0,6;



Kaimo filialuose – 0,9.

Grožinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 0,40.


Viešojoje bibliotekoje – 0,58;



Kaimo filialuose – 0,34.

Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,13.


Viešojoje bibliotekoje – 0,15;



Kaimo filiale – 0,12.

Periodinių leidinių bendras naudojimo koeficientas – 30,05.


Viešojoje bibliotekoje – 22,96;



Kaimo filialuose – 33,32.
Bendras fondo panaudojimo rodiklis 2013 m. buvo 0,8. Lyginant su 2012 m. (fondo panaudojimo

koeficientas buvo 0,9), šis rodiklis sumažėjo, nes sumažėjo bendras dokumentų išdavimas.
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Grožinės literatūros bendras naudojimo koeficientas 2013 m. – 0,40 (2012 m. – 0,41), o šakinės
literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,13 (2012 m. – 0,13). Periodinių leidinių bendras
naudojimo koeficientas yra 30,05 (2012 m. – 29,39). Fondo panaudojimo koeficiento sumažėjimą lėmė
padidėjęs bendras vartotojų skaičius – 181 ir sumažėjusi išduotis – 10 649 egz.

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
1. Regiono gyventojų skaičius
2013 m. Pagėgių savivaldybės teritorijoje įregistruota 9 500 statistinių regiono gyventojų.
Gyventojų skaičius, lyginant su 2012 m. duomenimis, padidėjo 181 gyventoju. Didžiausias, 100 ir
daugiau siekiantis, gyventojų skaičiaus sumažėjimas užfiksuotas Šilgalių ir Piktupėnų fil.
aptarnaujamuose mikrorajonuose bei Stoniškių seniūnijoje. Vienai bibliotekai 2013 m. vidutiniškai
teko 1055,6 gyventojo, t. y. 20,2 gyventojo daugiau negu 2012 m.
2. Regiono gyventojų sutelkimo procentas:
Iš viso regione – 31,8%
Viešojoje bibliotekoje – 12,9%
Kaimo filialuose – 26,4%

Gyventojų sutelkimas
30,00%
25,00%

27,6%

20,00%

26,4%

15,00%
10,00%
5,00%

14,5%
12,9%

0,00%
Viešoji biblioteka

Kaimo filialai

2012 m.
2013 m.
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(Lyginamoji analizė su 2012 m)
Biblioteka ir jos
aptarnaujamas
mikrorajonas
Pagėgių viešoji
(Centrinė) biblioteka
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vėlaičių filialas
Vilkyškių filialas
Žukų filialas
Viso sistemoje:
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Regiono gyventojų sutelkimo
procentas

Gyventojų skaičius
2012 m.

2013 m.

Skirtumas

2012 m.

2013 m.

Skirtumas

9 319

9 500

+181

14,5%

12,9%

-1,6%

1 235
922
747
1 484
745
342
996
770
9 319

1 193
891
647
1 383
639
324
985
765
9 500

-42
-31
-100
-101
-106
-18
-11
-5
+181

25,5%
16,1%
32,0%
26,8%
30,1%
35,4%
41,7%
18,4%
35,9%

26,0%
12,5%
36,0%
26,0%
33,8%
36,1%
32,0%
18,2%
31,8%

+0,5%
-3,6%
+4,0%
-0,8%
+3,7%
+0,7%
-9,7%
-0,2%
-4,1%

Atlikus 2012-2013 m. aptarnaujamo mikrorajono gyventojų skaičiaus ir gyventojų sutelkimo
procento lyginamąją analizę, matoma, jog nors 2013 m. beveik 200 (1,9%) asmenų padidėjo Pagėgių
savivaldybės gyventojų skaičius, tačiau 9,7% smuktelėjo gyventojų sutelkimo procentas Vilkyškių
filiale, dėl patalpų remonto sustabdyta šio filialo veikla. Tai nulėmė ir bendrojo gyventojų sutelkimo
visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje sumažėjimą 4,1%. Didžiausias gyventojų
sutelkimo procentas 2013 m. matomas Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Piktupėnų (+4,0%)
ir Šilgalių (+3,7%) filialuose. Pagrindinės šio pakilimo priežastys: aktyvi ir įvairi šių bibliotekų
vykdoma veikla su vietos bendruomene, mokyklomis, kūrėjais.
VARTOTOJAI
Iš viso regione – 3 025 vartotojai; Viešojoje bibliotekoje – 1 221; Kaimo filialuose – 1 804.

Vartotojų skaičius
2500
2000
1500
2 002

1000

1 348

1 221

1 804

500
0
Viešoji biblioteka

Kaimo filialai

2012 m.
2013 m.
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Vartotojų pasiskirstymas
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
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Bibliotekos
Pagėgių viešoji biblioteka
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vėlaičių filialas
Vilkyškių filialas
Žukų filialas
Viso:

2012 m.

2013 m.

Skirtumas

1 348
315
148
239
398
224
121
415
142
3 350

1221
310
111
233
360
216
117
315
142
3 025

-127
-5
-37
-6
-38
-8
-4
-100
0
-325

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis besinaudojančių vartotojų skaičius,
lyginant su praėjusiųjų 2012 m. duomenimis, 2013 m. sumažėjo 325 asmenimis (9,8%). Šį neigiamą
pokytį būtų galima sieti su visoje Lietuvoje įsigalėjusiomis socialinėmis, demografinėmis,
ekonominėmis problemomis, iššaukiančiomis lietuvių emigracijos procesus, vis didėjančią tautiečių
apatiją pamatinėms visuomenės ir valstybės vertybėms.

Vartotojų pasiskirstymas
1600
1400
1200
1000
800
600

2012 m.

400

2013 m.

200
0

Vartotojų sudėtis
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)

Viso regione
Vaikai, jaunimas
Bedarbiai
Dirbantieji
Pensininkai ir neįgalieji
Studentai
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Vartotojų sudėtis
2012 m.
2013 m.
3 350
3 025
1 948
1 661
410
368
564
575
247
263
181
158

Skirtumas
-325
-287
-42
+11
+16
-23
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2013 m. iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje besilankančių socialinių gupių
tarpo 287 asmenimis sumažėjo vaikų ir jaunimo gretos, t. y., lyginant su 2012 m. - 14,7%. Pagėgių
savivaldybės bibliotekose besilankančių vaikų ir jaunuolių skaičiaus sumažėjimą 2013 m. lėmė
objektyvios priežastys: šeimos emigracija į kitą valstybę, išvykimas tęsti mokslus į kitus Lietuvos
miestus, kasmet mažėjantis gimstamumas, išvykimas studijuoti ar dirbti į užsienio šalis.
Vartotojų sudėties pokyčiai
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
VB
Vartotojų sudėtis
2012 m.
Vaikai, jaunimas
880
Bedarbiai
146
Dirbantieji
199
Pensininkai,
69
neįgalieji
Studentai
54
Viso:
1 348

17 lentelė
Kaimo fil.
2013 m.
905
228
393

VB
2013 m.
756
140
182

Kaimo fil.
2012 m.
1 068
264
365

93

178

170

50
1 221

127
2 002

108
1 804

Vartotojų pasiskirstymas pagal grupes visame regione
2013 m.
1 661

158

575
263

368

Vaikai ir jaunimas
Dirbantieji

Apsilankymų skaičius
Apsilankymų skaičius: viso – 98 553
Viešojoje bibliotekoje – 51 035
Kaimo filialuose – 47 518

Studentai
Bedarbiai
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Apsilankymų pasiskirstymas 2013 m.

51 035

47 518
Viešoji biblioteka

Kaimo filialai

Apsilankymų skaičius
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
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Bibliotekos

2012 m.

2013 m.

Skirtumas

Pagėgių viešoji biblioteka
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vėlaičių filialas
Vilkyškių filialas
Žukų filialas
Viso:

50 280
6 137
7 662
4 865
9 182
6 383
2 736
14 603
4 948
106 796

51 035
6 134
6 912
4 383
7 851
6 397
2 865
8 018
4 958
98 553

+755
-3
-750
-482
-1 331
+14
+129
-6 585
+10
-8 243

2013 m. (lyginant su 2012 m.) daugiau negu aštuoniais tūkstančiais arba kitaip - 7,7% sumažėjo
apsilankymų Pagėgių krašto bibliotekose skaičius. Mažiausiai lankytojų sulaukė Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos Vilkyškių (-45,1%) ir Stoniškių (-14,5%) filialai. Šį sumažėjimą lėmė patalpų
remontas ir bibliotekininkės liga.
Daugiausiai 2013 m. lankytasi Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje, tą
įtakojo: lankytojams sukurtos patogios erdvės darbui, poilsiui, bendravimui bei savišvietai, išplėsti
bibliotekos darbo ir veiklos barai - seminarų, apskritojo stalo diskusijų, šventinių minėjimų ir kt. organizavimas su Pagėgių savivaldybės ir Lietuvos valstybinėmis, visuomeninėmis įstaigomis bei
organizacijomis, bibliotekinių renginių gausa.
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Apsilankymai
60000
50000
40000
2012 m.
2013 m.
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20000
10000
0

Lankomumas
Bendras lankomumo rodiklis: 2012 m. – 31,9
2013 m. – 32,6
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Bibliotekos

19 lentelė
2012 m.

2013 m.

Skirtumas

37,3
28,2

41,8
26,3

+4,5
-1,9

Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

Dokumentų išduotis
Išduota dokumentų:
Iš viso regione – 82 558 fiz. vnt.
Viešojoje bibliotekoje – 19 412 fiz. vnt.
Kaimo filialuose – 63 146 fiz. vnt.

Iš viso išduota dokumentų 2013 m.

19 412
Viešoji biblioteka

63 146
Kaimo filialai
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Išduotis
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
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Bibliotekos

2012 m.

2013 m.

Skirtumas

Pagėgių viešoji biblioteka
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vėlaičių filialas
Vilkyškių filialas
Žukų filialas
Viso:

22 509
10 049
4 772
8 297
13 326
6 897
2 757
11 960
12 640
93 207

19 412
9 913
4 775
7 570
10 986
6 210
2 998
8 044
12 650
82 558

-3 097
-136
+3
-727
-2 340
-687
+241
-3 916
+10
-10 649

Dokumentų išduotis 2013 m., palyginus su 2012 m., Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos sistemoje sumažėjo daugiau negu dešimt tūkstančių, t. y. 11,4%. Didžiausias sumažėjimas
pastebimas Vilkyškių ir Stoniškių filialuose bei Centrinėje bibliotekoje. Sumažėjimą lėmusios
priežastys jau aptartos aukščiau.
Išduota dokumentų į namus ir vietoje
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Biblioteka
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai
Viso:

2012 m.
17 980
54 895
72 875

Išduota į namus
2013 m.
Skirtumas
14 880
-3 100
45 529
-9 366
60 409
-12 466
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Išduota vietoje
2012 m. 2013 m.
Skirtumas
4 529
4 532
+3
15 803
17 617
+1 814
20 332
22 149
+1 817

2013 m. pastebimas itin didelis dokumentų išduoties į namus sumažėjimas, kurio skirtumas,
lyginant su 2012 m., siekia daugiau kaip dvylika tūkstančių dokumentų (17,1%). Tačiau 2013 m.
vietoje išduota apie du tūkstančius daugiau dokumentų negu 2012 m. (8,2%). To priežastis: maža
naujų dokumentų gautis, 9,8% sumenkęs Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojų ir 7,7%
sumažėjęs lankytojų skaičius. Į namus neišduodamų bei vietoje skaitomų dokumentų grupę sudaro
žinynai, žodynai, enciklopedijos, rajoniniai periodiniai spaudiniai bei kraštotyros darbai.
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Išduota dokumentų 2013 m.
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45 529

Išduota
į namus
Išduota
vietoje

17 617

14 880
4 532
Viešoji biblioteka

Kaimo filialai

Iš viso išduota dokumentų
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Išduota iš viso:
Biblioteka
2012 m. 2013 m.
Viešoji
22 509
19 412
biblioteka
Kaimo
70 698
63 146
filialai
Viso:
93 207
82 558
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Šakinės literatūros Skirtu- Grožinės literatūros Skirtumas
mas
2012 m. 2013 m.
2012 m. 2013 m.
942

776

-166

8 685

7 935

-750

2 478

2 152

-326

18 036

14 685

-3 351

3 420

2 928

-492

26 721

22 620

-4 101

2013 m. (lyginant su 2012 m.) tiek Centrinėje bibliotekoje, tiek kaimo filialuose sumažėjo tiek
šakinės, tiek grožinės literatūros išduotis. Bendrasis literatūros išduoties sumažėjimas 2013 m. siekia
beveik penkis tūkstančius dokumentų, t. y., sumažėjo 15,2%. Daugiausia sumažėjo grožinės literatūros
išduotis bibliotekos filialuose. To priežastis - dėl kai kurių filialų patalpų remonto darbų ir
bibliotekininkių ligos sutrikdytas skaitytojų aptarnavimo darbas.
Iš viso išduota šakinės literatūros procentais nuo visos išduoties:
Regione – 3,5
Viešojoje bibliotekoje – 4,0
Kaimo filialuose – 3,4
Iš viso išduota grožinės literatūros procentais nuo visos išduoties:
Regione – 27,4
Viešojoje bibliotekoje – 40,9
Kaimo filialuose – 23,3
Iš viso išduota periodinių leidinių:
Iš viso išduota regione – 57 010
Viešojoje bibliotekoje – 10 701
Kaimo filialuose – 46 309
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(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Biblioteka
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai
Viso:
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2012 m.
Periodikos
12 882
50 184
63 066

Iš viso:
22 509
70 698
93 207

%
57,2
71,0
67,7

Iš viso:
19 412
63 146
82 558

2013 m.
Periodikos
10 701
46 309
57 010

%
55,1
73,3
69,1

Periodinių leidinių išduotis, lyginant su 2012 m., Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
sistemoje sumažėjo daugiau negu šešiais tūkstančiais, t. y. nukrito 9,6%. Viešojoje bibliotekoje
periodinių leidinių skaitomumo procentas nuo visos išduoties sumažėjo 2,1%, o kaimo filialuose 2,3%. Didžiausią įtaką turėjęs veiksnys yra maža periodikos gautis: 2013 m. Pagėgių savivaldybės
viešajai (Centrinei) bibliotekai buvo prenumeruojami tik 45 pavadinimų periodiniai leidiniai, o
vidutinė kaimo filialų periodikos gautis siekė tik 9 pavadinimų periodinius leidinius.
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų tarpe Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka pasižymi
labai maža gaunamų periodinių leidinių įvairove. Dėl nepakankamo finansavimo periodinių leidinių
stygių siekiama nors dalinai kompensuoti bibliotekų lankytojams pasiūlant periodiką skaityti
elektroninėje erdvėje – internete.

Išduota dokumentų pagal rūšis 2013 m.

57 010
22 620

2 928
Šakinės

Grožinės

Periodikos

Skaitomumas (vieno skaitytojo per metus perskaitomų spaudinių kiekis):
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Biblioteka
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai
Viso:

24 lentelė
Skaitomumas
2012 m.
16,7
35,3
27,8

2013 m.
15,9
35,0
27,3

Skirtumas
-0,8
-0,3
-0,5
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(Lyginamoji analizė su 2012 m.)

25 lentelė
Skaitomumas

Kaimo filialai

2012 m.
31,9
32,2
34,7
33,5
30,8
22,8
28,8
89,0

Lumpėnų
Natkiškių
Piktupėnų
Stoniškių
Šilgalių
Vėlaičių
Vilkyškių
Žukų

Skirtumas

2013 m.
32,0
43,0
32,5
30,5
28,7
25,6
25,5
89,1

+0,1
+10,8
-2,2
-3,0
-2,1
+2,8
-3,3
+0,1

Lyginant su 2012 m. metais, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojų skaitomumas
2013 m. pakito gan nežymiai – sumažėjo 0,5 per metus kiekvieno skaitytojo perskaitomo dokumento.
Didžiausias skaitomumas 2013 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje užfiksuotas
Natkiškių filiale.
Informacinės užklausos
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Informacinių užklausų
iš viso:
Bibliotekos

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

Viso:

26 lentelė
2013 m.

2012
m.

2013
m.

Skirtumas

Teminės

1 969
290
78
90
228
117
110
425
271
3 578

2 289
246
116
76
107
122
98
297
215
3 566

+320
-44
+38
-14
-121
+5
-12
-128
-56
-12

1 429
218
51
53
79
58
44
189
205
2 326

Faktogra- Adresi- Tikslifinės
nės
namosios
222
0
0
12
13
8
4
35
0
294

328
0
54
5
4
45
36
36
10
518

310
28
11
6
11
11
14
37
0
428

Iš to
skaičiaus
vaikams
707
156
86
39
65
60
59
149
131
1 452

2013 m. iš viso gautos 3 566 užklausos: Viešojoje bibliotekoje – 2 289; Kaimo filialuose – 1 277.
Vidutinis vienam bibliotekininkui tenkantis užklausų skaičius – 324,2 (2012 m. - 325,3) užklausos,
t. y., tik 1 užklausa mažiau negu 2012 m. Ypač padidėjo Centrinėje bibliotekoje gautų ir atsakytų
užklausų skaičius - jis pakilo 320 užklausų arba kitaip - 14% lyginant su 2012 m. Šie duomenys rodo
neblėstantį aptarnaujamos bendruomenės pasitikėjimą biblioteka kaip patikimos informacijos
kaupimo, sklaidos ir teikimo įstaiga, o bibliotekininkais - kaip informacijos laikmenų bei sistemų
žinovais.
Lankytojų informacinių interesų patenkinimui Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
darbuotojai skiria prioritetinį dėmesį. Siekiant tiksliai bei išsamiai atsakyti į Pagėgių krašto bibliotekų
vartotojų pateiktas informacines užklausas, pasitelkiamas bibliotekos spausdintų ir elektroninių
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informacijos išteklių fondas. Kaip ir 2012 m., 2013 m. skaitytojams, priklausomai nuo informacinio
poreikio pobūdžio, teiktos individualios bei grupinės konsultacijos įvairiais (pvz., informacijos
paieškos bibliotekos fonduose, kataloguose, internete būdai bei strategijos ir kt.) klausimais.

Atsakyta užklausų 2013 m.

1 277

2 289
Viešoji biblioteka

Kaimo filialai

Darbo vietos
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius:
Iš viso – 114;
Viešojoje bibliotekoje – 58;
Kaimo filialuose – 56.
Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
Iš viso – 42;
Viešojoje bibliotekoje – 19;
Kaimo filialuose – 23.
Vartotojams skirtų kompiuterizuotų ir prie interneto prijungtų darbo vietų skaičius
Iš viso – 42;
Viešojoje bibliotekoje – 19;
Kaimo filialuose – 23.
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams
Iš viso – 15;
Viešojoje bibliotekoje – 7;
Kaimo filialuose – 8.
Darbuotojams skirtų kompiuterizuotų ir prijungtų prie interneto darbo vietų skaičius
Iš viso – 15;
Viešojoje bibliotekoje – 7;
Kaimo filialuose – 8.
2013 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje įsteigtos dvi kompiuterizuotos ir
prie

interneto

ryšio

prijungtos

darbo

vietos

ir

viena

nekompiuterizuota

darbo

vieta.

