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2019 m. veiklos ataskaita

BENDROJI DALIS
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaita parengta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu 2019-02-13 Nr. 135, Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m.
spalio 2 d. sprendimu Nr. T-144 patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento 79.17
punktu, Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymo pakeitimo įstatymu, Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešosios bibliotekos nuostatais, patvirtintais 2018 m. kovo 29 d. Pagėgių savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-31 ir kitais teisės aktais.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos veikla 2019 m. buvo organizuota
vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtinta bibliotekų plėtros strategija
2016-2022 m. (2016-04-29 Nr. ĮV-344), Bibliotekų įstatymu ir kitais įstatymais, UNESCO ir IFLA
Viešųjų bibliotekų Manifestu (1994 m.), Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės
mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.
Organizuojant Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos veiklą, buvo atsižvelgta į viešosios
bibliotekos misiją, viziją, jos veiklos tikslus ir uždavinius.
Bibliotekos misija:
Bibliotekos misija – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančią prieigą prie informacijos, žinių
ir kultūros bei sudaryti galimybes naudoti informaciją kaip strateginį valstybės socialinės, kultūrinės ir
ekonominės pažangos vystymo išteklių.
Modernios bibliotekos vizija – pajėgiausia kultūros, mokslo, mokymosi visą gyvenimą,
ekonominės ir socialinės plėtros skatinimo informacinė infrastruktūra, esmingai prisidedanti prie
valstybės pažangos.
Biblioteka, įgyvendindama savo funkcijas, vadovaujasi šiomis vertybėmis:
laisva prieiga visiems visuomenės nariams, nepriklausomai nuo lyties, socialinės padėties,
lytinės orientacijos, negalios, rasinės bei etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų;
atvirumu dialogui, technologiniams, ekonominiams ir socialiniams pokyčiams, vartotojų
lūkesčiams ir poreikiams, inovacijoms, bendradarbiavimui;
atsakomybe už bibliotekos teikiamų paslaugų poveikį visuomenei, aptarnaujamoms
bendruomenėms ir aplinkai;
profesionalumu atsakingai prisiimant įsipareigojimus, susijusius su kiekvieno darbuotojo
kokybišku darbu, dalijantis įgytomis ir nuolat atnaujinamomis žiniomis;
bendruomeniškumu puoselėjant draugišką aplinką bibliotekoje, kuriant šiltus santykius su
socialiai pažeidžiamomis grupėmis, puoselėjant tradicijas, suteikiant vartotojams saviraiškos
priemonių ir galimybių, tenkinant vartotojų kultūrinius, socialinius, mokymosi, informacinius
poreikius.
Bibliotekos tikslas:
Įgyvendinant Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos bei Pagėgių savivaldybės kultūros
politikos nuostatas, skatinti žinių ir informacinės visuomenės kūrimo idėją, sukurti Pagėgių
savivaldybėje modernią bibliotekų sistemą, sumažinti gyventojų socialinę atskirtį.
Bibliotekos uždaviniai:
- įgyvendinti skaitymo skatinimo programą;
- šviesti ir mokyti krašto gyventojus;
- vykdyti krašto bibliotekų elektroninių išteklių modernizaciją;
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- vykdyti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą;
- kaupti ir saugoti tradicinius bei elektroninius bibliotekos dokumentų fondus;
- teikti gyventojams informacines, kultūrines paslaugas.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka išlieka svarbiausiu krašto informacijos ir
kraštotyros centru. 2019 m. įgyvendinant bibliotekos strategijos tikslus ir uždavinius buvo renkami,
apdorojami, kaupiami dokumentai bei sisteminama medžiaga krašto istorijos, kultūros, kitais
klausimais. Šie dokumentų fondai pristatomi ir atskleidžiami visuomenei. Bibliotekos šiuo metu veikia
kaip integralios mokymosi erdvės, suteikiančios neformalaus švietimo paslaugas gyventojams bei
galimybę prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos ir naujų technologijų.
Išsaugotas optimalus Pagėgių savivaldybės bibliotekų tinklas. Vartotojai aptarnaujami jaukiose
patalpose, pritaikytose bibliotekos reikmėms su šiuolaikiškai įrengtomis erdvėmis ir yra vienas
daugiausiai lankomų kultūros objektų Pagėgių savivaldybėje. Labai džiugu, kad nors ir po ne daug,
keliami bibliotekininkų atlyginimai.
Pagėgių savivaldybės bibliotekų veiklą teigiamai įvertina bibliotekas kuruojančios nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos bei Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos
metodinis centras.

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
Bibliotekų skaičius
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos tinklą sudaro Viešoji biblioteka ir 8 kaimo
filialai. Visose Pagėgių krašto bibliotekose skaitytojai gali naudotis laisva prieiga prie interneto, tad
visiems – skirtingo amžiaus, išsilavinimo, įvairių socialinių sluoksnių, tautybių ir kt. – asmenims yra
sudarytos visos galimybės nevaržomai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka aptarnauja visos savivaldybės, t. y. penkių seniūnijų
gyventojus, paslaugos yra teikiamos Lietuvos ir/ar užsienio šalių piliečiams ne tik tradiciniu, bet ir
nuotoliniu būdu: internetu, telefonu, paštu. Piktupėnų ir Žukų filialų fondai yra sujungti su mokyklų
bibliotekų fondais.
Nestacionarinis aptarnavimas
Knygnešiai
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)

1 lentelė

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

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

2019
m.
20
3
8
12
3
9
7
6
4
72

Skirtumas
0
0
-1
+3
0
-1
0
+1
+1
+3

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

Knygų
2019
m.
466
108
127
14
34
21
67
41
52
930

Skirtumas
+118
-80
+7
-7
+8
-4
+5
+3
+4
+54

Išduotis
Periodikos
2018
2019
m.
m.
2 570
2 731
170
84
401
434
49
27
0
29
243
602
760
823
34
48
24
28
4 251
4 806

Skirtumas
+161
-86
+33
-22
+29
+359
+63
+14
+4
+555

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

Viso
2019
m.
3 197
192
561
41
63
623
890
89
80
5 736

Skirtumas
+279
-166
+40
-29
+37
+355
+68
+17
+8
+609

Pagėgių mieste ir seniūnijose gyvena žmonių, kurie dėl senyvo amžiaus, neįgalumo, gyvenimo
atokiuose Pagėgių savivaldybės kaimuose negali patys atvykti į bibliotekas, tačiau nori naudotis jų
paslaugomis. Todėl specialių poreikių turintiems asmenims Pagėgių krašto bibliotekos teikia
papildomą paslaugą – knygnešystę, t. y. šiuos vartotojus aptarnauja knygnešiai savanoriai, bibliotekos
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leidinius jie pristato skaitytojams į namus. 2019 m., analogiškai kaip ir 2018 m., daugiausiai knygnešių
turėjo Vydūno viešoji biblioteka, Natkiškių, Stoniškių ir Lumpėnų filialai.
2019 m. visoje Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemoje knygnešių skaičius,
lyginant su 2018 m., padidėjo 3 asmenimis arba – 4,3%. Knygnešių pristatytų dokumentų skaičius
išaugo daugiau negu puse tūkstančio vienetų arba kitaip – 11,9%. Tad, galima teigti, kad savivaldybės
gyventojų poreikis leidinių pristatymui į namus vis dar auga.
2019 m. specialiųjų poreikių asmenims išduotų dokumentų dalis sudarė 11,1% (2018 m. –
10,3%) viso per 2019-uosius metus Pagėgių krašto bibliotekų skaitytojams išduotų dokumentų
skaičiaus. Einamaisiais metais vienam knygnešiui vidutiniškai teko 79,7 dokumento, o tai 5,4
dokumento daugiau negu 2018 m.
Atsižvelgiant į Lietuvoje vis aktualėjančią gyventojų senėjimo ir įvairiapusės pagalbos teikimo
senjorams bei neįgaliesiems problemą ir į tai, jog Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
sistemoje yra įregistruota daugiau negu septyniasdešimt knygnešių, kurie per 2019 m. metus
neįgaliems, senyviems krašto gyventojams pristatė beveik 6 tūkstančius vnt. įvairių spaudinių, galima
teigti, jog knygnešių veikla yra reikšminga, reikalinga, aktuali ir būtina mažinant informacinę atskirtį.

II. FONDO FORMAVIMAS
Fondo būklė
2019 m. Viešosios bibliotekos fonduose sukaupti 100 335 įvairūs dokumentai: knygos,
periodiniai leidiniai, garsiniai, regimieji ir kiti elektroniniai dokumentai. Bendras fondas padidėjo 849
spaudiniais ir 519 pavadinimų. Kaimo filialuose fondas padidėjo 644 dokumentais ir sumažėjo 251
pavadinimu. Einamaisiais metais buvo gauta daugiau leidinių iš fizinių ir juridinių asmenų, paramos
keliu bei daugiau skirta lėšų periodikos prenumeratai, todėl bendras fondas padidėjo.
69,3% fondo sudaro grožinė literatūra, šakinės literatūros fondą sudaro 26,0% ir periodikos –
4,7% nuo turimo viso fondo.
Naujiems dokumentams Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2019 m. skyrė 10 624,00 Eur
(2018 m. – 10 846,00 Eur), o tai – 222,00 Eur mažiau negu 2018 m. Skyrus mažiau lėšų dokumentams
įsigyti ir pabrangus leidiniams, buvo mažiau nupirkta ir naujų dokumentų – 1 286 (2018 m. – 1 401).
Vidutinė vienos knygos kaina 2019 m. – 8,26 Eur (2018 m. – 7,74 Eur).
Iš viso savivaldybės Viešosios bibliotekos fonde yra dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Dokumentų skaičius
Biblioteka
2018 m.
2019 m.
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

99 486
34 269
64 217

100 335
34 913
65 422

2 lentelė
Pavadinimai
Skirtumas
+849
+644
+1 205

2018 m.

2019 m.

19 379
19 379
8 400

19 898
19 898
8 149

Skirtumas
+519
+519
-251

Bendras fondas padidėjo 849 dokumentais ir 519 pavadinimų. Kaimo filialuose bendras fondas
padidėjo 1 205 dokumentais. Viešojoje bibliotekoje fondas padidėjo 644 dokumentais. Bendrą fondo
dydžio ir pavadinimų padidėjimą lėmė didesnė dokumentų gautis.
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Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra grožinės literatūros dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Dokumentų skaičius
Biblioteka
Skirtumas
2018 m.
2019 m.
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

68 730
23 979
44 751

69 534
24 448
45 086

+804
+469
+335

3 lentelė
% nuo bendro fondo
69,3
70,0
68,9

Grožinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 1 996 dokumentais, o tai
sudaro 34,5% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. Bendras fondo padidėjimas susijęs su didesniu
grožinės literatūros gavimu.
Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra šakinės literatūros dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Biblioteka
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

4 lentelė
Dokumentų skaičius

2018 m.

2019 m.

26 138
9 320
16 818

26 051
9 454
16 597

Skirtumas

% nuo bendro fondo

-87
+134
-221

26
27,1
25,4

Šakinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 622 vnt., tai sudaro 10,8%
nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. Fondo sumažėjimą lėmė mažesnė šakinės literatūros gautis bei
didesnis šakinės literatūros nurašymas.
Iš viso bibliotekose yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių):
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Dokumentų skaičius
Biblioteka
2018 m.
2019 m.
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

3 618
970
2 648

4 750
1 011
3 739

5 lentelė
Skirtumas

% nuo bendro fondo

+1 132
+41
+1 091

4,7
2,9
5,7

Periodikos leidinių fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 3 165 dokumentais, tai
sudaro 54,7% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. 2019 m. gauti 40 prenumeruojamų periodinių
leidinių pavadinimai (2018 m. – 37 pavadinimai). 2019 m. buvo skirta daugiau lėšų periodikos
prenumeratai – 9 581,00 Eur (2018 m. – 5 001,00 Eur), todėl daugiau buvo galima užsakyti periodinių
leidinių kaimo filialams.
Aprūpinimas dokumentais
2019 m. bibliotekos komplektavimo šaltiniai buvo UAB „Alma littera sprendimai“, Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, UAB „Baltų lankų leidyba“, UAB „Tyto alba“, UAB „Vagos prekyba“,
UAB „Nieko rimto“, VšĮ „Terra publica“, UAB „Eglės leidykla“, UAB „Lectio divina“, UAB „Patogu
pirkti“ bei kiti leidėjai. Dokumentai buvo perkami per centrinę viešųjų pirkimų sistemą ir tiesiogiai iš
autorių. Dokumentai Viešajai bibliotekai ir filialams užsakomi vadovaujantis leidyklų, knygų autorių,
knygynų atsiųstais pasiūlymais.
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Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Mikrorajonas
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

2018 m.
12,3
18,1
10,6

6 lentelė
1 gyventojui
2019 m. Skirtumas
13
+0,7
19
+0,9
11,1
+0,5

2018 m.
49,0
42,1
53,8

1 vartotojui
2019 m. Skirtumas
50,2
+1,2
43,5
+1,4
54,7
+0,9

Vienam gyventojui tenkantis knygų kiekis 2019 m. padidėjo 0,7 leidinio. Einamaisiais metais
vienam gyventojui teko 13 Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemos fonduose
esančių knygų, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje – 19, kaimo filialuose – 11,1
leidinio.
Knygų kiekis 1 vartotojui padidėjo 1,2 leidinio. Vienam vartotojui teko 50,2 knygos, Pagėgių
Viešojoje bibliotekoje – 43,5, kaimo filialuose – 54,7 leidinio.
Per 2019 m. gautas 21 garsinis ir regimasis dokumentas. Iš viso fonde yra 166 garsiniai, regimieji
ir elektroniniai dokumentai.
Per 2019 metus biblioteka įsigijo 5 783 dokumentus: 2 618 knygų (820 pav.) ir 3 165 periodinius
leidinius (40 pav.).
7 lentelė
Knygų įsigijimo šaltiniai
Įsigytų leidinių kiekis:
UAB „Alma littera sprendimai“
386
UAB „Tyto alba“
202
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
163
UAB „Baltų lankų“ leidyba
145
UAB „Nieko rimto“
118
VšĮ „Terra publica“
90
UAB „Lectio divina“
57
Pirkimo-pardavimo sutartys
47
UAB „Vagos prekyba“
37
UAB „Eglės leidykla“
25
UAB „Patogu pirkti“
16
Paramos-dovanos keliu
1 332
Iš viso:
2 618
2019 m. Viešosios bibliotekos bei filialų fondų papildymui buvo gauta 10 624,00 Eur iš LR
kultūros ministerijos naujiems dokumentams įsigyti ir paramos-dovanos keliu iš fizinių, juridinių ir
kitų šaltinių gauta leidinių už 6 158,00 Eur (2018 m. – už 5 403,00 Eur).
2019 m. nemokamai leidinių gauta iš Lietuvos kultūros tarybos, bibliotekos skaitytojų ir svečių,
renginių dalyvių. 2019 m. parama knygomis gauta iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos (Vilnius), labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ (Vilnius), Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatarų klubo (Vilnius), Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios
bibliotekos, Vydūno draugijos (Vilnius), Kinijos ambasados Lietuvos Respublikoje, „Eglės“ leidyklos
(Klaipėda), Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos (Gargždai), „Knygų
Kalėdų“ akcijos metu ir kt.
Knygas bibliotekai dovanojo Europos Perlamento narys Algirdas Saudargas, Pagėgių
savivaldybės administracija, Pagėgių policijos komisariatas, Jūratė Caspersen (Šveicarija), dailininkas
Alfonsas Čepauskas (Vilnius), Valterio Didžio anūkas Tomas Aras (Klaipėda), Gediminas Degėsys
(Vilnius), istorikas Norbertas Stankevičius (Klaipėda), Kazimieras Jakutis (Pagulbis, Molėtų raj.),
8
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menininkai Diana ir Gintautas Stunguriai (Šiauliai), akad. prof. habil. dr. Vytautas Juodkazis (Vilnius),
Margarita Vaičelytė (Širvintos), Birutė Morkevičienė (Šilutė), Kristina Blankaitė (Šilutė), Vladas
Liekis (Tauragė) ir kt. Knygas dovanojo ir nuolatiniai bibliotekos skaitytojai, renginių lankytojai:
Algirdas Naikus, Airida Masevičienė, Neringa Rindokaitė, Kristina Arvasevičienė ir kt.
Periodinius leidinius šalies bibliotekoms (tame tarpe ir Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai
bibliotekai) prenumeruoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (46 pavadinimų žurnalus ir 5
pavadinimų laikraščius), žurnalą „Apžvalga“ dovanoja LR Seimo narys Paulius Saudargas (Vilnius).
Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros reikalų
komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen siuntė bibliotekai žurnalus „Pasaulio lietuvis“ ir „Šveicarijos
žinios“. Rambyno regioninio parko direkcija kasmet dovanoja žurnalą „Rambynas“ ir laikraštį
„Rambynas“, o Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrius bibliotekai
jau ne vienerius metus prenumeruoja žurnalus „Lututė“ bei „Žurnalas apie gamtą“.
Dokumentų gautis
Iš viso per metus įsigyta dokumentų savivaldybės bibliotekose:
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
2018 m.
2019 m.
Biblioteka
DokumenPavadiDokumenSkirtuPavaditų skaičius
nimų
tų skaičius
mas
nimų
Viso:
4 460
609
5 783
+1 323
820
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