Nekompiuterizuotos darbo vietos įrengtos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Šilgalių filiale, o
kompiuterizuota ir prie interneto tinklo prijungta darbo vieta vartotojams įrengta Centrinės bibliotekos
Vaikų literatūros skyriuje.

24
Kiekvienam Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūros bibliotekininkui taipogi yra
įsteigta kompiuterizuota darbo vieta su prieiga prie interneto. Iš viso Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos sistemoje yra 57 kompiuterizuotos ir prie interneto prijungtos darbo vietos: 42 – Pagėgių
krašto bibliotekų lankytojams ir 15 – darbuotojams. Tačiau nors Viešoji biblioteka ir filialai aprūpinti
informacinėmis – komunikacinėmis technologijomis ir sistemomis, tačiau ši įranga sparčiai sensta ir
būtinos svarios investicijos įrangos atnaujinimui.
Vartotojų orientavimas ir apmokymas
2013 m. organizuoti individualūs ir grupiniai informaciniai – edukaciniai užsiėmimai Pagėgių
savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojams. Mokomųjų dalykų programa apėmė tokias temas kaip:
 elektroninių ir spausdintų dokumentų rengimas bei tvarkymas;
 kompiuterinių komunikacinių programų (el. paštas, interaktyvus radijas, video konferencijos,
transliacijos, socialiniai tinklai) panaudos privalumai bei trūkumai,
 spausdintų ir elektroninių bibliografijos priemonių (kartotekų, katalogų, rodyklių, sąvadų,
duomenų bazių ir kt.) panauda,
 saugaus darbo internete nuostatos,
 elektroninių periodinės spaudos leidinių įvairovė;
 įstatyminių aktų paieška elektroninėje erdvėje;
 informacijos paieškos elektroninėje erdvėje strategijos,
 elektroninių įvairių kalbų žodynų ir tekstų vertėjų panaudos galimybės;
 elektroninių knygų privalumai, trūkumai ir naudojimosi jomis taisyklės;
 interneto forumų, pokalbių svetainių, dienoraščių teigiamos ir neigiamos pusės bei naudojimosi
šiomis elektroninėmis paslaugomis ypatumai,
 kompiuterių virusų samprata ir apsaugos nuo jų būdai.
Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos naujosiose patalpose yra suplanuota patalpa
mokymų klasės įrengimui, tačiau tenka apgailestauti, kad šios idėjos įgyvendinimui stinga materialinių
išteklių.
Siekiant Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) skaitytojams
visapusiškai atskleisti Pagėgių kraštą ir Mažąją Lietuvą, 2013 m. buvo organizuojamos pažintinės –
kraštotyrinės valandėlės, kurių metu skaitytojai buvo supažindinami su informaciją apie Pagėgių kraštą
ir Mažosios Lietuvos regioną publikuojančiomis interneto svetainėmis. Daug dėmesio buvo skiriama
bibliotekos lankytojų skaitymo kultūros ugdymui, supažindinimui su spausdintos bei elektroninėje
erdvėje pateikiamos informacijos atrankos kriterijais.
Viešoji biblioteka taipogi suteikė galimybę lankyti mokamas 10-ies ir 20-ies valandų trukmės
informacinių įgūdžių lavinimui skirtas kompiuterinio raštingumo pamokas.
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Prieiga ir sąlygos
Viešoji biblioteka dirba:
darbo dienomis – 800-1700 val.;
šeštadieniais – 900-1600 val.
Poilsio diena – sekmadienis.
Filialų darbo laikas:
Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių – kasdien nuo 900 iki 1600 val.;
Šilgalių ir Vėlaičių – kasdien nuo 1000 iki 1630 val.;
Vilkyškių – kasdien nuo 900 iki 1600 val. (nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. šis filialas nedirba dėl
bibliotekos patalpų renovacinio periodo);
Žukų – kasdien nuo 930 iki 1600 val.
RENGINIAI
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Renginiai
Žodiniai
Vaizdiniai
Kompleksiniai
Iš jų parodos
Viso:

27 lentelė
Kaimo filialai

Viso:

2012 m.

2013 m.

Skirtumas

2012 m.

2013 m.

Skirtumas

2012 m.

2013 m.

Skirtumas

70
76
41
21
187

46
98
35
26
179

-24
+22
-6
+5
-8

89
307
42
72
438

82
315
29
23
426

-7
+8
-13
-49
-12

159
383
83
93
625

128
413
64
49
605

-31
+30
-19
-44
-20

Pagrindinės renginių formos ir tematika
2013 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje organizuoti kultūriniai –
edukaciniai renginiai. Tai: literatūros, meno, kūrybos ir muzikos vakarai, įvairaus žanro parodų
pristatymai, socialinės akcijos, profesiniai susitikimai – seminarai, literatūrinės – diskusinės
valandėlės, skaitymų ciklai, knygų mainų mugės, teminiai, ekskursijos, įvairūs konkursai ir kt.
2013 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojų dėmesiui buvo sistemingai
atnaujinamos ir rengiamos kraštotyrinės literatūros ir meno ekspozicijos Kraštotyros fonde,
organizuotos apžvalginės ir retrospektyvinės parodos Krašto raštijos fonde.
2013 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose – filialuose – buvo
minimos Mažosios Lietuvos dramaturgo, publicisto, filosofo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storosta) – 145osios gimimo metinės, Klaipėdos krašto atgavimo bei Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios
Lietuvos akto (Tilžės akto) 95-rių metų sukakties metinės, Tarmių metai. Pagėgių savivaldybės
viešojoje

bibliotekoje

rengtos

literatūrinės,

kraštotyrinės

parodos,

popietės,

literatūrinės

dainuojamosios poezijos valandėlės, memuariniai poezijos ir prozos skaitymų ciklai, literatūriniai –
muzikiniai vakarai ir kt. 2013 m. už konkursinių paraiškų teikimą dalyvavimui Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos bei Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos organizuojamoje literatūrinėje
akcijoje „Metų knygos rinkimai 2013“, Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai paskirti net penki
šiuose rinkimuose dalyvaujančių knygų rinkiniai. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
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Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius ir Žukų filialas pelnė po suaugusiems skirtų „Metų knyga
2013“ pretenduojančių tapti knygų rinkinį, o Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyrius, Lumpėnų ir Piktupėnų filialai - po „Vaikų Metų knygos 2013“ kategorijai
atstovaujančių veikalų rinkinį.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos patalpose 2013 m. nuolatos veikė ir kiekvieną mėnesį
buvo keičiamos profesionalaus ir mėgėjų meno kūrėjų darbų ekspozicijos, su kurių autoriais Pagėgių
krašto bendruomenės nariai galėjo susipažinti bibliotekos organizuojamų renginių metu. Pagėgių
savivaldybės viešojoje bibliotekoje eksponuoti meno ir raštijos darbai sulaukė ypatingo pagėgiškių bei
miesto svečių susidomėjimo ir lankytojų gausos. 2013 m. Su Pagėgių savivaldybės viešąja biblioteka
susipažino Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos atstovai, Trakų rajono savivaldybės
administracijos vadovai, Juozo Vitkaus inžinerinio bataliono kariai, Lietuvos ūkininkų sąjungos nariai,
Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai, „Lietuvos ryto“ televizijos darbuotojai,
Šilutės rajono mokyklų mokiniai, Šilutės rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus
darbuotojai, bibliotekoje vykusių seminarų, konferencijų, susirinkimų dalyviai, svečiai iš Lietuvos ir
užsienio valstybių (Estijos, Rusijos), rašytojai, aktoriai, mokslininkai, dailininkai ir tautodailininkai iš
įvairių Lietuvos kampelių: Kauno, Klaipėdos, Palangos, Prienų, Rusnės, Šilutės bei Vilniaus

Pažintinės valandos su biblioteka dalyviai Juozo Vitkaus inžinerinio bataliono kariai.

Svečių iš Talino viešnagė bibliotekoje.

Trakų r. savivaldybės administracijos atstovai
Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje

27
Įsimintini viešosios bibliotekos renginiai
2013 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuoti krašto ir Mažosios Lietuvos
regiono raštijos veikėjų kūrybos pristatymai, kraštiečių meninės kūrybos vakarai. Daug dėmesio skirta
etninės kultūros puoselėjimui ir sklaidai, tarmių išsaugojimui, valstybės istorijos įprasminimui skirtų
renginių, meno ir tautodailės parodų pristatymų, profesinių susitikimų rengimui.

Svarbiausias

bibliotekos kultūrinės veiklos tikslas – ugdyti meilę ir pagarbą lietuviškai knygai, etninei kultūrai,
gimtajai kalbai ir tėvynei, supažindinti visuomenę su Pagėgių krašto tradicijomis, papročiais, atskleisti
šį kraštą per raštiją, jame ir visoje Mažojoje Lietuvoje gyvenančius bei kuriančius žmones.
Svarbesniųjų renginių fragmentai:
2013 m. sausio 10 d. - susitikimas su visuomenės veikėju, filosofu, humanitarinių mokslų
daktaru, Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir meno premijos laureatu, dramaturgu Arvydu
Juozaičiu (Vilnius), skirtas Mažosios Lietuvos istorijos puoselėjimui. Renginio metu rašytojas su
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktore, doc. dr. Silva
Pocyte pristatė naujausią savo knygą „Gyvųjų teatras: istorinių asmenybių dramos“.
Akimirkos iš susitikimo su dr. Arvydu Juozaičiu ir dr. Silva Pocyte:

Rašytojas, filosofas, dr. Arvydas Juozaitis
ir doc. dr. Silva Pocytė

Akordeonu groja mokytojas
Tomas Altaravičius.

28

Rašytoją Arvydą Juozaitį (kairėje) sveikina
Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas
Vytautas Stanišauskas

Autografų vakaro akimirka.

2013 m. vasario 27 d. – susitikimas su dailės istorike, menotyros mokslų daktare,
rašytoja, žurnaliste, Jurgos Ivanauskaitės premijos laureate (2008 m.), 2011 m. Vilniaus miesto
„Šv. Kristoforo“ statulėlės laureate, lietuviškos Metų knygos suaugusiems (2009 m., 2011 m.)
autore Kristina Sabaliauskaite. Drauge su rašytoja atvyko ir leidyklos „Baltos lankos“, leidžiančios
šios rašytojos knygas, rinkodaros projektų vadovė Ieva Bluvštein. Vakaro metu rašytoja su renginio
dalyviai dalinosi mintimis apie jos kūrybą, Vilnių, Lietuvą.
Susitikimo su rašytoja Kristina Sabaliauskaite metu pristatyta Klaipėdos krašto atgavimo
metams paminėti skirta dailininko šilutiškio Edmundo Armono tapybos darbų paroda „Siuita spalvai ir
jūrai“, skambėjo Pagėgių savivaldybės Papildomojo ugdymo mokyklos mokytojų trio Nadeždos
Snigir, Tomo Altaravičiaus ir Sigito Stankaus pianinu, akordeonu ir gitara atliekamos muzikinės
aranžuotės.
Susitikimo su Kristina Sabaliauskaite ir Edmundo Armono tapybos darbų parodos „Siuita
spalvai ir jūrai“ pristatymo akimirkos:

Rašytoja dr. Kristina Sabaliauskaitė (kairėje)
ir Ieva Bluvštein (dešinėje).

Rašytoją ir dailininką sveikina jų kūrybos
gerbėjai

29

Rašytoja Kristina Sabaliauskaitė su savo
kūrybos mylėtojais

Dailininkas Edmundas Armonas pristato
savo tapybos darbų parodą

Pagėgių Papildomojo ugdymo mokyklos
mokytojų trio muzikinis pasirodymas.

Susitikimo su rašytoja
Kristina Sabaliauskaite dalyviai.

30
2013 m. kovo 14 d. - susitikimas su kraštiete, Rusnės Salos etnokultūros ir informacijos
centro direktore, Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos nare,
„Lietuvininkų“ bendrijos nare, Lietuvos tautodailininkų sąjungos nare Birute Serviene. Popietės
metu bibliotekoje buvo eksponuojama šios menininkės personalinė karpinių paroda „Laikas ir
ženklai“, kuria, pasak autorės, siekta atskleisti pamario ženklų savitumą ir reikšmę. Tautodailininkė
Birutė Servienė surengė edukacinę meninio karpymo pamokėlę, kurios metu buvo mokoma karpyti
popierines „gryčios užuolaidėles“. Karpančius kraštiečius skambiomis dainomis palaikė Edvino
Palioko vadovaujamas Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugijos moterų ansamblis „Rambynas“.
Akimirkos iš susitikimo su Birute Serviene:

Birutė Servienė pristato albumą „Lietuva
karpiniuose“, į kurį pateko ir jos karpinys.

Tautodailininkę Birutę Servienę
sveikina jos mokytoja Gražina
Petrauskienė.

Renginio žiūrovai

Birutė Servienė su Pagėgių krašto žmonėmis
dalinasi meninio karpymo patirtimi.
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Edukacinės meninio karpymo pamokėlės
akimirka.

Bendra „mokinių“ nuotrauka su sukurtomis
„gryčios užuolaidėlėmis“.

2013 m. kovo 21 d. - šventinis dramaturgo, filosofo, publicisto, kultūros veikėjo Vydūno
(Vilhelmo Storostos) 145-ųjų gimimo metinių minėjimas „Vydūno būties takais“.
Prie Vydūno kapo susirinkusiems Vydūno gerbėjams dėkojo renginio organizatorė Pagėgių
savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė, jo mokymo pasekėjams už pagarbą
šiai iškiliai asmenybei ir už jo paminėjimą Bitėnuose dėkojo Vydūno draugijos garbės pirmininkas,
filosofas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas, humanitarinių mokslų daktaras Vaclovas Bagdonavičius
(Vilnius). Sveikinamąjį žodį tarė Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis. Vydūno pagerbimo
ceremonija pratęsta Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Čia

pristatyta bitėniškio poeto,

fotomenininko Eugenijaus Skipičio fotografijos darbų paroda „Vydūnas. Laikas ir žmonės“. Svarbius
fragmentus iš Vydūno gyvenimo, jo kultūrinės, rašytinės, visuomeninės, lietuvybės gaivinimo veiklos
pranešime „Vydūno gyvenimo ir veiklos keliais“ atskleidė Kintų Vydūno kultūros centro direktorė
Rita Tarvydienė. Vydūno draugijos pirmininko pavaduotojas Tomas Stanikas skaitė pranešimą tema
„Stresas ir Vydūno sveikatos filosofija“. 2010 m. Pagėgių krašto garbės pilietis dr. Vaclovas
Bagdonavičius literatūrinėje apžvalgoje „Vydūnas, apie Vydūną, su Vydūnu“ pristatė naujai išleistas
knygas. Vydūno 145-ųjų gimimo metinių paminėjimą „Vydūno būties takais“ vainikavo Rusnės
moterų vokalinio ansamblio „Luotužė“ (vadovė - Aušra Šlažienė) muzikinis pasirodymas, kurio metu
atlikta daugelis dainų, sukurtų remiantis Vydūno parašytomis giesmėmis.

Vydūno pagerbimas Bitėnų kapinaitėse.

Eugenijus Skipitis pristato savo personalinę
fotografijos darbų parodą
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Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita
Tarvydienė skaito pranešimą

Vydūno draugijos pirmininko pavaduotojas
Tomas Stanikas

Dr. Vaclovas Bagdonavičius pristato naujai
išleistas knygas

Rusnės moterų vokalinis ansamblis
„Luotužė“

2013 m. balandžio 23-29 d. - 13-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Nežinai?
Pėdink į biblioteką!“. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka šią bibliotekų savaitę pasitiko
įvairiomis ekspozicijomis: bibliotekos fotografijų paroda „Pirmieji metai naujai atgimusioje
bibliotekoje“, Tarptautinės meninės fotografijos federacijos menininko, fotografo, alpinisto Romualdo
Kęstučio Augūno (Vilnius) fotografijos darbų paroda „Sapnuoju Lietuvą“ ir dailininko Valdemaro
Tisaičio (Šilutė) karikatūrų ir šaržų paroda „Gyvenimas su šypsena“. Visą savaitę Centrinės
bibliotekos Bibliografijos - informacijos skyriuje vyko mokomieji kompiuterinio raštingumo ugdymo
kursai „Pagėgių krašto senjorai – e. senjorai“, Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę „Nežinai?
Pėdink į biblioteką!“ vainikavo Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos
direktoriaus Juozo Šikšnelio Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai „už nenuilstamą kultūros
puoselėjimą ir jos sklaidą, renginių gausą ir įvairovę“ skirta nominacija „Išminties marės“.
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Po „Išminties marių“ apdovanojimo ceremonijos Vilniuje: Pagėgių
savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos ir šios nominacijos steigėjai
(centre iš dešinės) Juozas Šikšnelis ir Vaida Vyšniauskaitė.
2013 m. spalio 3 d. – susitikimas su rašytoju, pedagogu, žurnalistu Rimantu Greičiumi
(Prienai) ir naujausios jo knygos „Sugrįžimai“ sutiktuvės. Renginio metu rašytojas Rimantas
Greičius dalinosi prisiminimais ir pasvarstymais apie kitados Pagėgių krašte gyvenusius, dirbusius ir
giliai atminties brydėn įsirėžusius žmones, klausytojai uždavė autoriui klausimų apie kūrybą, šeimą,
gyvenimą ir knygų leidybą. O norinčiųjų įsigyti R. Greičiaus knygų ir gauti rašytojo autografą
nusidriekė visa eilutė...
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 9c klasės moksleivės Ieva Andriekutė ir Gabija
Verygaitė, Rimantui Greičiui akomponuojant pianinu, atliko meilės ir ilgesio Lietuvai kupiną rašytojo
kūrybos dainą. Atsidėkodamas autorius jaunosioms dainininkėms įteikė po savo autorinę knygą „Man
nereikia likimo kito: prisiminimų ir apmąstymų labirintai“. Melodingas dainas apie tėviškę popietės
dalyviams taipogi dovanojo Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus moterų ansamblis.

Susitikimo su Rimantu Greičiumi dalyviai

Ieva Andriekutė ir Gabija Verygaitė su
rašytoju Rimantu Greičiumi
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Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus
moterų ansamblio muzikinis pasirodymas.