1 391
3 069

609
218

1 627
4 156

+236
+1 087

820
221

8 lentelė
Skirtumas
+211
+211
+3

2019 m. įsigyti 5 783 dokumentai, t. y. 1 323 dokumentais daugiau nei 2018 m. Vidutiniškai
vienas kaimo filialas gavo 519 leidinių ir 221 pavadinimo dokumentų. Vilkyškių filialas gavo 637
naujus leidinius, Stoniškių filialas – 617, Lumpėnų filialui teko 522 leidiniai, Piktupėnų filialui – 535
leidiniai, Šilgalių filialui – 450, Natkiškių filialui – 481, Žukų filialui – 467, Kentrių filialui – 447
leidiniai.
Per metus Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įsigyta grožinės literatūros dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Biblioteka
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

Grožinės literatūros
dokumentų skaičius
Skirtu2018 m.
2019 m.
mas
1 707
1 996
+289
531
694
+163
1 176
1 302
+126

9 lentelė
Pavadinimai
2018 m.

2019 m.

347
347
120

434
434
159

Skirtumas
+87
+87
+39

Grožinės literatūros fondas pasipildė 1 996 leidiniais, tai sudaro 34,5% nuo bendro gautų
dokumentų skaičiaus. Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 163 knygas.
2019 m. gauta 289 dokumentais bei 87 pavadinimais daugiau negu 2018 m. Didesnė grožinės
literatūros gautis buvo gavus daugiau naujų dokumentų.

9
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Per metus Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įsigyta šakinės literatūros:
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
10 lentelė
Šakinės literatūros dokumentų
Pavadinimai
skaičius
Biblioteka
SkirtuSkirtu2018 m. 2019 m.
2018 m.
2019 m.
mas
mas
Viso:
720
622
-98
262
386
+124
Viešoji biblioteka
377
409
+32
262
386
+124
Kaimo filialai
343
213
-130
98
62
-36
Šakinės literatūros fondas pasipildė 622 naujais dokumentais, arba 10,8% nuo bendro dokumentų
gavimo. Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 27 dokumentus.
2019 m. gauta 98 dokumentais mažiau bei 124 pavadinimais daugiau negu 2018 m. Mažesnė
šakinės literatūros gautis buvo gavus mažiau naujų dokumentų kaimo filialuose. Nors buvo gauta
mažiau dokumentų, pavadinimų skaičius padidėjo gavus daugiau įvairesnių pavadinimų leidinių.
Per metus gauta periodinių leidinių:
Biblioteka
Leidinių skaičius
Viso:
3 165
Viešoji biblioteka
524
Kaimo filialai
2 641

11 lentelė
Pavadinimai
40
40
25

2019 m. gauta 3 165 vnt. ir 40 pavadinimų periodinių leidinių, kas sudaro 54,7% nuo bendro
dokumentų gavimo. Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 25 pavadinimų periodinius leidinius.
Einamaisiais metais iš Pagėgių savivaldybės biudžeto periodikos prenumeratai buvo skirta 9 581,00
Eur (2018 m. – 5 001,00 Eur). Lėšų periodikos prenumeratai buvo skirta daugiau, todėl daugiau buvo
galima užprenumeruoti periodinių leidinių kaimo filialams.
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje naujai gautų dokumentų procentas dokumentų fonde:
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
12 lentelė
Naujų leidinių skaičius
% nuo bendro fondo
Biblioteka
2018 m. 2019 m. Skirtumas 2018 m.
2019 m.
Skirtumas
Viso:
4 460
5 783
+1 323
4,5
5,8
+1,3
Viešoji biblioteka
1 391
1 627
+236
4,1
4,7
+0,6
Kaimo filialai
3 069
4 156
+1 087
4,8
6,3
+1,5
2019 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemoje dokumentų gauta 5,8%
nuo viso dokumentų fondo. Viešojoje bibliotekoje dokumentų gauta 4,7% nuo viso dokumentų fondo,
tai 0,6% daugiau negu 2018 m. Kaimo filialuose dokumentų gauta 6,3% nuo viso dokumentų fondo,
tai 1,5% daugiau nei 2018 m. Bendras naujai gautų dokumentų procentas padidėjo 1,3%. Padidėjimas
yra dėl to, kad 2019 m. gauta daugiau dokumentų nei 2018 m.
Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti:
2019 m. naujiems dokumentams įsigyti iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos gauta 10
624,00 Eur ir iš Pagėgių savivaldybės gauta 9 581,00 Eur periodiniams leidiniams įsigyti. Vienam
savivaldybės gyventojui teko 1,38 Eur iš LR kultūros ministerijos dokumentams įsigyti (2018 m. –
1,36 Eur). Iš savivaldybės biudžeto vienam gyventojui periodinių leidinių teko už 1,24 Eur (2018 m. –
0,63 Eur). Iš viso valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos sudarė 20 205,00 Eur. Vienam gyventojui
knygoms ir periodikai įsigyti 2019 m. teko 2,62 Eur. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui
spaudiniams įsigyti padidėjo todėl, kad daugiau lėšų buvo skirta iš Pagėgių savivaldybės
administracijos periodikos prenumeratai – 9 581,00 Eur (2018 m. – 5 001,00 Eur).
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Dokumentų nurašymas
2019 m. nurašyti 3 934 dokumentai, iš jų 2 033 – seni, susidėvėję periodiniai leidiniai, 1 579 –
susidėvėję bei vartotojų sugadinti dokumentai ir 322 praradę aktualumą dokumentai. Bendras
nurašymo rodiklis siekia 3,9% nuo bendro fondo kiekio.
Iš viso per metus bibliotekose nurašyta dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
2018 m.
Biblioteka
Dokumen- Pavaditų skaičius
nimai
Viso:
5 811
617
Viešoji biblioteka
1 455
617
Kaimo filialai
4 356
1 239

2019 m.
Dokumen- Pavaditų skaičius
nimai
3 934
301
983
301
2 951
472

13 lentelė
Skirtumas
Dokumen- Pavaditų skaičius
nimai
-1 877
-316
-472
-316
-1 405
-767

Nurašymo priežastys:
 seni periodiniai leidiniai, nurašyta – 2 033 (2,0% nuo turimo fondo);
 susidėvėję ir vartotojų sugadinti, nurašyta – 1 579 (1,6% nuo turimo fondo);
 praradę aktualumą dokumentai, nurašyta – 322 (0,3% nuo turimo fondo).
Pagrindinę dalį nurašytų dokumentų sudaro susidėvėję ir neaktualūs spaudiniai bei seni
periodiniai leidiniai.
Fondo panaudojimas
Bendras fondo apyvartos rodiklis yra – 0,51.
 Viešojoje bibliotekoje – 0,49;
 Kaimo filialuose – 0,53.
Grožinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 0,40.
 Viešojoje bibliotekoje – 0,53;
 Kaimo filialuose – 0,33.
Šakinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 0,16.
 Viešojoje bibliotekoje – 0,29;
 Kaimo filialuose – 0,10.
Periodinių leidinių bendras panaudojimo koeficientas – 14,50.
 Viešojoje bibliotekoje – 19,0;
 Kaimo filialuose – 13,10.
Bendras fondo panaudojimo rodiklis 2019 m. išliko toks pat kaip ir 2018 m. – 0,51. Filialuose
bendras fondo panaudojimo rodiklis padidėjo. Padidėjimą lėmė didesnė periodinių leidinių gautis.
Grožinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas sumažėjo – 0,40 (2018 m. – 0,42).
Koeficiento sumažėjimą lėmė didesnis grožinės literatūros nurašymas.
Šakinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas padidėjo – 0,16 (2018 m. – 0,13).
Koeficiento padidėjimą lėmė mažesnis šakinės literatūros nurašymas.
Periodinių leidinių bendras panaudojimo koeficientas sumažėjo – 14,50 (2018 m. – 17,49).