Rašytojas Rimantas Greičius pasirašo
autorines knygas skaitytojams

2013 m. spalio 18 d. - pagėgiškių kūrėjų Igno Inciaus ir Stasės Valužienės naujausių
kūrybos darbų pristatymui visuomenei skirta literatūrinė – meninė popietė „Iš meilės savam
kraštui“. Popietės metu pristatyta tautodailininko Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Pagėgiai
naktį“ ir sutikta trečioji poetės, prozininkės, pedagogės, Pagėgių krašto literatų sambūrio „Atidengsiu
Tau žodį it širdį...“ ir Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narės Stasės Valužienės knyga „Sugrįžk,
saulele! Vaikystės paveikslėliai“.
Stasę Valužienę su nauja knyga sveikino, linkėjo sveikatos ir kūrybinio džiaugsmo savivaldybės
vadovai, viešosios bibliotekos bendruomenė, buvusios kolegės mokytojos, literatai, Pagėgių
bendruomenės atstovai. Rašytoja dėkojo knygos „Sugrįžk, saulele! Vaikystės paveikslėliai“ rėmėjams
– Pagėgių savivaldybei bei Pagėgių bendruomenei, iliustratorei – pagėgiškei mokytojai, poetei,
dailininkei Linai Ambarcumian. Vokalinį – instrumentinį pasirodymą susirinkusiesiems dovanojo
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos gimnazistės Viktorija Valužytė ir Rasa Deveikytė.
Akimirkos iš literatūrinės – meninės popietės „Iš meilės savam kraštui“:

Literatūrinės – meninės popietės
„Iš meilės savam kraštui“ svečiai ir dalyviai

Tautodailininkas Ignas Incius
(pirmas dešinėje)
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Rasa Deveikytė ir Viktorija Valužytė

Stasė Valužienė pasirašo knygą įsigijusiems
kraštiečiams.

2013 m. lapkričio 21 d. – literatūros ir meno vakaras „Spalvų ir žodžių darna“. Tą vakarą
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos renginių salės interjerą papuošė tekstilinių gobelenų
paroda, kurios autorė – kaunietė tautodailininkė Dalia Kerpauskienė. Autorę ir jos darbų parodą
pristatė Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos ryšių su visuomene bei kultūros renginių
organizavimo ir projektų vadovė Dalia Poškienė (Kaunas). Taip pat pagėgiškiams pristatytas bendras
dviejų menininkių – poetės Dalios Poškienės ir gobelenų autorės Dalios Kerpauskienės – albumas
„Spalva ir žodis: tekstiliniai gobelenai ir eilėraščiai“. Dalios Poškienės eiles skaitė Kauno miesto
savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Dainavos filialo bibliotekininkė Vilma Urniežiūtė
(Kaunas). Vakarą vainikavo rašytojo, žurnalisto Laimono Inio (Kaunas) knygos „Kiekvienoje kišenėj
pavasarių šimtas: Jaunasis Kazys Binkis“ pristatymas.

Tautodailininkę Dalią Oną Kerpauskienę
(kairėje) sveikina mokytoja metodininkė Virginija Karinauskienė

Rašytojas Laimonas Inis pristato savo
knygą „Kiekvienoje kišenėj pavasarių
šimtas: Jaunasis Kazys Binkis“
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Rašytojo Laimono Inio autografas poetui,
žurnalistui Eugenijui Skipičiui.

Literatūros ir meno vakaro dalyviai.

Įsimintini filialų renginiai
2013 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose organizuotų kompleksinių renginių
spektre vyravo Pagėgių kraštui ir Mažajai Lietuvai svarbių kultūrinių įvykių, bibliotekininkystės
profesijai reikšmingų datų paminėjimui, Lietuvos raštijos veikėjų pagerbimui skirti renginiai. Keletas
iš jų:
1. Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei skirta literatūrinė – diskusinė popietė „Lenkiuosi
bibliotekos knygai“, kurios metu vyko skaitomiausių bibliotekos knygų aptarimas ir geriausių
bibliotekos skaitytojų pagerbimas (Lumpėnų filialas);
2. Knygnešio dienai ir Tarmių metams paminėti skirta literatūrinė – edukacinė popietė „Virš
pražydusio žodžio“. Renginio dalyviai supažindinti su knygnešystės istorija Lietuvoje, prisiminta
Mažosios Lietuvos (mažlietuvių, lietuvininkų) tarmė, šios tarmės žodžių tartis (Piktupėnų filialas);
3. Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei skirta skaitytojų ir buvusių bibliotekos darbuotojų
dalinimosi mintimis apie biblioteką popietė „Biblioteka – Tavo sielai artima erdvė“. Popietės metu
prisiminta Pagėgių krašto bibliotekų istorija, diskutuota apie besikeičiantį, vis modernėjantį
šiuolaikinės bibliotekos „veidą“ ir bibliotekų galimybes ateityje, aptarti tradicinių spausdintų bei
elektroninių knygų privalumai ir trūkumai (Stoniškių filialas);
Piktupėnų filiale 2013 m. gruodžio 18 d. surengta literatūrinė - informacinė valandėlė „Nuo
romantinės poezijos iki tėvynės istorijos“, skirta 10-12 kl. moksleiviams bei suaugusiems. Renginio
metu minėtos lenkų-lietuvių poeto, rašytojo Adomo Mickevičiaus 215-osioms gimimo metinės:
valandėlės dalyviai buvo supažindinti su Piktupėnų bibliotekoje eksponuota literatūrine paroda,
apžvelgiančia šio rašytojo gyvenimo ir veiklos aruodą, jo kūrybinį kelią. Bibliotekininkė Nijolė
Jogienė papasakojo apie poeto gyvenimo kelią, jo studijavimo Vilniaus universitete laikotarpį bei
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pedagoginį darbą Kauno apskrities mokykloje, kurioje Adomas Mickevičius dėstė literatūrą, teisę bei
istoriją.
Žukų filiale – 2013 m. balandžio 23-29 d. – Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga
veikė atvirų durų dienos „Pažink. Pamilk. Mėgaukis“. Šios profesinės bibliotekininkų šventinės
savaitės metu Žukų bendruomenės nariai ir Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos
vyresniųjų klasių ugdytiniai buvo supažindinti su bibliotekininkystės profesija, Žukų bibliotekos
istorija ir veikla, konsultuojami informacijos paieškos bibliotekoje klausimais. Senjorai itin domėjosi
bibliotekos sukauptu žinyniniu fondu ir istorijos mokslui priskiriamais leidiniais. Lankytojams
pristatytos tuo metu bibliotekoje eksponuotos parodos.

Parodos. Parodų formos ir tematika
2013 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Centrinėje ir filialuose) organizuojant
vaizdinius renginius – parodas – ir numatant jų paskirtį, prioritetas tradiciškai teiktas Mažosios
Lietuvos ir šalies istorijos, kultūros, raštijos paveldo svarbą, Pagėgių krašto knygininkystės ir spaudos
reikšmę atspindinčių, šalies rašytojų kūrybą atskleidžiančių ekspozicijų rengimui. Kiekvieną mėnesį
Pagėgių krašto bibliotekose eksponuotos tautodailės, tapybos, fotografijos, literatūros, kraštotyros
darbų parodos. Pagėgių savivaldybės viešoji (Centrinė) biblioteka kvietė aplankyti parengtas
nuolatines ekspozicijas, kurios 2013 m. buvo nuolat pildomos naujais eksponatais. Tai:
 Kraštotyros fonde:
a)

rašytojai, Pagėgių miesto himno „Mano miestas – Pagėgiai žali“ autorei, pedagogei,

Pagėgių krašto „Metų žmogaus“ (2002 m.) nominantei Bronei Savickienei skirta ekspozicija: laiškai,
dokumentai, fotografijos, rankraščiai, memuarai ir kt. jos giminaičių perduoti dokumentai;
b)

Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos istorijos įamžinimui, Pagėgių Kristijono

Donelaičio gimnazijos direktoriaus Jono Greičiaus atminimui skirta ekspozicija. Ją sudaro Jono
Greičiaus sūnaus, rašytojo Rimanto Greičiaus (Prienai) Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai iš
šeimos archyvo padovanotų fotografijų, dokumentų, relikvijos;
c)

Pagėgių krašto pažinimo skatinimui skirta Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos

darbuotojų parengta fotografijos darbų paroda „Senieji Pagėgiai“.
 Krašto raštijos fonde:
a) autografuotų ir bibliotekai dedikuotų leidinių paroda;
b) bibliotekai dovanotų leidinių kolekcijų ekspozicija;
c) krašto raštijos veikėjų fotoportretų ir medžiagos apie juos ekspozicija;
d) senų ir retų bibliotekos leidinių paroda.
Su šiomis Pagėgių krašto bibliotekose eksponuotomis parodomis susipažino ne tik bibliotekos
skaitytojai, renginių dalyviai, bet ir gausiai ekskursijose po biblioteką dalyvavę įvairių Lietuvos miestų
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ir miestelių gyventojai, svečiai iš kaimyninių valstybių, oficialiosios valstybės pareigūnų delegacijos,
turistų grupės.

Viešosios bibliotekos parodos
Meno parodos:
1. Dailininkės, poetės, knygų iliustratorės, pedagogės, kraštietės Kristinos Blankaitės ir
žurnalistės, dailininkės Loretos Mcivor (Šilutė) tapybos darbų paroda „Sielos monologai...“
(Pamąstymai Dekalogo tema), skirta Advento laikotarpiui paminėti. Iš ciklo „Šereitlaukis ir
jo žmonės“;
2. Šereitlaukio kaimo bendruomenės „Šereiklaukis“ parengta istorinių fotografijų paroda „Iš
Šereitlaukio dvaro istorijos“, skirta Pagėgių krašto kultūros istorijos puoselėjimui;
3. Dailininko Edmundo Armono (Šilutė) tapybos darbų paroda „Siuita spalvai ir jūrai“, skirta
Klaipėdos krašto atgavimo metams paminėti;
4. Retrospektyvinė iliustratorės Agnes Indrė (Vilnius) kūrybos paroda „Dvi knygos“, skirta
Tarptautinei rašytojų dienai paminėti;
5. Poeto, fotomenininko, Eugenijaus Skipičio (Bitėnai, Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda
„Vydūnas. Laikas ir žmonės“, skirta Vydūno (Vilhelmo Storostos) 145-osoms gimimo
metinėms;
6. Rusnės Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorės, Mažosios Lietuvos regioninės
etninės kultūros globos tarybos narės, „Lietuvininkų“ bendrijos narės, Lietuvos tautodailininkų
sąjungos narės Birutės Servienės karpinių paroda „Laikas ir ženklai“, skirta Mažosios
Lietuvos kultūros puoselėjimui;
7. Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus narių rankdarbių paroda „Žalią ranką Tau
tiesia Velykos...“, skirta Šv. Velykų šventei;
8. Dailininko Valdemaro Tisaičio (Šilutė) karikatūrų ir šaržų paroda „Gyvenimas su šypsena“,
skirta Kultūros dienai paminėti;
9. Lietuvos fotomenininkų sąjungos Garbės nario, Tarptautinės meninės fotografijos federacijos
menininko fotografo, alpinisto Romualdo Kęstučio Augūno (Vilnius) fotografijos darbų
paroda „Sapnuoju Lietuvą“, skirta Lietuvos istorijos puoselėjimui;
10. Dailininko Vytauto Bernoto (Palanga) tapybos darbų paroda „Vasaros plenerų motyvai“,
skirta Mažosios Lietuvos gamtovaizdžio, kultūros ir istorijos puoselėjimui;
11. Dailininkių Jūratės Bytautės ir Aretos Didžionienės (Tauragė) tapybos darbų paroda „Spalvų
harmonija“, skirta vaizduojamojo meno puoselėjimui ir sklaidai;
12. Tautodailininko Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Pagėgiai naktį“, skirta
tradicinei Pagėgių krašto šventei „Pagėgiai laiko labirintuose“;
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13. Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“ (vadovas – Romualdas Vaitkus) narių jungtinė
fotografijos darbų paroda, skirta informacijos apie fotografijos meną sklaidai;
14. Tautodailininkės, Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) narės Dalios Onos
Kerpauskienės (Kaunas) tekstilinių gobelenų paroda – pardavimas „Spalvotas kelias“, skirta
vaizduojamojo meno krypčių įvairovės atskleidimui.
Literatūrinės parodos:
1. „Nauja era lietuvių tautos istorijoje“, skirta Klaipėdos krašto atgavimo 90-osioms metinėms;
2. „Lietuvos širdyje - didvyrių dvasia“, skirta Laisvės gynėjų dienai;
3. „Dega laikas manyje“, skirta dramaturgo, poeto, eseisto Sigito Gedos 70-osioms gimimo
metinėms;
4. ,,Legendinis gyvenimo skrydis“, skirta lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per
Atlantą metams paminėti;
5. „Vasario 16-oji – atgimusios tėvynės simbolis“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
95-osioms metinėms;
6. „Dainuokim Lietuvą kaip džiaugsmą“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai;
7. „Vydūno kūrinija – tarsi tautos vėliava“, skirta Vydūno (tikr. Vilhelmas Storosta) 145osioms gimimo metinėms;
8. IN MEMORIAM poetui, eseistui, vertėjui, Nacionalinės kultūros ir meno premijos
laureatui (1998 m.), iškiliam raštijos ir kultūros veikėjui Marcelijui Martinaičiui;
9. „Vertingiausias žmonijos turtas – knygose“, skirta Pasaulinei knygos ir autorinių teisių
dienai paminėti;
10. „Tautos pamatas – spauda, kalba ir raštija“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai bei Tarmių metams paminėti;
11. IN MEMORIAM poetui, Pauliaus Širvio literatūrinės premijos (1997 m.) ir Antano
Miškinio premijos (2008 m.) laureatui, raštijos, kultūros ir visuomenės veikėjui Vytautui
Skripkai;
12. „Atgimimo priešaušryje – tikėjimo šviesa“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti;
13. „Valstybės tvirtybė – tautos vienybėje“, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dienai paminėti;
14. „Baltijos šalių ryžtas ir drąsa – pasaulio atmintyje“, skirta Baltijos kelio ir Juodojo kaspino
dienai paminėti;
15. „Tiesa – raktas į gėrį“, skirta rusų rašytojo, nario – korespondento, Peterburgo MA garbės
akademiko, grafo Levo Nikolajevičiaus Tolstojaus 195-osioms gimimo metinėms;
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16. „Pagėgių krašto kūrėjų raštijos aruodas“, skirta tradicinei Pagėgių krašto šventei „Pagėgiai
laiko labirintuose“;
17. „Kalba – brangiausias bočių palikimas“, skirta rašytojo, istoriko, švietėjo Simono Daukanto
220-osioms gimimo metinėms;
18. „Iš bibliotekos fondų: Stasės Valužienės kūrybos apžvalga“, skirta supažindinimui su
kraštietės poetės, prozininkės Stasės Valužienės kūryba;
19. „Mažoji Lietuva – gimtoji žemė mana“, skirta kraštiečio, rašytojo, geologo, profesoriaus
Vytauto Juodkazio 85-osioms gimimo metinėms;
20. „Tilžės aktas – testamentas tautos ateičiai“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie
Didžiosios Lietuvos akto (Tilžės akto) 95-osioms pasirašymo metinėms;
21. „Iš bibliotekos fondų: Laimono Inio ir Dalios Poškienės kūrybos apžvalga“, skirta šių
kūrėjų kūrybos apžvalgai;
22. „Vardan garbingos, vieningos, gimtos Lietuvos“, skirta lietuvių grožinės literatūros
pradininko, rašytojo, lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo
metinėms ir Kristijono Donelaičio metams paminėti bei rašytojo, poeto, Lietuvos valstybės
himno autoriaus, publicisto, vertėjo, knygnešio, laikraščio „Varpas“ redaktoriaus Vinco
Kudirkos 155-osioms gimimo metinėms.
Įsimintinos filialų parodos:
Meno parodos:
1. Poeto, fotomenininko Eugenijaus Skipičio fotografijos darbų paroda „Vydūnas. Laikas ir
žmonės“, skirta Vydūnui. (Lumpėnų filialas);
2. Šereitlaukio bendruomenės parengta istorinių fotografijų paroda „Iš Šereitlaukio dvaro
istorijos“, skirta Pagėgių krašto kultūros istorijos puoselėjimui (Lumpėnų filialas);
3. Elvyros Šulcienės (Natkiškiai, Pagėgių sav.) nėrinių paroda „Nuo siūlelio iki stebuklo“,
skirta liaudies meno puoselėjimui ir Tarptautinei tautos dienai paminėti (Natkiškių filialas);
4. Šilutės rajono Traksėdžių pagrindinės mokyklos direktorės Birutės Morkevičienės
fotografijos darbų paroda „Gėlės“, skirta Lietuvos augmenijos įvairovės atskleidimui (Stoniškių
filialas);
5. Šereitlaukio kaimo bendruomenės parengta istorinių fotografijų paroda „Iš Šereitlaukio dvaro
istorijos“, skirta Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai paminėti (Lumpėnų, Stoniškių ir Šilgalių
filialai);
6. Tautodailininkės, pedagogės Vidos Gečienės (Šilgaliai) mezginių paroda „Tau, mama,
dovanoju gėles“, skirta Motinos dienai paminėti (Stoniškių filialas);
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7. Tautodailininko Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Igno Inciaus medžio
drožiniai“, skirta etnografinės kultūros puoselėjimui (Šilgalių ir Žukų filialai);
8. Šilgalių

pagrindinės

mokyklos

mokytojos

Danguolės

Norkienės

karpinių

paroda

„Karpiniuose įamžinta žiema“, skirta etnografinio meno puoselėjimui ir Užgavėnių šventei (Šilgalių
filialas);
9. Šilgalių pagrindinės mokyklos mokytojos Danguolės Miklovės karpinių paroda „Karpiniuose
įamžintas pavasaris“, skirta Šv. Velykoms ir etnografinio meno puoselėjimui (Šilgalių filialas);
10. Vėlaičių