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
1. Regiono gyventojų skaičius
2019 m. Pagėgių savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis Statistikos departamento duomenimis,
deklaravę gyvenamąją vietą buvo 7 714 gyventojų, iš jų – 23,7% gyvena mieste ir 76,3% – kaimuose.
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Lyginant su 2018 m. duomenimis, gyventojų skaičius per metus Pagėgių savivaldybėje sumažėjo
3,3%.
2. Regiono gyventojų sutelkimo procentas:
Iš viso regione – 25,9%
Viešojoje bibliotekoje – 43,8%
Kaimo filialuose – 20,3%

(Lyginamoji analizė su 2018 m)
Biblioteka ir jos
aptarnaujamas
mikrorajonas
Viešoji biblioteka
Kentrių filialas
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vilkyškių filialas
Žukų filialas
Viso Pagėgių Vydūno
SVB sistemoje:

Gyventojų skaičius

14 lentelė
Regiono gyventojų sutelkimo
procentas

2018 m.

2019 m.

Skirtumas

2018 m.

2019 m.

Skirtumas

1 889
242
1 022
780
579
1 284
638
894
646

1 832
242
995
758
581
1 229
597
840
640

-57
0
-27
-22
+2
-55
-41
-54
-6

43,1
33,9
23,1
10,0
35,4
17,3
23,8
11,3
18,4

43,8
34,3
23,6
8,4
34,3
18,2
24,3
13,0
21,3

+0,7
+0,4
+0,5
-1,6
-1,1
+0,9
+0,5
+1,7
+2,9

7 974

7 714

-260

25,2

25,9

+0,7

2019 m. Pagėgių savivaldybės gyventojų sutelkimo procentas tiek visoje sistemoje, tiek Vydūno
viešojoje bibliotekoje, tiek kaimo filialuose pakilo 0,7%. Šį tolygų teigiamą pokytį galima sieti su
2019 m. ypač aktyviu Pagėgių krašto bibliotekų dalyvavimu projektinėse veiklose ir to pasekoje
bibliotekose itin intensyviai vykusias šviečiamąsias, kultūrines veiklas, subūrusias daug vietos
gyventojų. Darytina išvada, kad bibliotekų teikiamos paslaugos krašto gyventojams išlieka patrauklios
ir aktualios.
Vartotojai
Iš viso regione registruoti 1 997 vartotojai
Vydūno viešojoje bibliotekoje – 802
Kaimo filialuose – 1 195
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Vartotojų pasiskirstymas
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Kentrių filialas
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vilkyškių filialas
Žukų filialas
Viso:

15 lentelė
2018 m.

2019 m.

Skirtumas

815
82
236
78
205
222
152
101
119
2 010

802
83
235
64
199
224
145
109
136
1 997

-13
+1
-1
-14
-6
+2
-7
+8
+17
-13

Bendrasis vartotojų skaičius, lyginant su 2018 m. duomenimis, sumenko vos 0,6% arba kitaip –
13 vartotojų. Tam įtakos turėjo tokie Pagėgių kraštui (kaip ir visai Lietuvai) būdingi negatyvūs
demografiniai pokyčiai kaip gyventojų senėjimas, mažas gimstamumas, gyventojų išvykimas į kitus
Lietuvos ir užsienio valstybių miestus darbo ar mokymosi tikslais bei kt.

13
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Vartotojų sudėtis
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)

16 lentelė
Vartotojų sudėtis
2018 m.
2019 m.
2 010
1 997
788
770
125
102
532
526
279
286
286
301
0
12

Viso regione
Vaikai, jaunimas
Studentai
Dirbantieji
Bedarbiai
Senjorai ir neįgalieji
Virtualūs vartotojai

Skirtumas
-13
-18
-23
-6
+7
+15
+12

2019 m. iš Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemoje besilankančių socialinių
gupių tarpo 13 asmenų (arba, lyginant su 2018 m., 0,6%) sumenko vartotojų gretos. Daugiausia,
sumažėjo Pagėgių krašto bibliotekose aptarnaujamų studentų – 18,4%. Viena iš pagrindinių to
priežasčių – šeimų ir jaunuolių emigracija mokymosi, profesinio kelio paieškos bei kitais tikslais.
Vartotojų sudėties pokyčiai
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
VB
Vartotojų sudėtis
2018 m.
Vaikai, jaunimas
291
Studentai
58
Dirbantieji
231
Bedarbiai
147
Senjorai, neįgalieji
88
Virtualūs vartotojai
0
Viso:
815

VB
2019 m.
297
40
221
148
84
12
802

Kaimo fil.
2018 m.
497
67
301
132
198
0
1 195

17 lentelė
Kaimo fil.
2019 m.
473
62
305
138
217
0
1 195

Apsilankymų skaičius
Apsilankymų skaičius: viso – 70 456
Vydūno viešojoje bibliotekoje – 47 060
Kaimo filialuose – 23 396
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Apsilankymų skaičius
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Kentrių filialas
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vilkyškių filialas
Žukų filialas
Viso:

18 lentelė
2018 m.

2019 m.

Skirtumas

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

47 060
3 095
3 928
3 018
2 340
4 962
2 531
2 538
984
70 456

+210
+60
-40
-263
-54
+261
-440
+38
+298
+70

2019 m., lyginant su 2018 m., bendrasis apsilankymų Pagėgių krašto bibliotekose rodiklis pakilo
0,1%. Vydūno viešojoje bibliotekoje, lyginant su 2018 m., apsilankė 210 (0,4%) lankytojų daugiau.
Tam įtakos turėjo gausiai lankytos bibliotekose eksponuotos meno darbų parodos ir tai, jog
einamaisiais metais Vydūno viešosios bibliotekos erdvėse vyko daug įvairių organizacijų inicijuotų
informacinių renginių bei buvo vedami gyventojų mokymai.
2019 m. lankytojų skaičius filialuose šie tiek sumažėjo – 140 (0,6%). Kaip vieną iš pagrindinių šį
neigiamą pokytį lėmusių veiksnių būtų galima įvardinti filialų darbuotojų ligas, dėl kurių sutrikdomas
skaitytojų aptarnavimo procesas.
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Lankomumas
Bendras lankomumo rodiklis: 2018 m. – 35,0
2019 m. – 35,3
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

19 lentelė
2018 m.

2019 m.

Skirtumas

57,5
19,7

58,7
19,6

+1,2
-0,1

Analizuojant 2018-2019 m. laikotarpį, matoma, jog 1,2 apsilankymo per metus pakilo
lankomumo Vydūno viešojoje bibliotekoje rodiklis. Bendrasis visos sistemos lankomumo rodmuo
taipogi padidėjo 0,3 apsilankymo.
Dokumentų išduotis
Išduota dokumentų:
Iš viso regione – 51 537 vnt.
Vydūno viešojoje bibliotekoje – 17 079 vnt.
Kaimo filialuose – 34 458 vnt.

Išduotis
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Kentrių filialas
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vilkyškių filialas
Žukų filialas
Viso:

20 lentelė
2018 m.

2019 m.

Skirtumas

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

17 079
3 877
7 474
2 817
4 671
5 498
5 229
3 890
1 002
51 537

+36
+122
+273
-255
+157
+343
+329
+653
+204
+1 862

Dokumentų išduotis 2019 m., palyginus su 2018 m., padidėjo 1 862 vnt. (3,7%): Vydūno
viešojoje bibliotekoje pakilo 0,2%, o filialuose – 5,6%. Veiksniai, lėmę išduoties padidėjimą:
dalyvavimas respublikinėse skaitymo skatinimo iniciatyvose bei didėjančios knygų ir periodinių
leidinių kainos, dėl kurių gyventojai daugiau naudojasi bibliotekų paslaugomis. Taipogi 2019 m.
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įsigyta daugiau periodinių leidinių, daug leidinių padovanojo bibliotekos vartotojai ir kt. kultūros
rėmimo programos fondai.
Išduota dokumentų į namus ir vietoje
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Biblioteka
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai
Viso:

Išduota į namus
2018 m. 2019 m. Skirtumas
11 917
13 025
+1 108
25 064
26 052
+988
36 981
39 077
+2 096

21 lentelė
Išduota vietoje
2018 m. 2019 m. Skirtumas
5 126
4 054
-1 072
7 568
8 406
+838
12 694
12 460
-234

2019 m., lyginant su 2018 m., Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemoje
išduoties į namus padidėjimas siekė daugiau negu du tūkstančius dokumentų vienetų, arba – pakilo
5,7%. Šiek tiek sumenko bendrasis spaudinių skaitymo vietoje rodiklis – 1,8%. Šį pokytį lėmė tai, jog
einamaisiais metais skaitytojai pirmenybę teikė leidinių skaitymui savo namuose.
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Biblioteka
Viešoji
biblioteka
Kaimo
filialai
Viso:

22 lentelė
Šakinės
literatūros

Išduota iš viso:
2018 m.