filialo

parengta kraštotyrinė

fotografijos

darbų

paroda

„Kentrių

dienos

fotografijose“, skirta Pasaulinei fotografijos dienai paminėti;
11. Kentrių bendruomenės moterų rankdarbių ir mezginių paroda „Iš močiutės kraičio skrynios“,
skirta Tarptautinei žmonių su negalia dienai paminėti (Vėlaičių filialas).
Literatūrinės parodos:
1. „Prabilęs iš knygų“, skirta vokiečių rašytojo Ericho Marijos Remarko 115-osioms gimimo
metinėms (Lumpėnų filialas);
2. „Didingas dvasia, taurus širdimi“, skirta kunigo, visuomenės veikėjo Tėvo Stanislovo (tikr.
Algirdas Mykolas Dobrovolskis) 95-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas);
3. „Žodžiai – likimo ženklai“, skirta rašytojo, poeto, dailininko Leonardo Gutausko 75-osioms
gimimo metinėms (Lumpėnų filialas);
4. „Adomo Mickevičiaus literatūrinės vagos“, skirta lenkų-lietuvių poeto, rašytojo Adomo
Mickevičiaus 215-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas);
5. „Jiems - amžinybės šviesa ir pagarba“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti (Natkiškių
filialas);
6. „Širdys pilnos lietuviškų žodžių“, skirta Knygnešio dienai paminėti (Natkiškių filialas);
7. „Katekizmas – Lietuvos knygininkystės paminklas“, skirta Mažosios Lietuvos raštijos ir
kultūros veikėjo, pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmuso prasti žodžiai“ (1547 m.)
parengėjo Martyno Mažvydo 450-osioms mirties metinėms (Natkiškių filialas);
8. „Lietuva, Tu kaip saulė gyva!“, skirta Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo, muziko,
žurnalisto, Valterio Kristupo Banaičio 95-osioms gimimo metinėms (Natkiškių filialas);
9. „Kūryboje - gyvenimo išpažintis“, skirta eseisto Laimono Inio 75-osioms gimimo metinėms
(Piktupėnų filialas);
10. „Išlaisvintas žodis“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei Pasaulinei spaudos
laisvės dienai paminėti (Piktupėnų filialas);
11. „Martynas Jankus Pagėgių krašto panoramoje“, skirta žymaus krašto raštijos veikėjo
Martyno Jankaus 155-osioms gimimo metinėms (Piktupėnų filialas);
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12. „Nuo eilių iki dramos pasaulio“, skirta poetės, prozininkės, dramaturgės, režisierės, aktorės
Birutės Pūkelevičiūtės 90-osioms gimimo metinėms (Piktupėnų filialas);
13. „Kalba - visų didžiausia tautos dovana“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir
Tarmių metams paminėti (Stoniškių filialas);
14. „Esu gamtos dalelė“, skirta rašytojo, poeto, publicisto Juozo Erlicko 60-ties metų sukakčiai ir
Pasaulinei poezijos dienai paminėti (Stoniškių filialas);
15. „Knyga – brasta per laiko upę“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei bei
Pasaulinei knygos ir autorinių teisių dienai paminėti (Stoniškių filialas);
16. „Spinduliuojanti kultūra“, skirta literatūros tyrinėtojo ir kritiko Marijaus Šidlausko 60-ies
metų sukakčiai paminėti (Stoniškių filialas);
17. „Vydūno filosofijoje – lietuvių dvasios židinys“, skirta filosofo, dramaturgo, publicisto,
Vydūno (Vilhelmo Storostos) 145-osioms gimimo metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai
paminėti (Šilgalių filialas);
18. „Tautos gėlos ir tikėjimo akordai“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti (Šilgalių
filialas);
19. ,,Širdį aš eilėrašty slepiu...“, skirta poetės Janinos Degutytės 85-osioms gimimo metinėms
(Šilgalių filialas);
20. „Tėvas Stanislovas: gyvenimo kelio pasirinkimas“, skirta kunigo, žymaus kultūros ir
visuomenės veikėjo Tėvo Stanislovo 95-osioms gimimo metinėms (Šilgalių filialas);
21. ,,Būties akimirka prasminga“, skirta rašytojo, poeto, prozininko Vinco Mykolaičio-Putino
120-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas);
22. ,,Istorinė tautos vienybės pergalė“, skirta Klaipėdos krašto atgavimo 90-osioms metinėms ir
Klaipėdos krašto atgavimo metams paminėti (Vėlaičių filialas);
23. ,,Tėvų namai – brangiausias lizdas“, skirta Tėvo dienai paminėti (Vėlaičių filialas);
24. „Gyvenimo duoklė lietuviškai knygai“, skirta rašytojo, istoriko, švietėjo, pirmosios rašytinės
Lietuvos istorijos gimtąja lietuvių kalba autoriaus Simono Daukanto 220-osioms gimimo
metinėms (Vėlaičių filialas);
25. „Gaida ir žodis“, skirta poeto, eseisto, literatūros kritiko, žurnalisto, kultūros veikėjo Vaidoto
Daunio 55-osioms gimimo metinėms (Vilkyškių filialas);
26. „Tarp istorijos kryžkelių“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti
(Vilkyškių filialas);
27. „Pagėgių krašto kalbininkas“, skirta kraštiečio, lietuvių kilmės kalbininko, baltisto Jurgio
Gerulio 125-osioms gimimo metinėms (Vilkyškių filialas);
28. „Poezijos sparnų šlamėjimas“, skirta poeto, vertėjo Algimanto Mikutos 70-osioms gimimo
metinėms (Vilkyškių filialas);
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29. ,,Sieloje – tūkstantis pasaulių“, skirta poeto, dramaturgo, eseisto, literatūros kritiko, vertėjo
Sigito Gedos 70-ies metų sukakčiai paminėti (Žukų filialas);
30. „Atraskite šiuolaikinės literatūros Madagaskarą“, skirta prozininko, dramaturgo, novelisto,
eseisto, kino scenaristo ir režisieriaus Mariaus Ivaškevičiaus 40-ties metų sukakčiai paminėti
(Žukų filialas);
31. ,,Gyvuok per amžius laisva, Lietuva!“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti (Žukų filialas);
32. ,,Atradimo ir kūrimo darna“, skirta poeto, eseisto Donaldo Kajoko 60-ies metų sukakčiai
paminėti (Žukų filialas).
BIBLIOTEKOS TEIKIAMOS PASLAUGOS

Nemokamos paslaugos:
1.

prieiga prie interneto;

2.

mokslinių ir grožinių dokumentų išduotis į namus;

3.

naujausių laikraščių bei žurnalų 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 užklausas;

6. galimybė aplankyti fotografijos, tapybos, dailės, tautodailės, literatūros, etc. parodų
7.

galimybė apsilankyti bibliotekos organizuojamuose renginiuose;

8.

turizmo galimybių Pagėgių krašte atskleidimas;

9.

supažindinimas su Pagėgių krašto švietimo institucijomis;

ekspozicijas;

10. informavimas apie jaunimo užimtumu besirūpinančias Pagėgių savivaldybės organizacijas;
11. žinių apie teisinės pagalbos galimybes Pagėgių krašte suteikimas;
12. supažindinimas su kultūrine Pagėgių krašto veikla ir informavimas apie Pagėgių savivaldybės
žmonių užimtumu besirūpinančias įstaigas;
13. informacijos suteikimas apie Pagėgių krašto žmonių labiausiai propaguojamas sporto sritis;
14. supažindinimas su Pagėgių krašto Nevyriausybinėmis organizacijomis;
15. supažindinimas su Pagėgių krašto istorija;
16. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos informacijos paieškos sistemos (IPS) galimybių
atskleidimas ir naudojimosi ja mokymai;
17. supažindinimas su informacija apie Pagėgių krašto bendruomenei nusipelniusius žmones;
18. 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
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naudotis bibliotekos vartotojai Informacijos skyriuje arba namuose, gavę iš bibliotekos darbuotojo
prisijungimo prie duomenų bazių slaptažodžius.

Mokamos paslaugos:
1. Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) vieningo skaitytojo pažymėjimo ir
jo dublikato išdavimas (kai kurių socialinių grupių nariams šis pažymėjimas išduodamas
nemokamai);
2.

spaudinių kopijavimas A3 ir A4 puslapių formatais;

3.

bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualias užklausas sudarymas, redagavimas;

4.

informacijos spausdinimas A4 puslapio formatu;

5.

teksto surinkimas ir atspausdinimas (atlieka bibliotekininkas);

6.

spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (tarpbibliotekinio abonemento paslaugos);

7.

lankstinuko, kvietimo, vizitinės kortelės, diplomo maketavimas;

8.

prekyba leidybine produkcija;

9.

bibliotekos patalpų ir įrangos nuoma;

10. firmų ir jų paslaugų, atitinkančių bibliotekos veiklos specifiką, reklama bibliotekos patalpose;
11. laiško išsiuntimas elektroniniu paštu (atlieka bibliotekininkas);
12. A4 formato 1 lapo teksto spausdinimas spalvotu spausdintuvu;
13. A4 formato teksto su grafiniu vaizdu (piešinys, nuotrauka) spausdinimas spalvotu spausdintuvu;
14. informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas;
15. informacijos įrašymas į bibliotekoje įsigytas skaitmenines laikmenas;
16. dokumento įrišimas A4 formatu (iki 50 ir iki 100 lapų), A3 formatu (iki 50 ir iki 100 lapų);
17. dokumento skenavimas;
18. darbo su kompiuteriu pamoka grupėje ir individualiai;
19. dokumento įrišimas terminiu būdu;
20. dokumentų perrišimas ir restauravimas;
21. analitinių apžvalgų rengimas ir atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą;
22. fakso priėmimas;
23. fakso išsiuntimas Lietuvoje ir į kitas šalis;
24. pranešimo medžiagos informacijos - komunikacijos temomis pagal užsakymą parengimas;
25. seminarų, konferencijų, parodų ir kitokių renginių pravedimas;
26. bibliotekų veiklą atitinkančių mokymo programų ir kursų rengimas;
27. leidybos paslaugos;
28. leidybinės bei suvenyrinės produkcijos, susijusios su bibliotekų veikla, su bibliotekos atributika
platinimas;
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29. 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 PĮ diegimas
2004 m. įdiegta LIBIS programa. Viešoji biblioteka turi prieigą prie interneto. 2013 m.
biblioteka pradėjo dirbti su skaitytojų aptarnavimo posisteme.
2013 m. pabaigoje elektroniniame ir korteliniame abėcėliniame kataloguose biblioteka turi
įvestus 39 768 įrašus. Iš viso katalogas pasipildė 23 198, 2012 metais – 1 557 naujais kompiuteriniais
įrašais.

Informacinis fondas
Informacinį fondą Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje sudaro 1 364 dokumentai (1 100
pavadinimai). 2013 m. fondas pasipildė 49 dokumentais (33 pavadinimais), tai informaciniai leidiniai,
enciklopedijos, žodynai, žinynai.
Informacinį fondą Viešosios bibliotekos filialuose sudaro 2 117 dokumentų. Vidutinis kaimo
filialo fondo dydis – 265 dokumentai. Didžiausius informacinius fondus turi Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos Vilkyškių (330 vnt.) ir Stoniškių (266 vnt.) filialai.
2013 m. daugiausiai informacinių leidinių gavo Viešoji biblioteka. Kaimo filialų fondai pasipildė
negausiai - vidutiniškai po 2-3 dokumentus vienai bibliotekai.

Komplektavimas
Kultūros ministerija 2013 m. skyrė 31,5 tūkst. lt. naujiems dokumentams įsigyti, tačiau jų
nepakanka Viešosios bibliotekos ir kaimo filialų fondus atnaujinti naujais informaciniais leidiniais,
enciklopedijomis, žinynais, žodynais. Brangsta ir knygos vertė - 2013 m. vidutiniška knygos kaina
buvo 23,60 Lt. Kaip ir kiekvienais metais, 2013 m. buvo sudaromas trūkstamos literatūros sąrašas
studentams, moksleiviams ir pagal galimybes stengiamasi užsakyti trūkstamus leidinius.
Bibliotekos vykdomi interneto prieigos plėtros projektai
Biblioteka nuo 2003 m. dalyvauja šiuose viešųjų interneto prieigos taškų steigimo bibliotekose
projektuose:
 „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programa“;
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 VIPT - projektas ,,Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“;


„Bibliotekos pažangai“.

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

Pagrindinis interneto ryšio tiekėjas Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai, Vaikų literatūros
skyriui, Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnai, Stoniškių, Vėlaičių, Vilkyškių, Žukų filialams - AB TEO.
Šilgalių filialas naudojasi AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ teikiamu interneto ryšiu „Erdvės“.
Viešosios bibliotekos ir filialų kompiuterizuotos darbo vietos
(Lyginamoji analizė su 2013 m.)

28 lentelė

Iš viso

Iš jų

Biblioteka

2012 m.

2013 m.

Skirtumas

Kompiuterizuotų
darbo vietų
darbuotojams
skaičius

Pagėgių VB
Kaimo filialai
Viso:

25
31
56

26
31
57

+1
0
+1

7
8
15

Kompiuterizuotų
darbo vietų
vartotojams
skaičius

Kompiuterių
darbo vietų
prijungtų prie
interneto
skaičius

19
23
42

26
31
57

Nuo 2002 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje veikia Interneto skaitykla.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Interneto skaitykloje yra įrengta 10 darbo vietų
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lankytojams ir 1 darbo vieta su programine įranga, skirta silpnaregiams bei akliesiems (JAWS,
MAGIC, lietuviškas sintezatorius).
Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos ir aštuonių kaimo filialų interneto
skaityklų vartotojų bei lankytojų registracinės apskaitos ir apsilankymo dažnių rodikliai:
(Lyginamoji analizė su 2013 m.)
Registruoti
Biblioteka
vartotojai
2012 m.
2013 m.
Pagėgių VB
654
565
Kaimo filialai
536
263
Viso:
1 190
828

29 lentelė
Skirtumas
-89
-273
-362

Lankytojai
2012 m.
22 922
28 614
51 536

2013 m.
24 686
12 488
37 174

Skirtumas
+1 764
-16 126
-14 362

Lankytojai gali naudotis Interneto skaitykla, laikydamiesi nustatytų naudojimosi internetu
taisyklių. Naudojimasis internetu yra nemokamas. Neturintiems darbo kompiuteriu įgūdžių rengiami
mokymai. Bibliotekos lankytojams prieinamos Lietuvos ir pasaulio visatekstės elektroninės duomenų
bazės, kurias prenumeruoja biblioteka.
Viešosios (Centrinės) bibliotekos darbuotojos ugdo vartotojų informacinio raštingumo įgūdžius,
reikalingus norint efektyviai naudotis moderniausiomis elektroninėmis paslaugomis: elektronine
bankininkyste, dokumentų persiuntimo sistemomis, elektroninio pašto mobilumu ir kt.
2013 m. kaimo filialų registruotų skaitytojų ir lankytojų apskaitos statistikoje užfiksuotas šių
rodiklių sumažėjimas, lyginant su 2012 m. Tai būtų galima pagrįsti 2013 m. antrąjį pusmetį sustabdyta
Vilkyškių filialo veikla, kompiuterinės įrangos dažnų gedimų. Šias technines problemas sąlygojo
kompiuterinės įrangos palaikymo ir atnaujinimo stoka, informacinių technologijų specialisto etato
sumažinimas (darbuotojas dirba tik 0,1 etatu), tad atliekama kur kas mažiau kompiuterinės įrangos
priežiūros darbų.
Informacinės paslaugos vartotojams:
Bibliografijos - informacijos skyriuje nuolat rengiamos informacinių leidinių parodėlės rusų,
vokiečių, lenkų, anglų ir kitomis kalbomis apie Pagėgių krašto bei Lietuvos lankytinus objektus.
Informacinius bukletus, katalogus, žemėlapius ir kt. medžiagą dažnai reklamos tikslais bibliotekoje
eksponuoja Pagėgių krašto kultūros, turizmo ir sporto, visuomeninės organizacijos. Bibliotekos
interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt nuolat atnaujinama informacija apie skyriaus teikiamas
paslaugas, prenumeruojamas duomenų bazes, pateikiamos naudojimosi internetu taisyklės.
Pagrindinis bibliotekos informacinės veiklos tikslas – įgyvendinti ir plėtoti aptarnaujamos
bendruomenės narių mokymo programą, kurią pasitelkus sprendžiamos daugelio bendruomenės narių
problemos, pasiteisina skaitytojų bibliotekai keliami lūkesčiai, pagerinama kaimo žmonių gyvenimo
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kokybė ir tuo būdu sumažėja socialinė atskirtis, suaktyvinama ir praturtinama jaunimo bei suaugusiųjų
veikla, o užimtumas įgauna naują kokybę.
Biblioteka

organizuoja

Interneto

skaityklos lankytojų, baigusių skaitmeninio
raštingumo mokymus, susitikimus, kurie labai
naudingi ir bibliotekos darbuotojams: taip
tiriama

mokymų

planuojamų

nauda

tolesnių

paklausa.

Tokio

bibliotekos

analizuojama

mokomųjų

pobūdžio

stiprina

susitikimai

ir

diskusiniai

bendruomenės

bendradarbiavimą,

bibliotekos

kursų

paslaugas,

ir

populiarina

stiprina

gerąją

bibliotekinio darbo patirtį.
2013 m. Bibliografijos - informacijos skyriuje vyko itin didelio pagėgiškių susidomėjimo sulaukę
mokomieji kompiuterinio raštingumo ugdymo kursai „Pagėgių krašto senjorai – e. senjorai“. Dėstytų
mokymų metu Pagėgių senjorai susipažino su tekstų rengimo programomis, saugaus darbo internete
taisyklėmis, informacijos paieškos elektroninėje erdvėje strategijomis, asmeninio elektroninio pašto
kūrimo procesu, bendravimo ir leidinių skaitymo internete galimybėmis.
Bibliotekos darbuotojos pastebi, jog
kasmet vis daugėja Pagėgių krašto senjorų,
noriai besimokančių šiuolaikinių informacinių
technologijų paslapčių. Taipogi jau susiklostė
graži tradicija, kad senjorų įgyti kompiuterinio
raštingumo įgūdžiai yra sistemingai tobulinami
lankantis

Viešosios

bibliotekos

Interneto

skaitykloje ir naudojantis joje teikiamomis
paslaugomis.
Pagėgių krašto bibliotekos reguliariai
vykdo pavienius bei grupinius gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus, teikia konsultacijas.
Tad per aštuonerių metų (2005-2013 m.) laikotarpį apmokyta bei konsultuota apie 6 000 vidutinio ir
vyresnio amžiaus žmonių. 2013 m. įgyvendinant tarptautinį trišalį projektą „Bibliotekos pažangai“,
bibliotekininkai aktyviai organizavo kompiuterinio raštingumo mokymus Pagėgių savivaldybės
gyventojams. Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose bibliotekininkai 425 val. skyrė 458 vartotojų
kompiuterinio raštingumo mokymams. Mokomųjų kursų dalyviai turėjo galimybę įgyti darbo
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kompiuteriu pradmenis, išmokti naudotis elektroninėmis paslaugomis ir susipažinti su kitomis
interneto galimybėmis. Taip pat buvo surengti elektroninio deklaravimo mokymai.
2013 m. daug dėmesio skirta vartotojų konsultavimui tikslingo informacinių sistemų panaudos
klausimais. Suteikta 5880 konsultacijų elektroninių šaltinių panaudos, elektroninio pašto dėžutės
kūrimo, elektroninio bendravimo programa „Skype“ ir t.t.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai nuolat dalyvauja mokymuose, jų
profesinės kompetencijos ir gebėjimai nuolat auga, o projekto „Bibliotekos pažangai“ paruošta
metodine mokymų medžiaga naudojasi ne tik bibliotekininkai, bet ir bibliotekos lankytojai.

Kadangi bibliotekos lankytojai vis mažiau laiko skiria informacijos paieškai bibliotekoje, šias
funkcijas dažnai atlieka bibliotekos darbuotojai. Tad kasmet daugėja Interneto skaityklos lankytojų,
besinaudojančių elektroninėmis bibliotekos paslaugomis.