2019 m.

2018 m.

2019 m.

17 043

17079

1 013

1 336

32 632

34 458

752

49 675

51 537

1 765

Skirtumas

Grožinės
literatūros

Skirtumas

2018 m.

2019 m.

+323

5 953

6 331

+378

857

+105

8 483

7 846

-637

2 193

+428

14 436

14 177

-259

2019 m., lyginant su 2018 m., Vydūno viešojoje bibliotekoje didėjo tiek šakinės (31,9%), tiek
grožinės (6,3%) literatūros išduotis. Šakinės literatūros išduotis 2019 m. didėjo ir kaimo filialuose –
pakilo 14,0%. Pastebimas vis augantis aptarnaujamos bendruomenės narių susidomėjimas istorijos,
geografijos, psichologijos krypčių bei visuomenės mokslų leidiniais.
Iš viso išduota šakinės literatūros procentais nuo visos išduoties:
Regione – 4,3
Viešojoje bibliotekoje – 7,8
Kaimo filialuose – 2,5
Iš viso išduota grožinės literatūros procentais nuo visos išduoties:
Regione – 27,5
Viešojoje bibliotekoje – 37,1
Kaimo filialuose – 22,8
Iš viso išduota periodinių leidinių:
Regione – 35 167
Viešojoje bibliotekoje – 9 412
Kaimo filialuose – 25 755
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Biblioteka
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai
Viso:

Iš viso:
17 043
32 632
49 675

23 lentelė
2018 m.
Periodikos
10 077
23 397
33 474

%
59,1
71,7
67,4

Iš viso:
17 079
34 458
51 537

2019 m.
Periodikos
9 412
25 755
35 167

%
55,1
74,7
68,2
17
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Periodinių leidinių išduotis einamaisiais metais Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos sistemoje padidėjo 1 693 leidiniais, t. y. pakilo 5,1%. Periodinių leidinių išdavimo
procentas sudarė 68,2% visų per 2019 m. išduotų leidinių ir, lyginant su 2018 m., pakilo 0,8%. Šiuos
rodiklius galima paaiškinti tuo, jog periodinių leidinių populiarumas, paklausa ir skaitomumas Pagėgių
krašto bibliotekose yra išties didelis ir nuolat augantis. Taipogi 2019 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešajai bibliotekai ir filialams buvo užprenumeruota daugiau periodinių leidinių negu 2018 m.:
einamaisiais metais Vydūno viešoji biblioteka gavo 40-ies pavadinimų periodinius leidinius (3
pavadinimais daugiau negu 2018 m.), o vidutiniškai kaimo filialai – 25 pavadinimų periodinius
leidinius (10 pavadinimų periodinių leidinių daugiau negu 2018 m.).

Skaitomumas (vieno skaitytojo per metus perskaitomų spaudinių kiekis):
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)

24 lentelė
Skaitomumas

Biblioteka
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai
Viso:

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

2019 m.
21,3
28,8
25,8

Skirtumas
+0,4
+1,5
+1,1

(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Kaimo filialai
Kentrių
Lumpėnų
Natkiškių
Piktupėnų
Stoniškių
Šilgalių
Vilkyškių
Žukų

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

2019 m.
46,7
31,8
44,0
23,5
24,5
36,1
35,7
7,4

Skirtumas
+0,9
+1,2
+4,6
+1,5
+1,3
+3,9
+3,7
+0,7

2019 m. skaitomumas kilo tiek Vydūno viešojoje bibliotekoje, tiek kaimo filialuose. Bendrasis
skaitomumas padidėjo 1,1 kiekvieno skaitytojo perskaitomo dokumento. Einamaisiais metais
skaitomumas ryškiausiai išaugo Natkiškių, Šilgalių ir Vilkyškių filialuose.
Skaitomumo pakilimą Pagėgių krašto bibliotekose būtų galima pagrįsti tuo, jog Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje bei filialuose skaitytojams yra sudarytos patogios, jaukios
ne tik skaitymo, bet ir perskaitytų leidinių aptarimų sąlygos ir erdvės, nuolat suburiančios
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bendruomenės narius pasidalinimui perskaitytų knygų įspūdžiais ar diskutavimui apie periodiniuose
leidiniuose publikuojamas nūdienos aktualijas.
Informacinės užklausos
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Informacinių užklausų
iš viso:
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Kentrių filialas
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vilkyškių filialas
Žukų filialas

Viso:

26 lentelė
2019 m.

2018 m.

2019 m.

Skirtumas

Teminės

Faktografinės

Adresinės

Tikslinamosios

Iš to
skaičiaus
vaikams

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

3 067
206
134
44
67
85
111
80
94
3 888

+156
+67
+13
0
+1
+8
+3
-4
+29
+273

1 799
150
118
21
38
55
40
77
94
2 392

243
1
0
0
8
12
0
0
0
264

792
55
0
14
10
5
32
3
0
911

233
0
16
9
11
13
39
0
0
321

1 046
122
55
29
30
31
23
34
19
1 389

2019 m. bibliotekininkams lankytojai pateikė 3 888 įvairaus pobūdžio informacines užklausas.
2019 m. pateikta ir atsakyta 273 (7,6%) užklausomis daugiau negu 2018 m. Užklausų skaičiaus
didėjimas siejamas su nuolatiniu krašto gyventojų savišvietos ir nenutrūkstamo mokymosi poreikiu.
Vienam bibliotekininkui vidutiniškai tenka atsakyti į 353,5 užklausos per metus. Pateiktų užklausų
gausa rodo aptarnaujamos bendruomenės pasitikėjimą biblioteka, kaip patikimos informacijos sklaidos
įstaiga, o bibliotekininkais pasitikima kaip kompetentingais, bet kokią informaciją suteikti galinčiais
specialistais.

Darbo vietos

Darbo vietos

Viso

Vartotojams
Darbuotojams
Viso:

128
15
143

Iš viso
Viešojoje
bibliotekoje
67
7
74

Kaimo
filialuose
61
8
69

27 lentelė
Iš jų: kompiuterizuotų darbo vietų
Viso
Viešojoje
Kaimo
bibliotekoje
filialuose
43
19
24
15
7
8
58
26
32