Skatinant bibliotekos lankytojus naudotis informacinėmis technologijomis, 2013 m. ypatingas
dėmesys buvo skiriamas vyresniojo amžiaus ir socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms, kuriems
sunkiau integruotis į informacinę visuomenę. Išaugęs interneto lankytojų skaičius rodo, kad vis mažiau
gyventojų pajėgia įsigyti asmeninį kompiuterį ir įsirengti interneto ryšį savo namuose. Kompiuterinės
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technikos atnaujinimas bibliotekose pagerino ne tik paslaugų kokybę, bet ir krašto bibliotekų įvaizdį
visuomenėje.
Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje)
bibliotekoje ne viena paslauga skaitytojams teikiama
nuotoliniu būdu. Neišeidamas iš namų vartotojas gali
perskaityti

Pagėgių

savivaldybės

bibliotekos

naujienas

bibliotekos

tinklalapyje,

pasinaudoti

bibliotekos

pakomentuoti

jas,

viešosios

informacijos ištekliais, gauti reikiamą informaciją,
virtualiai pasikonsultuoti su bibliotekininku.
Skaitytojai

naudotis

gali

šiais

virtualiais

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ištekliais:
 bibliotekos interneto svetaine www.pagegiusvb.lt;
 Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir prenumeruojamomis
duomenų bazėmis;
 užsisakyti ar rezervuoti leidinį iš namų el. paštu;
 pateikti bibliotekininkui elektronines užklausas ir konsultuotis su bibliotekininku elektroninėje
erdvėje.
2013 m. Interneto skaityklos lankytojai ir skaitytojai turėjo nevaržomą prieigos laisvę prie
valstybinių duomenų bazių, tokių kaip INFOLEX.Praktika su integruota teisės aktų paieška; EBSCO
Publishing duomenų bazė; Oxford Music Online duomenų bazė; OXFORD Reference Online
duomenų bazė. Naudojimasis šiomis duomenų bazėmis bibliotekose užsiregistravusiems skaitytojams
yra nemokamas. EBSCO ir OXFORD duomenų bazėmis skaitytojai gali naudotis ir iš namų
kompiuterių, prieš tai iš bibliotekos darbuotojo gavę prisijungimo prie duomenų bazių duomenis.
2013 metais, kaip ir ankstesniais metais, populiariausia tarp Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos skaitytojų buvo INFOLEX Praktika su integruota teisės aktų paieška duomenų baze.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų interneto seansų – vartotojų prisijungimo
prie virtualios informacinės sistemos iš bibliotekoje esančios kompiuterizuotos darbo vietos – skaičius:
(Lyginamoji analizė su 2013 m.)
Biblioteka
Pagėgių
VB
Kaimo
filialai

VIPT

30 lentelė
Skirtumas

B-tekos
pažangai
2012 m. 2013 m.

Skirtumas

DB
INFOLEX
2012 m. 2013 m.

Skirtumas

2012 m.

2013 m.

10 555

10 555

0

20 046

20 047

+1

3 169

10 098

+6 929

19 922

18 708

-1 214

8 692

3 000

-5 692

0

0

0
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Kraštotyrinės informacijos sklaida:
Informacija apie Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos fondus ir renginius, skirtus Pagėgių
kraštui, jo kultūrai, raštijai ir istorijai atskleisti publikuojama ir reguliariai atnaujinama bibliotekos
tinklapyje www.pagegiusvb.lt
2013 m. publikacijas, skirtas Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos pristatymui,
periodiniuose leidiniuose Pasaulio Lietuvis, Draugas, Pamarys, Savivaldybių žinios, Šilainė,
Šilokarčema,
tinklapiuose

Tarp knygų, Tauragės kurjeris, Ūkininko patarėjas, Voruta, bei internetiniuose
www.pagegiai.lt;

www.siluteszinios.lt;

www.silaine.lt;

http://www.klavb.lt/;

www.mazoji-lietuva.lt;

www.kurjeris.lt;

www.voruta.lt;

www.bibliotekospazangai.lt;

www.pagegiskis.lt ir kt. skelbė Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena
Stankevičienė, metodininkė - skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sonata Vitkutė, Vaikų literatūros
skyriaus vedėja Dalė Mačienienė, Piktupėnų filialo bibliotekininkė Nijolė Jogienė, Stoniškių filialo
bibliotekininkė Zofija Genutienė, Šilgalių filialo bibliotekininkė Tatjana Biliūnienė, Žukų filialo
bibliotekininkė Laima Norbutienė.
Publikacijos. Bibliotekos įvaizdžio formavimas
(Lyginamoji analizė su 2013 m.)
Publikuota:
- Respublikinėje spaudoje
- Vietinėje spaudoje
- Internetiniuose portaluose
- TV laida „Gimtoji žemė“
- Lietuvos radijas
Iš viso:

2012 m.
30
95
235
4
25
394

2013 m.
31
97
245
3
27
403

Iš viso:

25
45
110
175

32
51
115
198

Bibliotekos darbuotojų straipsniai:
 respublikinėje spaudoje
 vietinėje spaudoje
 internetiniuose portaluose

31 lentelė
Skirtumas
+1
+2
+10
-1
+2
+9
+7
+6
+5
+23

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”).
Krašto raštijos fondas:
Krašto raštijos fondą Viešojoje bibliotekoje sudaro 1 220 vnt., 995 pavadinimų dokumentai.
Periodiškai ruošiamos literatūrinės, kraštotyrinės parodos bei nuolatinės ekspozicijos: autografuotų ir
bibliotekai dovanotų bei dedikuotų leidinių kolekcijų paroda, krašto raštijos veikėjų fotoportretų ir
medžiagos apie juos ekspozicija. Nedidelė, bet vertinga fondo dalis - senos knygos, kurių chronologinė
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apimtis - XIX a. pradžia - XX a. vidurys. Krašto raštijos fonde saugomi 41 pavadinimo Pagėgių
savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos dokumentai ir

parengta gausi archyvinė kraštotyrinė

informacinė medžiaga apie 89 asmenis (kraštiečius, išeivius, pagėgiškius) bei Pagėgių krašto istoriją,
kultūrą, tradicijas.

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojams ir visai bibliotekinei bendruomenei
reikalingus leidinius dovanoja tokie įžymūs asmenys, kaip:
 Dr. Vytautas Matulevičius (Vilnius);
 Dr. Vacys Bagdonavičius (Vilnius);
 Jūratė Jablonskytė-Caspersen (Šveicarija);
 Prof. Vytautas Juodkazis (Vilnius);
 Prof. Domas Kaunas (Vilnius);
 Dr. Martynas Purvinas ir dr. Marija Purvinienė
(Kaunas);
 Dr. Silva Pocytė (Klaipėda);
 Dr. Arvydas Juozaitis (Vilnius).

(Iš kairės): doc. dr. Silva Pocytė (Klaipėda)
ir dr. Arvydas Juozaitis (Vilnius).

Kraštotyros fondas:
2013 m. pagrindiniai Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros fondo veiklos
tikslai buvo kaupti, sisteminti, analizuoti, saugoti ir populiarinti ikonografijos, rašytinio, rankraštinio
paveldo dokumentus bei duomenis elektroninėse ir tradicinėse spausdintose laikmenose. Fonde yra
saugomi patys vertingiausi leidiniai, kai kurie jų yra vieninteliai egzemplioriai bibliotekoje.

53

Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
atstovai

Rašytoja Kristina Sabaliauskaitė

Kraštotyros fonde saugomi informacinio pobūdžio dokumentai:
 teminiai kraštotyros aplankai, kraštotyros kartoteka;
 rankraščių fondas;
 Pagėgių rajono laikraščio „Raudonasis artojas“ archyvas (1950-1965 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;
Kraštotyros fondas nuolatos pildomas vis naujesniais leidiniais, kuriuose publikuojama
informacija apie Mažosios Lietuvos ir Pagėgių krašto istoriją, kultūrą, raštiją.
Kraštotyros fondą sudaro daugiau negu 1 170 leidinių. Dalis jų yra dovanoti mūsų kraštiečių,
gyvenančių Pagėgių savivaldybėje, Mažojoje Lietuvoje, Lietuvoje ir užsienyje. Taipogi jau pradėtos
rengti trumpos abėcėline asmenvardžių seka suklasifikuotos kraštiečių biografijos ir veiklos apžvalgos.
Surinkta informacinė medžiaga skelbiama bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt
(nuoroda „Veikla“, „Kraštotyra“, „Žymūs kraštiečiai“).
Kraštotyros
savivaldybės

fonde

viešosios

aprašymai:

švenčių,

literatūros

vakarų,

saugomi

Pagėgių

bibliotekos

renginių

naujų

knygų

kraštiečių

pristatymų,

sueigų

ir

dokumentai.
Dailininkės, žurnalistės Loretos Mcivor (Šilutė)
šeima apžiūri kraštotyros fondo ekspozicijas

kt.
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Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
filialų bibliotekininkai reguliariai ir sistemingai
pildo

kraštotyros

kartotekas

iškarpomis

ir

kopijomis iš įvairių kraštotyrinių leidinių, rengia
aplankalus apie aptarnaujamų miestelių ir kaimų
istoriją, seniūnijas, žmones, kultūros ir švietimo
įstaigas ir kt. Kraštotyros dokumentų fonde
sukauptas

gausus

fotonuotraukų

archyvas,

kuriame – ne vieno dešimtmečio Pagėgių krašto ir
Pagėgių

savivaldybės

viešosios

(Centrinės)

bibliotekos bei jos filialų kultūrinio gyvenimo

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
Kraštotyros fondo ekspozicijos.

atspindžiai.
Dauguma renginių įamžinti vaizdajuostėse. Kiekvieną mėnesį Kraštotyros fonde ir Bibliografijos informacijos skyriuje rengiamos literatūrinės – kraštotyrinės parodos, skirtos Pagėgių kraštui ir
Mažajai Lietuvai, svarbių įvykių įamžinimui, istorinių datų minėjimui krašto istorijai, kultūrai,
mokslui, raštijai nusipelniusių asmenybių minėjimui.
Literatūrinės - kraštotyrinės parodos:
1. „Vydūno kūrinija – tarsi tautos vėliava“, skirta dramaturgo, filosofo, publicisto, kultūros
veikėjo Vydūno 145-osoms gimimo metinėms;
2. „Širdyje – Mažosios Lietuvos motyvai“, skirta Lietuvos grafikės, knygų iliustruotojos,
dramatiško Mažosios Lietuvos paveldo įprasmintojos Evos Erikos Labutytės (Vanagienės)
75-osioms gimimo metinėms;
3. „Lietuviškosios abėcėlės ir raštijos pradininkas“, skirta Mažosios Lietuvos rašytojo,
pirmosios lietuviškos knygos autoriaus Martyno Mažvydo 450-osioms mirties metinėms;
4. „Mažosios Lietuvos puošmena – jos žmonės“, skirta Pasaulio lietuvių vienybės dienai
paminėti;
5. „Tautos balso nešėjas“, skirta Mažosios Lietuvos spaustuvininko, raštijos veikėjo Martyno
Jankaus 155-rių metų sukakčiai paminėti;
6. „Pasišventimas muzikai ir Lietuvai“, skirta Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo Valterio
Kristupo Banaičio 95-osioms gimimo metinėms;
7. „Gyvenimo auka Mažajai Lietuvai“, skirta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai
paminėti;
8. „Lietuviškosios raštijos lopšio sūnus“, skirta poeto, publicisto Fridricho Bajoraičio 130osioms gimimo metinėms.

55
Bibliotekų kompiuterizavimas atvėrė galimybes šiandienos renginių akimirkas perkelti į
skaitmenines laikmenas. Kraštotyros fonde saugomi medžiaga apie Pagėgių krašto menininkus,
literatus, visuomenės veikėjus ir kt. Visose Pagėgių krašto bibliotekose rašomos bibliotekų istorijos,
metraščiai, renkama medžiaga apie šioje teritorijoje veikiančias bendroves, visuomenines
organizacijas, užrašomi senų žmonių prisiminimai.
Šiame fonde taipogi saugomi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų parengti
darbai, jais gali naudotis moksleiviai, studentai bei visi, besidomintys krašto kultūra, istorija,
asmenybėmis.
Atsakyta į bibliografines užklausas:
(Lyginamoji analizė su 2013 m.)
Bibliotekos
Temos
2012 m.
2013 m.
Teminės

Faktinės

Adresinės

Tikslinės

32 lentelė
Pagėgių VB

Kaimo filialai

Viso:

727
852

467
485

1 194
1 337

Skirtumas

+125

+18

+143

2012 m.
2013 m.
Skirtumas
2012 m.
2013 m.

141
145
+4
85
86

38
41
+3
119
125

179
186
+7
204
210

Skirtumas

+1

+6

+7

2012 m.
2013 m.
Skirtumas

133
141

58
62

191
203

+8

+4

+12

2013 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojai daugiausia užklausų pateikė
tautosakos, etnografijos temomis, teiravosi apie įvairias kalendorines šventes, liaudies papročius,
tautinį kostiumą, domėjosi psichologijos, filosofijos, verslo vadybos, archeologijos, istorijos, socialinio
darbo, medicinos, geografijos ir kitais klausimais. Daugiausia šio pobūdžio užklausų pateikė
moksleiviai.
Bibliotekininkai, atsakydami į užklausas, skaitytojams pataria ir pamoko, kaip ir kur tikslinga
ieškoti informacijos. Skatinant lankytojų informacinį savarankiškumą, mažinamas poreikis kreiptis
pagalbos į bibliotekininkus, todėl užklausų skaičius mažėja.
Atsakant į kraštotyrinio pobūdžio užklausas, 2013 m. naudotasi bibliotekos Kraštotyros fondu bei
kraštotyros duomenų archyvu, įvairiais interneto tinklapiais.
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Ryšiai su įžymiais žmonėmis, visuomeninėmis krašto organizacijomis
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka ir 2013 m. palaikė ryšius su:
 Švedų humanitarine organizacija „Tikėjimas. Viltis. Meilė“
 Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros komisijos pirmininke ir Šveicarijos Lietuvių
bendruomenės valdybos pirmininke, pagėgiške Jūrate Jablonskyte-Caspersen;
 Rusijos Kaliningrado srities Černiachovsko miesto kultūros paveldo tarybos atstovais,
Černiachovsko bibliotekos bibliotekininkais.
 Lietuvos konsulato Sovetske darbuotojais, konsulato premjeru ministru Bronium Makausku;
 Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejumi;
 Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA), kurios skyrius įsteigtas Pagėgių savivaldybės
viešojoje bibliotekoje;
 Lietuvos

XXVII

knygų

mylėtojų

draugija

(Kaunas);
 Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD);
 Lietuvos dailininkų sąjunga;
 Lietuvos rašytojų sąjunga;
 Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga;
 Fotografų klubu ,,Fotojūra“ (Tauragė),
 Kitomis

įstaigomis,

nevyriausybinėmis

,

visuomeninėmis organizacijomis, bibliotekomis.
 Vietos veiklos grupe „Pagėgių kraštas“

Su Jūrate Jablonskytė-Caspersen minint
Pasaulio lietuvių vienybės dieną Kaune

Pagėgių krašto ūkininkai bibliotekoje

Krašto šachmatų turnyras
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V. METODINĖ VEIKLA
2013 m. pagrindinės metodinės veiklos kryptys - bibliotekos kolektyvo nuolatinio profesinės
kvalifikacijos ir kompetencijos lygio kėlimas, naujų pažangių darbo ir veiklos metodų diegimas krašto
bibliotekose ir prioritetinis dėmesys krašto gyventojų reikmių bibliotekose tenkinimui.
Šių tikslų įgyvendinimui pasitelkta:


reguliarus, nuoseklus ir intensyvus darbas su Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialų
darbuotojomis:



bibliotekų veiklos įforminimo bei apskaitos klausimais;



renginių organizavimo ir pateikimo visuomenei metodika;



bibliotekos veiklos viešinimui skirtų informacinių priemonių parengimo metodika;



naujausi archyvavimo, dokumentavimo, raštvedybos nuostatų pakitimai ir papildymai;



publikacijų apie bibliotekos veiklą rašymo taisyklės;



elektroninių paslaugų lankytojams teikimo nuostatos ir kt.

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos įvaizdžio formavimo ir populiarinimo tikslais, siekta
organizuoti įvairių formų ir žanrų renginių – seminarų, ekskursijų, apskritojo stalo diskusijų, meno,
literatūros bei muzikos vakarų, konferencijų, pažintinių istorijos popiečių, informacinių – edukacinių
valandėlių, socialinių akcijų, įvairaus meno kryptims atstovaujančių parodų, infosavaičių ir kt. Pagėgių
savivaldybės viešosios bibliotekos plėtojama inovatyvi ir aktyvi kultūrinė, literatūrinė, edukacinė
veikla įvertinta visame Klaipėdos regione: 2013 m. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga
Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės biblioteka už nenuilstamą kultūros puoselėjimą ir
jos sklaidą, renginių gausą ir įvairovę paskyrė Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai nominaciją
„Išminties marės“. Šios nominacijos rėmėjas UAB „Baltic Printing House“ bibliotekai paskyrė
reklaminių priemonių – lankstinukų, vizitinių kortelių, dovanų krepšelių su bibliotekos atributika –
gamybos paketą. Garbus apdovanojimas „Išminties marės“ Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
bendruomenei įteiktas balandžio 30 d. Nacionaliniame atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir
informacijos centre (Vilniuje) vykusioje Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferencijoje
„Bendradarbiaujančios bibliotekos: patirtys, technologijos“.
2013 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai aktyviai dalyvavo Klaipėdos
apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos organizuotuose kvalifikacijos kėlimui skirtuose renginiuose, tokiuose kaip:
 spalio mėnesį Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vykę
regioniniai bibliotekininkystės specialistų mokymai „Bibliotekininkystės pagrindai“. Juose dalyvavo
bibliotekininkės Nijolė Jogienė, Nijolė Žilinskienė, Laima Norbutienė.
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Mokymų „Bibliotekininkystės pagrindai“ dalyviai – Pagėgių
bibliotekininkės ( nuotr. kairėje) ir bibliotekininkai iš įvairių
Klaipėdos regiono bibliotekų.


Lapkričio 13 d. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Klaipėdos apskrities

viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos organizuotas kvalifikacijos kėlimo seminaras „Vaizdinių
renginių organizavimas“. Šio profesinio seminaro metu mokomąją – pažintinę medžiagą dėstė
Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos regiono bibliotekų ir kultūros vadybos
skyriaus vedėja Daiva Nakrošienė. Seminare dalyvavo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir
krašto mokyklų bibliotekų specialistės.

Profesinio seminaro lektorė - Klaipėdos
apskrities viešosios Ievos Simonaitytės
bibliotekos regiono bibliotekų ir kultūros
vadybos skyriaus vedėja Daiva Nakrošienė
(dešinėje)

Seminaro dalyvės – Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos ir Pagėgių krašto mokyklų
bibliotekų darbuotojos.