Iš visų Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) sistemoje
esančių darbo vietų 58 (40,6%) yra kompiuterizuotos ir prijungtos prie interneto: 43 skirtos Pagėgių
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krašto bibliotekų lankytojams ir 15 – darbuotojams. 2019 m. Pagėgių krašto bibliotekų lankytojų
reikmėms įrengtų darbo vietų skaičius sudarė 89,5% visų Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje
bibliotekoje ir filialuose esančių darbo vietų.
Dalyvavimo įvairiuose darbuotojų parengtuose projektuose pagrindu, Vydūno viešoji biblioteka
ir filialai aprūpinti visapusiškam vartotojų informacinių poreikių tenkinimui skirtomis informacinėmiskomunikacinėmis technologijomis ir sistemomis, tačiau įranga sparčiai sensta, genda, nusidėvi jos
detalės, stinga bibliotekininkų kasdienių funkcijų atlikimui būtinos kompiuterinės įrangos, todėl
reikalingos nuolatinės investicijos įrangos atnaujinimui.
Vartotojų orientavimas ir apmokymas
Įgyvendinant projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“ veiklas, 2019 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose
organizuoti pradedančiųjų ir pažengusiųjų skaitmeninio raštingumo mokymai suaugusiems.
Bibliotekos vartotojai aktyviai dalyvavo akcijose „Saugesnio interneto savaitė“, „Skaitmeninė
savaitė“, „Senjorų dienos internete“. Taipogi dalyvavimo LR kultūros ministerijos ir Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamame projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai
naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ pagrindu organizuoti
robotikos užsiėmimai moksleiviams.
2019 m. vaikai, jaunimas, suaugusieji ir senjorai buvo kviečiami dalyvauti Pagėgių krašto
bibliotekose vykusiose įvairaus pobūdžio šviečiamosiose veiklose. Organizuotos kraštotyrinės
virtualios-kultūrinės-kūrybinės edukacijos, info dienos, interaktyvūs lavinamieji užsiėmimai,
literatūrinės-edukacinės skaitymo populiarinimo popietės, interaktyvios pamokos, pažintinių edukacijų
ciklai, protmūšiai, elektroninio pajamų ir turto deklaravimo mokymai, dalyvaujant Klaipėdos
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojams bei kt. Daug dėmesio buvo skiriama
bibliotekos lankytojų skaitymo kultūros ugdymui, supažindinimui su tradicinės spausdintos bei
interaktyvios (elektroninėje erdvėje pateikiamos) informacijos paieškos bei atrankos kriterijais,
elektroninių leidinių įvairove bei galimybėmis. Taipogi didelis dėmesys skirtas visuomenės
supažindinimui su Lietuvos ir užsienio šalių žymių menininkų, rašytojų ir Pagėgių krašto gyventojų
kūrinija, atskleidžiant ją per Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose eksponuotas meno, kraštotyros
darbų parodas bei jų pristatymus. Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos kultūros, gamtos, raštijos,
istorijos savitumo sklaida vystyta įvairių literatūrinių-kultūrinių veiklų ir informacinių-edukacinių
programų metu.
Vydūno viešoji biblioteka taipogi suteikė galimybę kiekvieną mėnesį lankyti individualius ir
grupinius įvairias temas apėmusius darbo kompiuteriu užsiėmimus bei mokamas 10-ies ir 20-ies
valandų trukmės informacinių įgūdžių lavinimui skirtas kompiuterinio raštingumo pamokas.
2019 m. pradžioje Vydūno viešojoje bibliotekoje įrengtos informacinio raštingumo ugdymui ir
lavinimui skirtos darbo vietos, labai reikalingos siekiant supažindinti kraštiečius su pažangiausių
informacinių technologijų galimybėmis bei mažinti socialinę atskirtį pažeidžiamiausių, jautriausių
aptarnaujamos bendruomenės socialinių sluoksnių tarpe. Tačiau tenka apgailestauti, jog Vydūno
viešojoje bibliotekoje stinga specialistų, gebančių dirbti su Pagėgių krašto bibliotekininkų dalyvavimo
projektuose pagrindu įgytomis naujausiomis ir pažangiausiomis informacinėmis technologijomis.
Prieiga ir sąlygos
Viešoji biblioteka dirba:
darbo dienomis – nuo 800 iki 1700 val.;
šeštadieniais – nuo 900 iki 1600 val.
Poilsio diena – sekmadienis.
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Filialų darbo laikas:
Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Vilkyškių – darbo dienomis nuo 900 iki 1600 val.;
Kentrių ir Šilgalių – darbo dienomis nuo 1000 iki 1630 val.;
Žukų – darbo dienomis nuo 930 iki 1600 val.
Poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.
Paskutinė mėnesio diena – sanitarinė diena, skaitytojai neaptarnaujami. Bibliotekos darbuotojai
valo bibliotekos dokumentų fondus, gerina susidėvėjusių, suplyšusių leidinių būklę, atlieka kitus
sanitarinės švaros darbus.
Renginiai
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Renginiai
Žodiniai
Vaizdiniai
Kompleksiniai
Iš jų parodos
Viso:

28 lentelė
Kaimo filialai

Viso:

2018 m.

2019 m.

Skirtumas

2018 m.

2019 m.

Skirtumas

2018 m.

2019 m.

Skirtumas

35
72
39
30
146

27
64
39
22
130

-8
-8
0
-8
-16

55
247
61
35
363

81
234
61
23
376

+26
-13
0
-12
+13

90
319
100
65
509

108
298
100
45
506

+18
-21
0
-20
-3

Pagrindinės renginių formos ir tematika
2019-aisiais šalyje minėtus Pasaulio lietuvių metus, Vietovardžių metus, rašytojo, kunigo,
visuomenės veikėjo Juozo Tumo-Vaižganto metus ir Lietuvių kalbos dienas biblioteka įprasmino
organizuodama literatūrinius, kraštotyrinius, meninius, švietėjiškus renginius bei parodas. 2019 m.
iškiliais, krašto bendruomenei skirtais renginiais minėtos net trijų Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešosios bibliotekos filialų įsteigimo jubiliejinės datos. Einamaisiais metais prioritetinis dėmesys
teiktas rašytojo, filosofo, švietėjo, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas), kurio vardas
suteiktas Pagėgių viešajai bibliotekai, šviesaus atminimo pagerbimui įvairiomis kultūrinės veiklos
formomis: su Vydūnu susijusių meno ekspozicijų pristatymais, apie Vydūną išleistų knygų
sutiktuvėmis, tarptautinėmis konferencijomis, dokumentinių kronikų apie Vydūno sąsajas su Pagėgių
kraštu demonstracijomis, susitikimais su Vydūno draugijos nariais, pagal Vydūno kūrybą pastatytais
spektakliais ir kt.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir filialai kasmet aktyviai dalyvauja įvairiose
respublikinėse skaitymo skatinimo iniciatyvose:
 tradicinėse respublikinio masto skaitymo skatinimo varžytuvėse „Vasaros skaitymo iššūkis“.
2019 m. joje dalyvavo beveik šimtas Pagėgių krašto gyventojų, iš kurių net 79 įvykdė visas
užduotis. Šie akcijos „Vasaros skaitymo iššūkis 2019“ laureatai apdovanoti prizais: vardiniais
diplomais, knygomis ir knygų skirtukais;
 respublikinėje literatūrinėje akcijoje „Metų knygos rinkimai“. 2019 m. buvo pateikta dešimt
akcijai „Metų knygos rinkimai“ skirtų paraiškų ir gauta visi dešimt geriausiomis pretenduojančių
tapti knygų rinkinių:
 vaikų kategorijos knygos paskirtos Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriui, Natkiškių ir Vilkyškių filialams;
 paauglių knygos – Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Kentrių filialui;
 suaugusiųjų knygos – Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Suaugusiųjų
skaitytojų aptarnavimo skyriui, Lumpėnų, Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių ir Žukų filialams.
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 tradicinėje Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje bei globojamoje akcijoje „Knygų
Kalėdos“. Šios akcijos metu 2019 m. Pagėgių krašto bibliotekoms padovanotos 75 vaikams ir
suaugusiesiems skirtos naujos knygos.
Viena svarbiausių 2019 m. Vydūno viešojoje bibliotekoje vykusių viešnagių tapo Pagėgių
savivaldybės vadovų – mero Vaido Bendaravičiaus ir administracijos direktorės Jūratės Mažutienės –
lydimų svečių iš Jungtinių Amerikos Valstijų – šviesios atminties Pagėgių krašto garbės piliečio Romo
Šležo šeimos: žmonos Birutės Šležienės, dukros Danutės, sūnaus Sauliaus, pusseserės Marytės
Kavaliauskaitės-Murphy ir Lietuvoje gyvenančių giminaičių apsilankymas. Maloniu vizitu bibliotekos
bendruomenę pagerbė Vydūno vyriausiojo brolio Jono anūkė Brita Storost su vyru (Berlynas,
Vokietija), Vydūno draugijos Garbės narys, kunigas Miroslavas Danys (Detmoldas, Vokietija), poetas,
evangelikų liuteronų kunigas dr. Valdas Aušra (Čikaga, JAV).
Ekskursijos po Pagėgių savivaldybės Vydūno viešąją biblioteką taipogi organizuotos šviesios
atminties Pagėgių krašto Garbės piliečio Romo Šležo žmonos Marytės tėvo Juozo Vaičjurgio, kurio
asmeninė biblioteka padovanota Vydūno viešajai bibliotekai, dukterėčiai Malvinai Dadurkevičienei su
šeima, Pagėgių sav. mero Vaido Bendaravičiaus ir mero patarėjos Ritos Vidraitės lydimiems LRT
televizijos atstovams, Pagėgių sav. administracijos Civilinės metrikacijos ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausiosios specialistės – kalbos ir archyvo tvarkytojos Laimutės Mickevičienės lydimam
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkui Audriui Antanaičiui (Vilnius), Pagėgių sav.
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Virginijos Sirvidienės bei vyriausiosios
specialistės Ingridos Jokšienės lydimiems Šiuolaikinio šokio asociacijos (Vilnius) ir Lietuvos šokio
informacijos centro (Vilnius) atstovams, Tauragės kabelinės televizijos atstovams, Lietuvos reikalų
tarybos Klaipėdos krašto skyriaus ir leidyklos „Eglė“ atstovams, studijos „Gin-Dia“ (Šiauliai) nariams,
Klaipėdos apskr. viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos darbuotojams, Jurbarko raj. sav. viešosios
bibliotekos atstovams, Tauragės raj. sav. Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos darbuotojams,
socialinių darbuotojų lydimiems Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų
gyventojams bei Dienos centro lankytojams, pedagogų lydimiems ugdymo įstaigų – Pagėgių sav. meno
ir sporto mokyklos, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos, Šilutės raj. Katyčių pagrindinės
mokyklos, Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės mokyklos, Pagėgių sav. Piktupėnų pagrindinės
mokyklos, Pagėgių sav. Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos – mokiniams, rašytojams
bei menininkams iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių.
Iš viso 2019-aisiais suorganizuotos 24 ekskursijos, kuriose dalyvavo 219 žmonių.
Vydūno viešojoje bibliotekoje, daugiausiai – Tyliojoje skaitykloje „Nepraeik pro šalį, Tamsta!“,
2019 m. suorganizuota 50 vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų inicijuotų įvairaus pobūdžio
mokymų, posėdžių, seminarų, paskaitų, diskusijų, konsultacijų, pasitarimų, grupinių informaciniųprevencinių užsiėmimų, susitikimų ir kitų renginių.
Tai rodo ne tik neblėstančią, bet vis dar augančią bibliotekos svarbą krašto visuomeniniame
gyvenime, atskleidžia glaudžius bendradarbiavimo ryšius su esamais partneriais, bičiuliais bei naujų
viešųjų ryšių, partnerysčių užmezgimo su kitomis Lietuvos organizacijomis tradicijų plėtojimą, tuo
drauge skatinant ir bibliotekos veiklos krypčių įvairovę.
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Pagėgių sav. mero Vaido Bendaravičiaus ir
administracijos direktorės Jūratės Mažutienės lydimų
svečių iš Jungtinių Amerikos Valstijų – šviesios
atminties Šviesios atminties Pagėgių krašto garbės
piliečio Romo Šležo šeimos: žmonos Birutės Šležienės,
dukros Danutės, sūnaus Sauliaus, pusseserės Marytės
Kavaliauskaitės-Murphy bei Lietuvoje gyvenančių
giminaičių viešnagė bibliotekoje.

Ekskursija po biblioteką Pagėgių sav. mero
Vaido Bendaravičiaus ir mero patarėjos Ritos
Vidraitės lydimiems LRT televizijos atstovams.

Ekskursija po biblioteką Šilutės raj.
Katyčių pagr. mokyklos 8-9 kl. mokiniams
ir mokytojoms Rasai Jonaitienei
bei Brigitai Vitkauskienei.

Iš Berlyno (Vokietija) atvykusios Vydūno
vyriausiojo brolio Jono anūkės Britos Storost
(stovi viduryje) bei Vydūno draugijos Garbės
nario, kunigo iš Detmoldo (Vokietija) Miroslavo
Danio apsilankymas bibliotekoje.

Pažintinė valanda su biblioteka socialinių darbuotojų
Astos Rolandos Bietienės, Ievos Baškienės ir
Genovaitės Viliušienės lydimiems Pagėgių
palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų
gyventojams bei Dienos centro lankytojams.

Pažintinės valandos su biblioteka dalyviai –
Pagėgių sav. Stoniškių pagr. mokyklos
23
8-9 kl. moksleiviai ir mokytojai Rasa
Klymantienė bei Rimas Vitkauskas.
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Pagėgių sav. Piktupėnų pagr. mokyklos 8 ir 10 kl.
mokinių, lydimų mokytojų Nijolės Mickeliūnienės
ir Audronės Norkaitytės-Žiauberės
viešnagė bibliotekoje.

Ekskursijos po biblioteką dalyviai –
Pagėgių sav. Natkiškių Zosės Petraitienės pagr.
mokyklos 5, 8 ir 10 kl. mokiniai su mokytoju
Žydrūnu Mickeliūnu.

Pagėgių sav. Piktupėnų pagr. mokyklos
priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų su
mokytoja Vaida Pranskaitiene bei mokytojos
padėjėja Rasita Liuliene apsilankymas
bibliotekoje.

2019 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose plėtojant kultūrinę
veiklą, didelė svarba teikta šalyje minėtinais paskelbtų metų, Lietuvos valstybei reikšmingų istorinių
įvykių bei Mažosios Lietuvos, šalies ir žymiausių pasaulio rašytojų jubiliejinių datų minėjimui.
Taipogi viena svarbiausių prioritetinių sričių išliko Pagėgių krašto bei Mažosios Lietuvos istorijos,
kultūros ir raštijos atskleidimas bei kraštiečių kūrėjų (rašytojų, dailininkų, fotomenininkų,
tautodailininkų, literatų ir kt.) darbų sklaida ir pristatymas visuomenei. Šių siekių įgyvendinimui
pasitelktos tokios bibliotekos plėtojamos kultūrinės veiklos formos kaip įvairaus pobūdžio edukacijos,
susitikimai su mokslininkais, menininkais bei rašytojais, kraštiečių rašytinės bei meninės kūrybos
sklaidos popietės, teatralizuotos muzikinės-meninės-etnografinės popietės, informacinio raštingumo
mokymai, krašto paveldo sklaidos vakarai, viktorinos, kūrybinės dirbtuvės.
Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose organizuotų renginių pagrindu siekta ugdyti meilę ir
pagarbą lietuviškai knygai, etninei kultūrai, gimtajai kalbai ir tėvynei, skatinti visuomenės domėjimąsi
lietuvių literatūros klasikų kūryba, supažindinti su Pagėgių krašto bei Mažosios Lietuvos tradicijomis,
papročiais, raštijos, kultūros, architektūros, istorijos ir gamtos paveldu per šiame krašte ir visame
regione gyvenančius bei kuriančius žmones.
Viešosios bibliotekos renginiai
Svarbesniųjų Viešosios bibliotekos renginių fragmentai:
2019 m. vasario 28 d. – poeto, evangelikų liuteronų kunigo, JAV lietuvių bendruomenės
religinių reikalų tarybos pirmininko, Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos vadovo, aktyvaus
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lietuvybės puoselėtojo ir skleidėjo išeivijoje, filosofijos mokslų daktaro Valdo Aušros (Čikaga,
JAV) gyvenimo ir kūrybos vakaras, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir Lietuvių
kalbos dienoms paminėti. Vakaro įžanga tapo Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
skelbto dr. Valdo Aušros eilėraščių iliustravimo konkurso vaikams nugalėtojų apdovanojimas.
Konkurse dalyvavusios Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigos – Vaikų lopšelis-daželis, Meno ir
sporto mokykla bei Vaiko globos centras – apdovanotos autografuotomis dr. Valdo Aušros knygomis
„Kokios avys skraido: linksmos draugų gyvenimo istorijos“ (2019 m.), o darbų autoriai – saldžiomis
dovanėlėmis. Dr. Valdas Aušra pristatė savo kūrybą. Gražiausių linkėjimų puokštę dr. Valdui Aušrai
dovanojo Pagėgių sav. meras Virginijus Komskis, Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčios klebonas
Kazys Žutautas, Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas diakonas Gediminas Kleinas,
Pagėgių sav. tarybos nariai, kultūros bei švietimo įstaigų atstovai, giminaičiai, bibliotekos bičiuliai,
literatūrinio žodžio mylėtojai.
Renginį vedė Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė Ingrida Jokšienė. Muzikinę programą dovanojo Pagėgių savivaldybės meno ir
sporto mokyklos mokytoja Regina Pilkionienė bei chorinio dainavimo klasės mokiniai,
akomponuojami šios įstaigos direktorės Evelinos Norkienės.

Renginio dalyviai, svečiai, pagėgiškiai.