2013 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje plėtotas kultūrinis ir profesinis
bendradarbiavimas su Pagėgių krašto, Šilutės rajono mokyklų, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho
Bajoraičio viešosios bibliotekos, Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios
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bibliotekos bibliotekininkais, Klaipėdos regiono bibliotekų metodikos centro - Klaipėdos apskrities
viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos specialistais.
2013 m. spalio 4 d. –Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos
jaunųjų darbuotojų viešnagė Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
Po Pagėgių bibliotekos apžiūros ir darbuotojų prisistatymų, vyko diskusija, kurios metu kolegos
pasidalino mintimis apie nūdienos bibliotekų aktualijas, bendradarbiavimo galimybes, o Šilutės rajono
savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Jolita Baltutienė
dėkodama už Pagėgių krašto bibliotekinės veiklos pristatymą pakvietė pasisvečiuoti Šilutės
bibliotekoje.

Šilutės bibliotekininkai Vaikų literatūros
skyriuje...

... diskusijoje prie kavos puodelio.

... „Suopio paunksmėje“...

Atminčiai – bendra Pagėgių ir Šilutės
bibliotekininkų fotografija.

2013 m. spalio 11 d. – Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų išvyka į
Jurbarko rajono savivaldybės viešąją biblioteką. Išvykos metu susitikta su Jurbarko rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomene naujame, vos prieš metus duris skaitytojams
atvėrusiame šios bibliotekos pastate. Bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė kolegėms iš Pagėgių
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pristatė šiuolaikiškai įrengtas Jurbarko bibliotekos erdves, aprūpintas modernia garso, vaizdo ir
komunikacijos aparatūra. Pagėgių ir Jurbarko krašto bibliotekininkai apsikeitė atminimo dovanomis –
savus kraštus reprezentuojančiais leidiniais

Pagėgiškių ekskursija po Jurbarko rajono
savivaldybės viešąją biblioteką.

Pagėgiškės su Jurbarko rajono SVB
direktore Nijole Masiuliene.

2013 m. lapkričio 11 d. – Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos darbuotojų viešnagė bibliotekoje. Susitikimo metu svečiai supažindinti su biblioteka,
aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės, o Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės
viešosios

bibliotekos

direktorius

Sigitas

Kancevyčius

pakvietė

pagėgiškių

bibliotekininkų

bendruomenę įsilieti į bendrą Tauragės apskrities bibliotekų veiklą ir pasidžiaugė, kad Pagėgių
biblioteka yra savita, turinti lankytojui ką parodyti ir pasakyti.

Kolegos iš Tauragės raštijos fonde

Diskusija prie kavos puodelio
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Profesinės bičiulystės dovana Tauragės rajono
savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos direktoriui Sigitui Kancevyčiui

Atminčiai – Pagėgių ir Tauragės rajono
savivaldybių bibliotekų darbuotojų
nuotrauka

2013 m. kvalifikacijos kursai, krašto įstaigų, institucijų renginiai, seminarai ir konferencijos,
kuriose dalyvavo bibliotekos darbuotojai
33 lentelė
Eil.
Nr.
1.

Data

Užsiėmimo pavadinimas

Dalyviai

01-15

1923 m. Klaipėdos sukilimo
90-ųjų metinių paminėjimas
„Vardan vienos Lietuvos“

Pagėgių savivaldybės
administracija

2.

02- 16

Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos šventinis renginys
„Vardan vienos Lietuvos“

E. Stankevičienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
R. Vaitkuvienė.
E. Stankevičienė

Pagėgių savivaldybės
administracija
Jaunimo reikalų
departamentas

Renginio
vieta
Pagėgių
savivaldybės
kultūros
centras
Pagėgių
kultūros
centras
Viešoji
biblioteka
Kultūros
centras

S. Vitkutė

Jaunimo reikalų
departamentas.

Kultūros
centras

R. Vaitkuvienė;
J. Eidikaitienė.

Lietuvos radijas ir
televizija (LRT)

Bitėnai,
Pagėgių sav.

E. Stankevičienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
D. Mačienienė,
R. Vaitkuvienė,
S. Vitkutė.

Lietuvos
bibliotekininkų
draugija

Vilniaus
universiteto
bibliotekos
Mokslinės
komunikacijos ir
informacijos
centras
(Vilnius)

3.

02- 23

Nacionalinis diktantas

D. Mačienienė

4.

04-03

S. Vitkutė

5.

04-0 4

6.

04-23

7.

04- 30

Seminaras „Jaunimo
problemų sprendimo planų
stebėsena“
Mokymai „Jaunimo
problemų sprendimo planų
kontrolė“
Gimtosios žemės Jorės
apdovanojimų teikimo
iškilmės
Profesinė išvyka į Lietuvos
bibliotekininkų draugijos
(LBD) konferenciją
„Bendradarbiaujančios bibliotekos: patirtys,
technologijos“

Organizatoriai

Pagėgių savivaldybės
administracija
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Seminaras „Valstybinių
socialinio draudimo pensijų
apskaičiavimo, papildomo
pensijų kaupimo pasikeitimai
nuo 2013 m. sausio 1 d. ir
Elektroninės gyventojų
aptarnavimo sistemos
(EGAS) galimybės“
Lietuvos spaustuvininkų
asociacijos Visuotinis narių
susirinkimas ir Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos
dienos minėjimas
Martyno Jankaus
perlaidojimo
20-mečio paminėjimas

E. Stankevičienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
D. Mačienienė,
S. Vitkutė.

Valstybinio socialinio
draudimo fondo
valdybos Šilalės
skyriaus Tauragės
skyrius

Pagėgių
savivaldybės
viešoji
biblioteka

E. Stankevičienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
D. Mačienienė,
R. Vaitkuvienė.
E. Stankevičienė,
R. Vaitkuvienė.

Lietuvos
spaustuvininkų
asociacija, Pagėgių
savivaldybės Martyno
Jankaus muziejus .
Pagėgių savivaldybės
Martyno Jankaus
muziejus

Gedulo ir vilties dienos
minėjimas
Joninių šventei skirta popietė
„Tradicijų pynė pagal
Vydūną“
Joninių šventė „Tradicijų
pynė pagal Vydūną“
Pasaulio lietuvių vienybės
dienos minėjimas

E. Stankevičienė

Pagėgių savivaldybės
kultūros centras
Pagėgių savivaldybės
kultūros centras

Martyno
Jankaus
muziejus
(Bitėnai,
Pagėgių sav.)
Bitėnų
kapinės
(Bitėnai,
Pagėgių sav.)
Pagėgiai

E. Stankevičienė,
R. Vaitkuvienė.
E. Stankevičienė,
A. Andrulienė.

Pagėgių savivaldybės
kultūros centras
Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės
valdyba

08-08

Seminaras „Savivaldybių
veiksmai užtikrinant moterų
ir vyrų lygias galimybes“

A. Andrulienė

Socialinių inovacijų
fondas (Kaunas)

16.

08-09

Klaipėdos krašto atgavimo
metams paminėti skirta
konferencija

Pagėgių savivaldybės
administracija.

Pagėgių
savivaldybės
Martyno
Jankaus
muziejus

17.

08-10

Klaipėdos krašto atgavimo
metams paminėti skirta
konferencija

Pagėgių savivaldybės
administracija.

18.

09-07

Tilžės akto signataro,
gydytojo, visuomenininko
Valterio Didžio ir jo žmonos
Liudvikos Didžienės
perlaidojimo ceremonija

E. Stankevičienė,
R. Vaitkuvienė,
A. Andrulienė,
N. Šedienė,
D. Jonelienė;
N. Jogienė,
T. Biliūnienė,
N. Žilinskienė,
I. Pranaitienė,
L. Norbutienė.
E. Stankevičienė,
R. Vaitkuvienė,
A. Andrulienė,
N. Šedienė,
I. Pranaitienė.
E. Stankevičienė,
R. Vaitkuvienė,
J. Eidikaitienė,
S. Vitkutė,
A. Andrulienė,
N. Šedienė,
D. Jonelienė,
N. Jogienė,
Z. Genutienė,
T. Biliūnienė,

Pagėgių
savivaldybės
Martyno
Jankaus
muziejus
Bitėnai

8.

05-06

9.

05- 10

10.

05-30

11.

06- 14

12.

06-18

13.

06- 23

14.

07-17

15.

E. Stankevičienė

Pagėgių savivaldybės
administracija.

Kultūros
centras
Rambyno
kalnas
Kauno
valstybinis
muzikinis
teatras
Viešoji
biblioteka

63
N. Žilinskienė,
L. Norbutienė.
Konferencija „Pagėgių krašto
jaunimo užimtumo
galimybės“
Krašto šventė „Pagėgiai laiko
labirintuose“, skirta
Klaipėdos krašto prijungimo
90-osioms metinėms

S. Vitkutė

Vietos veiklos grupė
„Pagėgių kraštas“

Kultūros
centras

E. Stankevičienė,
J. Eidikaitienė,
S. Vitkutė,
A. Andrulienė,
D. Mačienienė,
N. Šedienė,
D. Jonelienė,
N. Jogienė,
T. Biliūnienė,
N. Žilinskienė,
L. Norbutienė.
R. Vaitkuvienė

Pagėgių savivaldybės
administracija.

Pagėgiai

Klaipėdos apskrities
viešoji Ievos
Simonaitytės
biblioteka

Profesiniai mokymai
„Bibliotekininkystės
pagrindai“

N. Jogienė,
L. Norbutienė,
N. Žilinskienė

10-11

Profesinė išvyka į Jurbarko
rajono savivaldybės viešąją
biblioteką

24.

10-16

Konferencija „Lietuvos
kultūros politika: įžvalgos ir
lūkesčiai“

E. Stankevičienė,
R. Vaitkuvienė,
A. Andrulienė,
D. Mačienienė,
J. Eidikaitienė,
S. Vitkutė.
E. Stankevičienė

Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo
biblioteka, Vilniaus
universiteto
Komunikacijos
fakultetas
Biblioteka

Klaipėdos
apskrities
viešoji Ievos
Simonaitytės
biblioteka
Tauragės raj.
savivaldybės
Birutės
Baltrušaitytės
viešoji
biblioteka
Jurbarko
rajono
savivaldybės
viešoji
biblioteka

25.

10-30

26.

11-13

Konferencija „Iniciatyvos
bendruomeninio verslo
pokyčiams“
Profesinės kvalifikacijos
kėlimo seminaras „Renginių
organizavimas“

27.

11- 27

28.

11- 29

19.

09-20

20.

09-21

21.

09- 26

Seminaras „Edukacinių
projektų, skirtų visuomenei,
rengimas ir vartotojų
poreikio analizė“

22.

10- 8, 10

23.

Skaitymo skatinimo
konkurso „SKAITYMAS:
sėkmė ir džiaugsmas“
baigiamasis šventinis –
literatūrinis – kūrybinis
renginys
Tarmių metams ir Tilžės akto
pasirašymo 95-mečiui skirta
konferencija „Mokėsi tarmę
– žinosi istoriją“

Seimo Švietimo,
mokslo ir kultūros
komitetas.

LR Seimas

E. Stankevičienė

Asociacija „Penktas
regionas“

Kultūros
centras

E. Stankevičienė,
R. Vaitkuvienė,
A. Andrulienė,
D. Mačienienė,
J. Eidikaitienė,
S. Vitkutė.
D. Mačienienė

Klaipėdos apskrities
viešosios Ievos
Simonaitytės
biblioteka

Pagėgių
savivaldybės
viešoji
biblioteka

Panevėžio apskrities
Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės
viešoji biblioteka

Panevėžys

E. Stankevičienė,
R. Vaitkuvienė,
A. Andrulienė,
S. Vitkutė.

Pagėgių savivaldybės
kultūros centras

Pagėgių
savivaldybės
kultūros
centras
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29.

12-06

Mažosios Lietuvos regiono
Etninės kultūros globos
tarybos posėdis.

E. Stankevičienė

Mažosios Lietuvos
etninės kultūros globos
taryba

Šilutės rajono
savivaldybė

VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS
2013 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė bendradarbiavo su Klaipėdos
regiono bibliotekų metodikos centru - Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės biblioteka - ir
Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka atlikdama profesinius tyrimus, tarp kurių:


Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos organizuotas Klaipėdos regiono

bibliotekų tyrimas „Jaunimo poreikiai bibliotekoje“;


Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdytas viešųjų bibliotekų lankytojų ir

viešųjų bibliotekų darbuotojų, dirbančių su prenumeruojamomis Lietuvos ir užsienio duomenų
bazėmis, anketinis tyrimas „Prenumeruojamų duomenų bazių panauda Lietuvos viešosiose
bibliotekose“;


Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdytas viešųjų bibliotekų tyrimas „BIX

(bibliothekindex) metodikos tinkamumas vertinat Lietuvos viešųjų bibliotekų veiklą“.
2013 m. gruodžio mėnesį Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su
Mažosios Lietuvos regiono Etninės kultūros globos Taryba, pradėjo vykdyti tęstinį anoniminį
gyventojų etninio tapatumo tyrimą, kurio tikslas – ištirti Pagėgių krašto gyventojų asmenines nuostatas
savo regioninės priklausomybės atžvilgiu. Impulsą šio tyrimo įgyvendinimui davė Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimas 2015-uosius metus paskelbti Etnografinių regionų metais.
Be jau minėtų tyrimų, einamaisiais metais taipogi vykdytas šis Pagėgių krašto bibliotekininkų
mokslinio tyrimo darbas:
a)

bibliotekinio pobūdžio tyrimai:

 formuliarų analizė naudojama siekiant nustatyti bibliotekos šaltinių teminę paklausą, konkrečių
autorių raštijos darbų populiarumą, skaitomumą bibliotekoje arba tam tikrų šalių, tautybių rašytojų
kūrinių paklausą;
 užklausų analizė padeda išsiaiškinti bibliotekos komplektuojamo dokumentų fondo spragas ir
bibliotekos dokumentų fondo atnaujinimo galimybes;
 bibliotekos vartotojų ir apsilankymų skaičiaus pokyčių stebėjimai. Atsižvelgiant į šio tyrimo
rezultatus nustatomas bibliotekos darbuotojų vykdomos veiklos efektyvumas ir nauda.
b)

bendrojo kultūrinio pobūdžio tyrimai:

 priemonių ir būdų, pasitelkiamų kultūrinės veiklos tobulinimui, analizė, naudojama siekiant
biblioteką paversti patrauklia, įdomia, savita, kaskart maloniai stebinančia kiekvieną visuomenės
narį.
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Į tiriamojo darbo rezultatus atsižvelgiama formuojant bibliotekos paslaugų pasiūlą, numatant
bibliotekos veiklos ateities perspektyvas, sudarant strateginius planus. Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt yra pateikiami pilnateksčiai bibliotekos
darbuotojų parengti mokslinio pobūdžio darbai informacijos bei komunikacijos mokslų tematika.

VII. PERSONALAS
Darbuotojų skaičius
2013 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemos darbo personalą sudarė 17
darbuotojų - 14 bibliotekininkų ir 3 techniniai darbuotojai, Viešojoje bibliotekoje dirba 6
bibliotekininkai ir 3 techniniai darbuotojai, o kaimo filialuose - 8 bibliotekininkai. Nuo 2013 m.
rugsėjo 1 d. Vilkyškių filialo bibliotekininkė išėjo iš darbo užtarnauto poilsio, o naujas darbuotojas į
jos vietą nepaskirtas. 4 Viešojoje bibliotekoje dirbančios bibliotekininkės yra profesionalios, t. y.,
turinčios bibliotekinį – informacinį išsilavinimą, darbuotojos, iš kurių 3 turi įgijusios aukštąjį, o 1 aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą. 2 biliotekininkės turi įgijusios aukštąjį universitetinį pedagoginį
išsilavinimą ir ilgą laiką dirbdamos bibliotekinį darbą, praktinės patirties įgijo bibliotekoje. Visos
Viešosios bibliotekos bibliotekininkės ir 1 techninė darbuotoja – valytoja – dirba pilną darbo dieną. 2
Centrinės bibliotekos (Jaunimo g. 3, Pagėgiai) techniniai darbuotojai – darbininkas dirba 0,5 etatu, o
informacinių technologijų specialistas - 0,1 etatu.
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 filialų
bibliotekininkės yra įgijusios aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą.
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūroje dirba 6 (35,3%) darbuotojai,
turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Trys darbuotojos – Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė, direktorės pavaduotoja Ramutė Vaitkuvienė ir metodininkė
– skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sonata Vitkutė – yra įgijusios aukštąjį komunikacijos –
informacijos mokslų srities 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 (35,3%) bibliotekininkės: 1 Viešosios bibliotekos darbuotoja ir 5 filialų darbuotojos. Iš jų 4
bibliotekininkės turi specialų bibliotekinį išsilavinimą. Kitą išsilavinimą turi 3 kaimo filialų
bibliotekininkės ir 2 Viešosios bibliotekos techniniai darbuotojai.
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Darbuotojų kaitos problemos
2013 m. sulaukusi pensinio amžiaus, nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos Vilkyškių filialo bibliotekininkė išėjo užtarnauto poilsio. Nuo 2013 m. pavasario
Informacinių technologijų specialisto etatas nuo 0,5 sumažintas iki 0,1.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 2013 m.
34 lentelė
Respublikos
vidurkis

407

Centrinė
biblioteka ir
filialai
275

17 011,7

8 959,4

3 137,6

9 706

7 505,3

5 289,6

59,7

55

32

Pagėgių (centrinė)
biblioteka
Registruotų vartotojų skaičius,
tenkantis vienam bibliotekininkui
Lankytojų skaičius, tenkantis vienam
bibliotekininkui
Išduotų dokumentų skaičius, tenkantis
vienam bibliotekininkui
Suorganizuotų renginių skaičius,
tenkantis vienam bibliotekininkui

183,5

Iš pateiktų statistinių duomenų, teigtina, kad bibliotekinio darbo krūvis, tenkantis vienam
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojui, lyginant su LR savivaldybių viešųjų
bibliotekų vidurkiu, yra labai didelis. Pagėgių Centrinės bibliotekos darbuotojui tenkantis lankytojų
skaičius net 5,4 karto, vartotojų sutelkimo – 2,2, suorganizuotų renginių – 1,9, išduoties – 1,6 karto
viršija vidutinį Lietuvos skaičių.
Iš pateiktų duomenų, didelio darbo krūvio tendencija pastebima visoje Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos sistemoje: Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (ir filialų) darbuotojui
tenkantis lankytojų skaičius 2,9 karto, išduotų dokumentų - 1,8 karto, vartotojų sutelkimo - 1,5 karto,
viršija vidutinius Lietuvos bibliotekų

plėtojamo darbo su skaitytojais rodiklius. Per metus

suorganizuotų renginių skaičiaus vidurkis 1,7 karto didesnis už Lietuvos analogiškos veiklos srities
vidurkį.
Pateikta faktinė informacija leidžia daryti išvadą, jog visuomenės narių motyvacija naudotis
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis nuolat auga. Tad Pagėgių krašto
bibliotekininkai privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją, plėsti vykdomos bibliotekinės
veiklos barus.
Šiuolaikinis bibliotekininkas - informologas - plataus profilio informacijos vadybininkas,
gebantis profesionaliai valdyti informacinius procesus, kuriantis, diegiantis ir eksploatuojantis
informacines sistemas, pateikiantis informaciją visuomenei, Jis turi būti itin universalus: dalyvauti
projektų kūrimo ir jų vykdymo darbe, organizuoti įvairių formų renginius, kultūros paveldo
išsaugojimo darbus, išmanyti informacinių – komunikacinių technologijų sandarą bei panaudą, vystyti
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bibliotekų vadybą ir pozityvius ryšius su visuomene, užtikrinti socialinį bendruomeniškumą, plėtoti
švietėjišką veiklą, nuolat vykdyti lankytojų mokymo procesus ir kt. Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos darbuotojai tiesiog fiziškai nepajėgia atlikti daugelio šios veiklos procesų. Ne mažiau
aktuali adekvataus apmokėjimo už bibliotekinį darbą problema: augant pragyvenimo kaštams, atlygis
bibliotekininkams išlieka minimalus.

VIII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS
Skaitytojų telkimas
Pagėgių savivaldybės gyventojų skaičius, kaip ir visoje Lietuvoje kasmet mažėja. Remiantis
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Pagėgių savivaldybės vienai bibliotekai 2012 m. teko
172,5 skaitytojo vaiko, o 2013 m. – 142,7 skaitytojo vaiko, t. y., 29,8 vaikų mažiau.
Vaikų sutelkimo procentas
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Gyventojų vaikų skaičius
Pavadinimas
2012 m.
2013 m. Skirtumas
Pagėgių viešojoje
543
684
+141
bibliotekoje
Kaimo filialuose
1 010
926
-84
Viso:
1 553
1 610
+57

35 lentelė
Sutelkimo procentas
2012 m.
2013 m.
Skirtumas
42,8

59,1

+16,3

87,1
82,7

80,3
80,3

-6,8
-2,4

Lyginant su 2012 m. gyventojų vaikų skaičius nežymiai padidėjo, tačiau vaikų sutelkimo
procentas Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje sumažėjo, nes sumažėjo vaikų
vartotojų skaičius. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis naudojasi visos Pagėgių
savivaldybės vaikai.
Vartotojų vaikų skaičius
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Pavadinimas
Pagėgių viešojoje bibliotekoje
Kaimo filialuose
Viso:

2012 m.
665
880
1 545

2013 m.
562
723
1 285

36 lentelė
Skirtumas
-103
-157
-260

2013 m. bendras vartotojų vaikų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo. Pagrindinės
priežastys, lėmusios sumažėjimą – didėjanti emigracija. Dauguma Pagėgių savivaldybėje gyvenančių
vaikų namuose turi kompiuterius, todėl į biblioteką užsuka rečiau. Mokiniai maloniau leidžia laiką
žaisdami

kompiuterinius žaidimus, virtualiai bendraudami ir naudodamiesi visomis kitomis

šiuolaikinių informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis negu domėdamiesi literatūra.
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Apsilankymų skaičius
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Pavadinimas
Pagėgių viešojoje bibliotekoje
Kaimo filialuose
Viso:

2012 m.
26 709
32 702
59 441

2013 m.
24 584
26 849
51 433

(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Pavadinimas
Pagėgių viešojoje
bibliotekoje
Kaimo filialuose
Viso:

37 lentelė
Skirtumas
-2 125
-5 853
-7 978

Lankomumas
2012 m. 2013 m. Skirtumas

38 lentelė
Skaitomumas (egz.)
2012 m. 2013 m.
Skirtumas

40,2

43,7

+3,5

10,8

9,3

-1,5

37,2
38,4

37,1
40,0

-0,1
+1,4

25,9
19,4

26,2

+0,3

2013 m. sumažėjo vaikų apsilankymų skaičius Centrinėje bibliotekoje. Ypač didelį lankytojų
skaičių 2012 m. lėmė Viešosios bibliotekos perkėlimas į naujas patalpas. Sumažėjus ekskursijoms po
naują biblioteką, 2013 m. apsilankymų ir lankomumo rodikliai taip pat sumažėjo.
Išduotis
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Pavadinimas
Pagėgių viešojoje bibliotekoje
Kaimo filialuose
Viso:

2012 m.
7 220
22 811
30 031

39 lentelė
Skirtumas
-1 974
-3 874
-5 848

2013 m.
5 246
18 937
24 183

Dokumentų išduotis 2013 m., lyginant su 2012 m., sumažėjo 5848 egzemplioriais. Sumažėjusį
išduodamų dokumentų skaičių, kaip ir sumažėjusius apsilankymų rodiklius, lėmė mažėjantis vaikų
skaitytojų skaičius. Mažėjantį vaikų skaitomumą lemia tai, kad knyga nebėra vienintelis informacijos
šaltinis. Daugelis namuose turi kompiuterius ir ten randa atsakymus į visus klausimus.
Išduota pagal dokumentų paskirtį
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
Šakinės literatūros
Bibliotekos
2012
2013 Skirm.
m.
tumas
Viešoji bibl.
321
142
-114
Lumpėnų fil.
125
97
-28
Natkiškių fil.
16
5
-11
Piktupėnų fil.
361
331
-30
Stoniškių fil.
124
80
-44
Šilgalių fil.
58
44
-14
Vėlaičių fil.
23
21
-2
Vilkyškių fil.
107
43
-64
Žukų fil.
175
170
-5
Viso:
1 310
791
-198

Grožinės literatūros
2012
2013
Skirm.
m.
tumas
5 140
4 232
-660
1 064
768
-296
675
628
-47
2 441
2 422
-19
2 052
1 553
-499
979
797
-182
456
595
+139
1 227
639
-588
1 175
1 133
-42
15 209 12 889 -2 320

2012
m.
1 759
965
1 476
1 584
2 299
918
82
3 404
1 025
13 512

40 lentelė
Periodikos
2013
Skirm.
tumas
656
-202
1 153
+188
1 280
-196
1 268
-316
1 761
-538
1002
+84
20
-62
2 128
-1 276
999
-26
10 331 -3 181
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Užklausų tematika
Paaiškinimai:
Teminė užklausa – dokumentų pagal turinį (temą, problemą, šaką) paieška.
Faktografinė užklausa – faktų (datų, vietų, vardų ir pan.) pateikimas.
Adresinė užklausa – dokumento saugojimo vietos nustatymas.
Tikslinamoji užklausa – leidinio bibliografinio įrašo duomenų tikslinimas.
(Lyginamoji analizė su 2012 m.)
41 lentelė
Viso užklausų
2013 m.
Bibliotekos
2012 m. 2013 m. Skirtumas Teminių Faktogra Adresinių Tikslina
finių
mųjų
Viešoji biblioteka
731
142
-18
81
18
13
30
Lumpėnų filialas
200
156
-44
139
Natkiškių filialas
59
86
+27
41
36
9
Piktupėnų filialas
53
39
-14
23
8
4
4
Stoniškių filialas
111
65
-46
57
4
1
3
Šilgalių filialas
87
60
-27
26
5
23
6
Vėlaičių filialas
79
59
-20
31
22
6
Vilkyškių filialas
216
149
-67
91
18
20
20
Žukų filialas
148
131
-17
129
2
877
Viso:
1 684
1 367
-317
159
178
153
2013 m. vaikų skaitytojų pateiktų užklausų lyginant su 2012 m. yra 317 mažiau. Tai
paaiškinama tuo, kad norimą informaciją mokiniai susiranda internete. Daugiausiai atsakyta į temines
užklausas – 877. Darytina išvada, jog vaikai bibliotekininkams dažniausiai užduota klausimus tam
tikromis įvairiuose informacijos šaltiniuose plėtojamomis temomis.

Įsimintinos viešosios bibliotekos ir filialų parodos vaikams
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius
Meno parodos:
1. Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centro 3-6 m. lankytojų
rankdarbių paroda ,,Žiemos išdaigos“, skirta Naujųjų metų šventei;
2. Pagėgių savivaldybės Papildomojo ugdymo mokyklos Dailės skyriaus moksleivių piešinių
paroda ,,Akvarelės galimybės“, skirta Vaikų kūrybiškumo ugdymui;
3. Pagėgių krašto mokyklų ir Pagėgių savivaldybės Papildomojo ugdymo mokyklos Dailės
skyriaus mokinių dailės darbų paroda ,,Atbundančios spalvos“, skirta Šv. Velykų šventei;
4. Bibliotekos fotografijų paroda ,,Metai naujuose knygų namuose“, skirta Nacionalinei
Lietuvos bibliotekų savaitei;
5. Šilutės Vydūno gimnazijos 11 kl. moksleivės Dainoros Vingytės dailės darbų paroda
,,Pažvelk“, skirta Europos dienai;

70
6. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 8 kl. mokinio Juliaus Petrulevičiaus
nėrinių paroda ,,Pasaulių gėlės“, skirta Tėvo dienai ;
7. Pagėgių savivaldybės Papildomojo ugdymo mokyklos dailės skyriaus absolventų baigiamųjų
darbų paroda ,,Pabaiga yra visko pradžia“, skirta Tarptautinei jaunimo dienai;
8. Jaunųjų dailininkų plenero dalyvių dailės darbų paroda ,,Bitėnai 2012“, skirta spaustuvininko
Martyno Jankaus 155-osioms gimimo metinėms;
9. Pagėgių savivaldybės Papildomojo ugdymo mokyklos mokinių koliažo ir dailės darbų paroda
,,Gyvybės medis“, skirta Pagėgių krašto vaikų kūrybos populiarinimui ir skatinimui;
10. Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus mokinių keramikos darbų
paroda ,,Molio pasaka“, skirta Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.
Literatūrinės parodos:
1. ,,Širdį atidavęs vaikams“, skirta poeto Anzelmo Matučio 90-osioms gimimo metinėms;
2. ,,Kinkyk, saulute, aukso žirgus...“, skirta Martyno Vainilaičio 80-osioms gimimo metinėms;
3. ,,Laisvas vaikas žaliųjų laukų“, skirta poeto Kazio Jakubėno 105-osioms gimimo metinėms;
4. ,,Čiuožyklos muzika“, skirta rašytojos Bitės Vilimaitės 70-osioms gimimo metinėms;
5. ,,Aš moku augti“, skirta rašytojo Juozo Erlicko 60-ies metų sukakčiai paminėti;
6. ,,Amžina priesaika Tėvynei“, skirta Knygnešio dienai paminėti;
7. ,,Kam medus nesaldus“, skirta Laimono Inio 75-osioms gimimo metinėms;
8. ,,Vaikų literatūros kūrėjai – Nobelio premijos laureatai“, Tarptautinei vaikų knygos
dienai;
9. ,,Nuo strėlės iki knygos“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos bei Pasaulinei spaudos
laisvės dienai paminėti;
10. ,,Toks nuostabus pasaulis“, skirta rašytojo Jono Avyžiaus 90-osioms gimimo metinėms;
11. ,,Laiškai jūrai“, skirta prozininko Aloyzo Každailio 70-osioms gimimo metinėms;
12. ,,Su žilvičio dūdele“, skirta poeto, vertėjo Kosto Kubilinsko 90-osioms gimimo metinėms;
13. ,,Šešėlis ant akmeninio suolelio“, skirta švedų rašytojos Marijos Gripės 90-osioms gimimo
metinėms;
14. ,,Septintojo agurko paslaptis“, skirta vokiečių rašytojo, detektyvų vaikams kūrėjo Joachimo
Friedricho 60-osioms gimimo metinėms.
Vaikų piešinių parodos:
1. Pagėgių krašto mokyklų moksleivių piešinių paroda ,,Speigo raštai“, skirta Trijų Karalių
šventei;
2. Jaunųjų bibliotekos lankytojų piešinių paroda ,,Labas vasarėle“, skirta Tarptautinei vaikų
gynimo dienai;
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3. Pagėgių pradinės mokyklos 1-4 kl. mokinių piešinių paroda ,,Pagėgiukų sapnas“ skirta
Mokytojo dienai;
4. Tradicinė Pagėgių savivaldybės mokyklų moksleivių piešinių paroda ,,Tą tylią Kalėdų
naktį“, skirta Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.
Filialų parodos
Literatūrinės parodos:
1. „Aš rašau knygas, o knygos mano autobiografiją“, skirta poeto, vaikų literatūros kūrėjo,
Anzelmo Matučio 90-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas);
2. „Ranką Tau tiesia Violetos Palčinskaitės kūryba“, skirta poetės, vaikų literatūros kūrėjos
Violetos Palčinskaitės 70-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas);
3. „Pasakėlė – Prano Mašioto dovanėlė žiemos vakarėliais“, skirta vaikų rašytojo, publicisto,
pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 150-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas);
4. „Poezijos Paukštės palytėtas“, skirta poeto Kazio Jakubėno 105-osioms gimimo metinėms
(Natkiškių filialas);
5. „Su mėnulio šypsena atkeliauja pasaka“, skirta rašytojo Mykolui Sluckio 85-osioms
gimimo metinėms (Natkiškių filialas);
6. „Vaikystės eilėraščių vėjas“, skirta rašytojo Kazio Binkio 120 - osioms gimimo metinėms
(Natkiškių filialas);
7. „Pajūrio miško pasakų takais“, skirta poetės Aldonos Didžiulytės - Kazanavičienės 125osioms gimimo metinėms (Piktupėnų filialas);
8. „Sveika, mokyklėle – žinių pasauli!“, skirta Mokslo ir žinių dienai (Piktupėnų filialas);
9.

„Vaikystės skaitiniai apie tėvelį“, skirta Tėvo, Senelio dienai paminėti (Piktupėnų filialas);

10. „Kalba – visų didžiausia tautos dovana“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir
Tarmių metams paminėti (Stoniškių filialas);
11. „Kur lygumos žaliuoja“, skirta poeto Vytauto Skripkos 70-osioms gimimo metinėms
(Stoniškių filialas);
12. „Spausdinto žodžio svarba“, skirta spaudos darbuotojo, redaktoriaus Martyno Jankaus
155-osioms gimimo metinėms (Stoniškių filialas);
13. „Tarp šviesos ir šešėlių“, Švedų rašytojos Marijos Gripės 90-osioms gimimo

metinėms

(Šilgalių filialas);
14. „Nešiokim saulę savyje“, poetės Janinos Degutytės 85-rių metų sukakčiai paminėti
(Šilgalių filialas);
15. „Europos karuselė“, Europos kalbų dienai paminėti (Šilgalių filialas);
16. ,,Eilėmis – į vaikučių širdis“, skirta poeto Juozo Erlicko 60-osioms gimimo metinėms
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17. ,,Ir atsirišo mįslių kuodelis, pasakų maišelis“, skirta novelisto

Laimono Inio 75-

osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas);
18. „Margasis vėjo malūnėlis...“, skirta rašytojos Birutės Pūkelevičiūtės 90-osioms

gimimo

metinėms (Žukų filialas);
19. ,,Eilėraštis – tartum kasdienis stebuklas“, skirta poeto Leonardo Gutausko

75-osioms

gimimo metinėms (Žukų filialas).
Vaikų piešinių parodos:
1. Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos 9-10 kl. mokinių piešinių paroda „Jie
stiprūs dvasia“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti (Lumpėnų filialas);
2. Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos 7-9 kl. mokinių piešinių paroda „Augu su
knyga“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti (Lumpėnų filialas);
3. Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos 1-5 kl. mokinių piešinių paroda „Mamos
rankose gerumas“, skirta Motinos dienai paminėti (Lumpėnų filialas);
4. Natkiškių

Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 5-7 kl. mokinių piešinių paroda

„Margasis Europos žemėlapis: šalys ir žmonės“, skirta Europos dienai paminėti (Natkiškių
filialas);
5. Piktupėnų pagrindinės mokyklos dailės būrelio „Spalviukai“ ugdytinių (mokytoja – Birutė
Bartkevičiūtė) dailės darbų paroda „Šerkšnas“, skirta Užgavėnių šventei (Piktupėnų filialas);
6. Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda „Jie didžiavosi tuo, kad
tikėjo...“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti (Piktupėnų filialas);
7. Piktupėnų bibliotekos 7-14 m. lankytojų piešinių paroda „Europos spalvų paletė“, skirta
Europos dienai paminėti, (Piktupėnų filialas);
8. Stoniškių pagrindinės mokyklos 1-5 kl. mokinių piešinių paroda ,,Prie balto lapo sujudimas“, skirta rašytojo M. Vainilaičio 80-osioms gimimo metinėms (Stoniškių filialas);
9. Stoniškių pagrindinės mokyklos 1-8 kl. mokinių piešinių paroda ,,Mano spalvos – Tavo
laisvei“, skirta prozininko A. Každailio 70-osioms gimimo metinėms (Stoniškių filialas);
10. Stoniškių pagr. mokyklos 2-5 kl. mokinių piešinių paroda „Baltijos kelio vienybė“, skirta
Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienai paminėti (Stoniškių filialas);
11. Šilgalių pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda „Margučių spalvos“, skirta
Šv. Velykų šventei (Šilgalių filialas);
12. 7-14 m. bibliotekos lankytojų piešinių paroda ,,Šiandien lenkiuosi Jums...“, skirta Mokytojo
dienai (Šilgalių filialas);
13. 7-15 m. bibliotekos lankytojų piešinių paroda ,,Lik sveika Kalėdine eglute“, skirta Trijų
karalių šventei (Vėlaičių filialas);
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14. 8-12 m. bibliotekos lankytojų piešinių paroda ,,Kanapinio ir Lašininio rungtynės“, skirta
Užgavėnių šventei (Vėlaičių filialas);
15. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos 1-6 kl. mokinių piešinių paroda
,,Aukime draugiškame pasaulyje“, skirta Tarptautinei tolerancijos dienai (Žukų filialas);

Įsimintini viešosios bibliotekos ir filialų renginiai vaikams
Pagrindinis veiklos su vaikais ir jaunimu tikslas – sužadinti jų susidomėjimą knyga, skaitymu,
ugdyti skaitymo kultūrą, patenkinti vaikų informacinius, kultūrinius, laisvalaikio, skaitymo poreikius.
Sudarytos visos sąlygos jų ugdymui, mokymuisi, tobulėjimui ir kūrybiniams ieškojimams. 2013-ieji
buvo paskelbti Tarmių metais, todėl dauguma popiečių, parodų, literatūrinių – edukacinių užsiėmimų,
garsinio skaitymo valandėlių buvo skirta šiems metams pažymėti.
Vaikų literatūros skyrius
Siekiant sužadinti sumažėjusį vaikų

susidomėjimą

knyga, skaitymu, bibliotekos vaikų

literatūros skyrius (o ir filialai) dalyvavo įvairiuose Skaitymo skatinimo projektuose. Jaunieji
skaitytojai dalyvavo įmonių grupės ,,Alma litera“ vykdomame projekte ,,Augu skaitydamas“, Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, nacionalinės M.
Mažvydo bibliotekos organizuojamame kasmetiniame konkurse – akcijoje „Metų knygos rinkimai
2013“ . Vaikai ir jaunimas aktyviai įsijungė į Skaitymo skatinimo konkursą „SKAITYMAS – sėkmė ir
džiaugsmas“, kurį organizavo Tarptautinio LIONS klubo - Lietuvos LIONS (LIONS - tai angliškų
žodžių "Liberty" (laisvė), "Intelligence" (intelektas), "Our Nations Safety" (mūsų tautų saugumas)
pirmųjų raidžių santrumpa) klubų asociacija ir Lietuvos bibliotekininkų draugija, kartu su Lietuvos
nacionaline M. Mažvydo biblioteka. Šio projekto laureatu

tapo Pagėgių savivaldybės viešosios

bibliotekos skaitytojas šeštokas Lukas Juščius. Jo piešinys papuošė konkurso organizatorių išleistą
2014 m. kalendorių ,,SKAITYMAS – sėkmė ir džiaugsmas.

Skaitymo skatinimo konkurso ,,SKAITYMAS – sėkmė ir džiaugsmas“
baigiamojo renginio, vykusio Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje, akimirkos.
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Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2012 m. įsikūrusi naujose patalpose, tapo turiningo
laisvalaikio praleidimo vieta ne tik suaugusiems, bet visiems Pagėgių savivaldybės vaikams. Čia jie
gali išsirinkti knygą, naudotis internetu, grožėtis meninėmis ir literatūrinėmis parodomis, įsijungti į
klubų veiklą, dalyvauti renginiuose.
Viešosios (Centrinės) bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje veikia klubai ,,Jaunasis
bibliotekininkas“, ,,Smalsutis“, ,,Antri namai“, literatūros klubas „Žiniukas“ Šių sambūrių tikslas sudaryti sąlygas vaikams tobulėti, lavinti kūrybiškumą, suteikti galimybes turiningai leisti laisvalaikį,
vystyti bendravimo įgūdžius, supažindinti su naujomis knygutėmis, paskatinti jaunąją kartą dalintis
įspūdžiais apie perskaitytus leidinius su draugais. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyrius plėtoja partnerystę ir bičiulystę su Pagėgių krašto mokyklomis, Pagėgių lopšeliu –
darželiu, Pagėgių savivaldybės papildomojo ugdymo mokykla, Pagėgių vaikų globos namais, Pagėgių
savivaldybės socialinių paslaugų centru. Čia vyksta vaikų vasaros stovyklų užsiėmimai, bendruose
projektuose dalyvauja globos namų auklėtiniai, organizuojamos krašto moksleivių darbų parodos bei
jų pristatymai. Ekskursijos į biblioteką ir čia vykstantys edukaciniai užsiėmimai traukia vaikus iš visų
Pagėgių savivaldybės mokyklų, darželių bei kitų ugdymo įstaigų. Juos vilioja galimybė apžiūrėti
modernią, erdvią, skaitytojų poreikiams pritaikytą biblioteką, susipažinti su Krašto raštijos,
Kraštotyros fondais, aplankyti mažųjų bibliotekos bičiulių ypač pamėgtą ,,Suopio paunksmę“. Visi
apsilankiusieji įsitikino, kad biblioteka – ne tik pastatas, kur saugomos ir skolinamos knygos į namus.
Biblioteka – vieta, kur galima skaityti ir dirbti kompiuteriu, tai laisvalaikis, tai draugai ir bičiuliai, tai
žinios ir klubai, tai smagūs renginiai ir atradimai, tai naujovės. Biblioteka - antrieji vaikų namai.

Pasakų kambarys ,,Suopio paunksmė“ ir 1000 - ojo svečio Tado Cipario
iš Kintų pagrindinės mokyklos (Šilutės raj.) apdovanojimas
Popietė ,,Bibliozaurai prieš Knyggraužiukus“ – 2013 m. balandžio 25 dieną vaikų literatūros
skyriuje vyko Pagėgių pradinės mokyklos ketvirtokų popietė – žinių dvikova ,,Bibliozaurai prieš
Knyggraužiukus“. Minint tryliktą kartą Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, kurios šūkis
,,Nežinai? Pėdink į biblioteką“, mokiniai rungėsi įvairiose rungtyse: lentynose surado nurodytą
knygelę, minė mįsles apie knygą, kalbą ir Tėvynę, porino patarles, čia pat gimė ir mažųjų sukurtos
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patarlės. Dvikovos metu paaiškėjo, kad vaikai labiausiai mėgsta skaityti Vytauto V. Landsbergio,
Vytės Nemunėlio, Kosto Kubilinsko, Anzelmo Matučio, Vytauto Račicko ir kt. lietuvių autorių
knygeles. Bibliotekos darbuotojos vaikams priminė, kad šie metai paskelbti Tarmių metais, akcentavo,
kad labai svarbu saugoti ir mylėti savo gimtą kalbą, stengtis, kad mūsų kalba būtų švari ir taisyklinga,
reikia gerbti ir didžiuotis savo tėvelių ir senelių tarme. Renginio metu buvo pagerbti geriausi jaunieji
bibliotekos bičiuliai.

Popietės konkursų nugalėtojai
,,Šypsena Pagėgiams“ – 2013 m. rugsėjo 21-22 dienomis Pagėgiuose vyko tradicinė krašto
šventė

,,Pagėgiai

laiko

labirintuose“.

Ta

proga

vaikų

literatūros

skyrius

pakvietė

jaunuosius pagėgiškius ir mažuosius šventės svečius į nuotaikingą rytmetį vaikams ,,Šypsena
Pagėgiams“. Tą rytmetį vyko piešinių konkursas ,,Pagėgių sapnas“ (Nuotr.), viktorina ,,Ar pažįsti
savo kraštą?“, piešinių konkursai. Konkursų laimėtojams ir dalyviams buvo įteiktos dovanėlės, o visi –
ir dalyviai ir žiūrovai - mėgavosi saldainių lietučiu.
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,,Septyni deimantėliai Pagėgių vaikams“ – 2013 m. lapkričio 27 d. Pagėgių savivaldybės
viešojoje bibliotekoje įvyko vaikų susitikimas su rašytoju, žurnalistu, bibliotekininku Laimonu Iniu
(Kaunas). Jauniesiems skaitytojams rašytojas pristatė savo naujas ir seniau parašytas sakmių, legendų,
padavimų knygeles.
Kartu atvykusi Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Dainavos skyriaus bibliotekininkė
Vilma Urniežiūtė supažindino vaikus su naujausia Laimono Inio parašyta knyga ,,Kiekvienoje kišenėj
pavasarių šimtas: jaunasis Kazys Binkis“, paskaitė ištraukų iš šio leidinio. Ši knyga skirta rašytojo
Kazio Binkio 120-osioms gimimo metinėms.

Akimirkos iš literatūrinio rytmečio ,,Septyni deimantėliai Pagėgių
vaikams“
Filialų renginiai
Lumpėnų filialas. ,,Mažųjų Velykėlės Lumpėnuose“ – 2013 m. balandžio 2 dienos popietę
Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos mokiniai buvo pakviesti į šventinį renginį ,,Mažųjų
Velykėlės Lumpėnuose“, kurį organizavo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Lumpėnų filialo
bibliotekininkė Nijolė Šedienė. Prie margučių ridenimo mielai prisijungė ir Lumpėnų seniūnė
Danguolė Mikelienė. Velykinio rytmetėlio metu vaikai rideno margučius, dalyvavo įvairiose
estafetėse, žaidė žaidimus, minė mįsles, o seniūnė vaikus vaišino saldumynais.
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,,Mažųjų Velykėlės Lumpėnuose“
Piktupėnų filialas. ,,Gaivi kalbos versmė“ - 2013 m. vasario 21 d. Piktupėnų filiale įvyko
literatūrinė-edukacinė popietė „Gaivi kalbos versmė“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai
paminėti. Renginyje svečiavosi Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokiniai. Bibliotekininkė pasakojo,
kokiomis protėvių pastangomis buvo išsaugota didžiausias tautos turtas – gimtoji kalba, supažindino
su literatūrinėmis parodomis, vaikai skaitė eilėraščius. Po viktorinų ir žaidimų

popietė baigėsi

linksmomis lietuviškomis dainomis.

Literatūrinio renginio ,,Gaivi kalbos versmė“
akimirkos

Šilgalių filialas. ,,Žinios – mano proto akys“ – 2013 m. balandžio 25 dieną Šilgalių filiale įvyko
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės baigiamasis renginys ,,Žinios – mano proto akys“. Mažieji
šilgališkiai buvo pakviesti į popietę – viktoriną. Bibliotekos darbuotoja trumpai papasakojo, kada ir
kur pirmą kartą buvo paminėta Lietuvos nacionalinė bibliotekos savaitė, pasidžiaugė, kad mokykloje
mokytojai populiarina skaitymą, knygą ir noriai bendradarbiauja su biblioteka rengiant įvairias vaikų
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šventes, popietes, literatūrines – edukacines valandėles. Po geriausių bibliotekos draugų pagerbimo
vyko viktorinos, galvosūkių, raiškiojo skaitymo konkursai ir daug daug visokių įdomių užsiėmimų, o
nugalėtojams buvo įteikti prizai

Popietės ,,Žinios – mano proto akys“
akimirkos
Piktupėnų filialas. ,,Gaivi kalbos versmė“ - 2013 m. vasario 21 dieną Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos Piktupėnų filiale vyko literatūrinė-edukacinė popietė „Gaivi kalbos versmė“,
skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. Renginyje svečiavosi Piktupėnų pagrindinės
mokyklos 4 klasės mokiniai ir jų mokytoja Eugenija Būdvytienė. Bibliotekininkė Nijolė Jogienė,
papasakojo, kokiomis didelėmis mūsų protėvių pastangomis didžiausias tautos turtas – gimtoji kalba–
buvo išsaugota. Bibliotekininkė supažindino su literatūrinėmis parodomis, skirtomis poeto Sigito
Gedos 70 - osiomis bei poeto, klasiko Kazio Jakubėno 105 - osioms gimimo metinėms. Vaikai skaitė
Kazio Jakubėno eilėraščius iš šiemet išleistos knygos „Jums, maži ir dideli“ (sudarytojos Vitolda
Glebuvinė ir Aldona Mozelevskienė).
Prasidėjus linksmajai viktorinai ,,Žiniukai“, vaikai susibūrė į komandas, kurių kiekviena turėjo
atlikti skirtingas literatūrines užduotis. Popietė baigėsi linksma gaida – dainomis. Linksmų, žinomų
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dainelių žodžiai taip pat buvo išspausdinti ,,Vakaro žvaigždelėje“. Dainuojant vaikams ir mokytojai,
piešimo popieriuje renginio dalyviai rašė ir piešė tai, ką jiems reiškia žodžiai ,,gimtoji kalba“.„
Gimtoji kalba - tai visas gyvenimas, Lietuvos vertybė. Turtas“, „Gimtoji kalba - tai tikėjimas kalbėti
lietuviškai“ „Gimtoji kalba - tai džiaugsmas skaityti knygas“. Šie ir dar daug gražių posakių, užrašytų
vaikų ir jų mokytojos Eugenijos Būdvydienės, liko Piktupėnų bibliotekoje, kad kiekvienas norintis
galėtų įamžinti savo meilę Tėvynei ir jos gimtajai kalbai, užrašydamas savo mintis.
IX. MATERIALINĖ BAZĖ
Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai persikėlus į naujas, erdvias patalpas, darbuotojai turi
puikias darbo sąlygas, o bibliotekos lankytojai ir krašto bendruomenė – kultūros ir meno traukos
centrą. Bibliotekininkų darbą vertina lankytojai už puikiai atrodančias erdves, iškilių menininkų
parodas, organizuojamus renginius, susitikimus su žymiais Lietuvos žmonėmis, teikiamas paslaugas,
kultūringą ir paslaugų aptarnavimą. Tačiau bibliotekos materialinė bazė nuolat kelia rūpesčių: sparčiai
sensta kompiuterinė įranga, kurią būtina atnaujinti, vis dar nerandama lėšų pagrindinėm bibliotekos
veiklos priemonėms - meno parodų, bibliotekos spaudinių, dokumentų ekspozicinei įrangai bei
renginių įgarsinimo įrangai įsigyti;
Nuo 2013 m. renovuojamas Vilkyškių seniūnijos pastatas, kuriame buvo įkurta ir biblioteka,
tad Vilkyškių seniūnijos gyventojai viliasi, kad biblioteka po renovacijos vėl atidarys duris.
Nepatenkinama padėtis Vėlaičių filiale, jis jau nebeatitinka

bibliotekoms

keliamų reikalavimų:

pastatas senas, langai nesandarūs, žiemą bibliotekoje labai šalta, būtinas remontas.
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka bene vienintelė įstaiga, kuri neturi jokios transporto
priemonės, nors turi visoje savivaldybės teritorijoje 8 kaimo filialus, kuriuos nuolat reikia aprūpinti
naujais leidiniais, teikti kompiuterinės įrangos instaliavimo, gedimų šalinimo, pastatų priežiūros
darbus. Be šių darbų, viešosios bibliotekos specialistai privalo nuolat vykdyti filialų veiklos patikras,
konsultacijas,

mokymus

vietoje, nes

bibliotekinio darbo naujovės

nuolat meta iššūkius

nekvalifikuotiems, nespecialistams bibliotekininkams. Be automobilio užverti visi keliai darbuotojų
išvykoms į kvalifikacijos kėlimo kursus, dalyvavimą kitose savivaldybėse organizuojamuose
seminaruose, kursuose, pagaliau sunku įsivaizduoti visavertį įstaigos darbą be priemonių, kurios
reikalingos pirmo būtinumo veikloms užtikrinti.
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X. FINANSAVIMAS
Bibliotekos lėšos (pajamos, išlaidos)
42 lentelė

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

2012 m.
Gauta lėšų
Išlaidos
399,5
398,6
344,2
355,9
294,0
295,2
10,5
10,5
50,2
50,2
42,7
42,7

2013 m.
Gauta lėšų
433,4
375,2
307,0
5,0
33,8
42,8

Išlaidos
433,0
375,2
307,0
5,0
33,8
42,8

1,4

1,7

1,7

11,2

6,3
(leidiniais)
7,0
(leidybinė produkcija su
bibliotekos atributika)
0,4
(2% nuo gyventojų pajamų
mokesčio)

6,3
7,0

-

2013 m. savivaldybės finansuojamų renginių programos bibliotekų renginiams buvo skirta tik 3
tūkst. lt. Neįvyko tradiciniai renginiai, kaip literatūrinis pavasaris, Vaikų gynimo dienai skirtas
renginys, bibliotekos lankytojai neteko galimybės susitikti su mylimais rašytojais, leidėjais. Negalime
tinkamai reprezentuoti savo krašto Respublikiniuose, apskričių rengiamuose renginiuose, šventėse,
Lietuvos bibliotekų bendruomenėje.
XI. IŠVADOS
Pasiekimai:
 Nuo 2013 m. sausio 1 d. Viešojoje bibliotekoje įdiegta elektroninė skaitytojų aptarnavimo sistema,
įvestas vieningas skaitytojų bilietas, su kuriuo ir Pagėgių krašto gyventojai turės galimybę naudotis
visomis Lietuvos bibliotekomis;
 Naujos bibliotekos patalpos leidžia siekti aukštos lankytojų aptarnavimo kokybės:
-

Patraukliai eksponuojamos profesionalaus meno bei tautodailės parodos, tai leidžia tinkamai
pristatyti krašto, Lietuvos ir užsienio kūrėjų darbus;

-

Renginiai organizuojami patalpose ir erdvėse, specialiai pritaikytose įvairioms lankytojų
amžiaus grupėms;
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-

Mažosios Lietuvos ir Pagėgių krašto kultūra, raštijos, knygų leidybos, spaustuvių verslo,
lietuviškojo žodžio ir rašto istorija atskleidžiama per bibliotekos ekspozicijas, specialiai
sukurtas vaikams, suaugusiems, krašto svečiams bei kraštiečiams.

 Biblioteka išlieka vienu svarbiausiu krašto kultūros traukos centru, kuriame vyksta aktyvus
visuomenės gyvenimas:
-

Krašto

įstaigos,

organizacijos

bibliotekos

erdves

naudoja

įvairiems

seminarams,

konferencijoms, dalykiniams susitikimams;
-

Čia renkasi 4 bibliotekoje veikiančių suaugusiųjų klubų ( Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių
skyriaus, moterų klubo „Pagėgių vaivorykštė“, Literatų sambūrio „Atidengsiu Tau žodį it
širdį...“, LUMA – Lietuvos universitetų moterų asociacijos Pagėgių skyriaus) nariai, bei 4
vaikų klubų lankytojai. Visiems yra veiklos ir užsiėmimų, o renginiai, bendri edukaciniai
užsiėmimai persipina, vyksta kartu, taip mažinama socialinė atskirtis, o vaikai gražiai
integruojami į suaugusiųjų visuomeninę veiklą.

 Informacija apie bibliotekos veiklą nuolat viešinama bibliotekos svetainėje www.pagegiusvb.lt,
kitose visuomenės informavimo priemonėse;
 Bibliotekos teikiamos paslaugos tenkina plačius gyventojų sluoksnius, bibliotekininkai krašto
visuomenės vertinami ir gerbiami.
Problemos:
 Finansinės problemos koregavo bibliotekų veiklą – dėl lėšų stokos atsisakyta kai kurių renginių
organizavimo, susitikimų su raštijos veikėjais, sustabdyti leidybiniai projektai, darbuotojai negali
kelti kvalifikacijos – atsisakyta dalyvauti Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre
vykstančiuose seminaruose;
 Stokojama lėšų bibliotekos periodinių leidinių (laikraščių ir žurnalų) prenumeratai;
 Biblioteka negali įsigyti kompiuterijos atnaujinimo priemonių (spausdintuvų, kopijuoklių,
dokumentų identifikavimo kodų nuskaitytuvų ir kt. ) – tam neskiriamos lėšos;
 Taisytina patalpų ir pastatų padėtis Vėlaičių bibliotekoje;
 Biblioteka neturi automobilio;
 Bibliotekoje dirbančių darbuotojų darbo užmokestis neadekvatus išsilavinimui, darbo krūviui ir
atliekamoms papildomoms funkcijoms. Viešosios bibliotekos pagrindinių funkcijų vykdymui nėra
žmogiškųjų išteklių – 1 darbuotojui tenka 4-5 darbuotojų darbo krūvis, lyginant su Lietuvos
vidutiniu darbo krūviu.
Direktorė

E. Stankevičienė