Iš kairės: Pagėgių sav. meras Virginijus Komskis,
dr. Valdas Aušra, Pagėgių sav. Vydūno viešosios
bibliotekos vadovė Ramutė Vaitkuvienė, Pagėgių sav.
meno ir sporto mokyklos chorinio dainavimo kl.
mokiniai, mokytoja Regina Pilkionienė ir direktorė
Evelina Norkienė.

Dr. Valdo Aušros poezijos knygų įsigijimo
ir autografų dalinimo valanda.

Bendra renginio organizatorių, dalyvių
ir svečių nuotrauka atminčiai.

Dr. Valdo Aušros poezijos knygų įsigijimo
ir autografų dalinimo valanda.

Bendra renginio organizatorių, dalyvių
ir svečių nuotrauka atminčiai.
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2019 m. kovo 21 d. – Mažosios Lietuvos rašytojo, filosofo, kultūros veikėjo, švietėjo Vydūno
(tikr. Vilhelmas Storostas) 151-osioms gimimo metinėms paminėti skirtas vakaras. Renginio
įžanga tapo Usėnų (Šilutės raj.) etnografinio mėgėjų teatro spektaklis pagal Praną Antalkį ir Vydūno
komediją ,,Vyrai“ (vadovė ir režisierė Jūratė Daugalienė). Dr. Artūras Dabkevičius skaitė pranešimą
„Žmogaus biolauko tyrimai“ ir, naudodamas mobilią specialią aparatūrą, pageidaujančius supažindino
su jų dvasiniu kvantiniu lauku (aura) bei diagnozavo kūno negalavimus. Dr. Vilimantas Zablockis
apžvelgė naujausią, 2018 m. išleistą, iškilią Vydūno asmenybę, jo gyvenimą bei veiklą aprašančią
knygą ,,Vydūnas – mūsų epochos šviesulys“ bei pranešimų katalogą ,,Vydūno 150 metų jubiliejinis
minėjimas“. Vakaro kelionė Vydūno minčių bei idėjų takais pratęsta prie arbatos puodelio.

Iš dešinės: bibliotekos vadovė Ramutė Vaitkuvienė pristato
svečius – Lietuvos menų ir mokslo asociacijos asociacijos
„Vydūno šviesa“ narį dr. Artūrą Dabkevičių bei šios
asociacijos prezidentą dr. Vilimantą Zablockį.

Vakaro dalyviai ir svečiai.

Usėnų (Šilutės raj.) etnografinio mėgėjų teatro spektaklis pagal Praną Antalkį ir Vydūno komediją
,,Vyrai“.

Dr. Artūras Dabkevičius pristato habil.
dr. Jurgio Brėdikio knygą „Kitokiu žvilgsniu“.

Dr. Vilimantas Zablockis pristato pranešimų katalogą
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2019 m. balandžio 24 d. – fotožurnalisto, publicisto, kraštotyrininko, Vydūno draugijos
garbės nario Bernardo Aleknavičiaus (Klaipėda) knygos „Aisčių pasaka: nuo Rambyno
žvelgiant: [fotoapybraiža apie Mažosios Lietuvos šviesuolius]“ (2015 m.) pristatymas, skirtas 19ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Ateik – sužinok ir išmok“ paminėti.
Dėl sveikatos problemų renginyje, deja, negalėjo dalyvauti šios knygos autorius Bernardas
Aleknavičius, tad leidinį pristatė jį išleidusios leidyklos „Eglė“ leidėjas Antanas Stanevičius su žmona
Egle bei Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus atstovai: Valė Ragauskaitė,
Norbertas Stankevičius, Virginija Jurgilevičienė bei Vaclovas Stončius. Tardama sveikinamąjį žodį,
Pagėgių sav. vicemerė Ligita Kazlauskienė, mero Vaido Bendaravičiaus vardu, perdavė Bernardui
Aleknavičiui gėles bei Pagėgių krašto reprezentacinį leidinį „Pažink Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“,
kuriuos autoriui įsipareigojo parvežti Antanas Stanevičius. Šviesią vakaro atmosferą kūrė tautiniu
kostiumu pasidabinęs šeimyninis kraštiečių vokalinis duetas – Daina Masedunskienė ir Ramutė
Murauskienė. Rašytojas, istorikas Norbertas Stankevičius pranešime „Žvilgsnis į Rambyno krašto
istoriją“ apžvelgė pristatomos knygos tematiką. Ištraukas iš knygos skaitė gidė, verslininkė Rita
Rangvicienė.
Renginio koordinatorė Valė Ragauskaitė pristatė drauge su svečiais iš Klaipėdos į Pagėgius
atvykusį jauniausio Tilžės akto signataro, lietuvybės puoselėtojo, gydytojo dr. Valterio Didžio vaikaitį
Tomą Arą, kuris bibliotekai ir jos skaitytojams dovanojo 1961-1983 m. Sidnėjuje (Australijoje) leisto
leidinio „Australijos lietuvių metraštis“ rinkinį.

Vydūno draugijos garbės nario Bernardo
Aleknavičiaus knygas pristato leidyklos
„Eglė“ leidėjas Antanas Stanevičius.

Kraštiečių Dainos Masedunskienės ir
Ramutės Murauskienės atliekamos dainos.

Svečius sveikina Pagėgių sav.
mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė.

Bendra nuotrauka atminčiai.
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2019 m. gegužės 9 d. – 16-asis Pagėgių literatūrinis pavasaris „Atidengsiu Tau žodį it
širdį...“, skirtas Pasaulio lietuvių metams paminėti. Šiame renginyje dalyvavusi nominacijų
„Pagėgių krašto garsintojas“ ir „Jaunoji viltis“ steigėja bei mecenatė, Šveicarijos lietuvių
bendruomenės pirmininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros reikalų komisijos pirmininkė
Jūratė Caspersen (Jablonskytė) pristatė iš Pagėgių krašto kilusio ir šiuo metu Čikagoje (JAV)
gyvenančio lietuvių išeivio, poeto, prozininko, žurnalisto, fotografo, filologo, lituanisto Arūno Šatkaus
poezijos knygą „Kalbėjimai į tylą“ (2006 m.). Taipogi pristatyti ir Vydūno viešajai bibliotekai
padovanoti pasaulio lietuvių kūrybos rinkiniai.
Pavasariškai šiltus sveikinimus susirinkusiesiems skyrė Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebonas
Kazys Žutautas bei Pagėgių sav, administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Virginija
Sirvidienė. Savo kūrybą pristatė Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ nariai Bronislava Žilienė, Jonas
Jakštaitis ir jų vadovas Eugenijus Šaltis, Šilutės trečiojo amžiaus universiteto literatūros būrelio
vadovė Birutė Morkevičienė bei kraštietė Kristina Blankaitė. Naujausiais kūrybos darbais žiūrovus
žavėjo Pagėgių krašto literatų sambūrio nariai Lina Ambarcumian, Danutė Bardauskienė, Virginija
Budvytienė, Remigijus Kelneris, Veronika Nomgaudienė bei Stasė Valužienė. Savo eiles pirmą kartą
visuomenei pristatė ir į Pagėgių krašto literatų sambūrio gretas įstojo kraštietis Bolius Jankus.„Pagėgių
krašto garsintojos“ vardas sutektas ir 12-oji J. Caspersen piniginė premija įteikta pagėgiškei pedagogei,
dailininkei, poetei Linai Ambarcumian, o 3-iąjį kartą teikiamu J. Caspersen apdovanojimu „Jaunoji
viltis“ pagerbtas kraštietis Nikodemas Vytuvis. Laureatus sveikino Pagėgių sav. meras Vaidas
Bendaravičius, administracijos atstovai, Tarybos nariai, Pagėgių sav. kultūros centro darbuotojai,
Algimanto Mackaus gimnazijos bei Meno ir sporto mokyklos pedagogai, krašto bendruomenių
atstovai, šeimos nariai, kolegos, bičiuliai, artimieji, bendraminčiai.
Anoniminio eilėraščio konkurso INCOGNITO, kurio tema – „Pasaulio lietuvis“, nugalėtoja tapo
bei diplomą ir prizą pelnė pagėgiškė literatė Veronika Nomgaudienė. Už įspūdingą vydūnišką
lauknešėlį draugui iš dešinės padėkos raštu ir dovanėle pagerbta Lina Ambarcumian. Gėlių žiedais ir
retro stiliaus atvirukais pagerbtos jubiliejines sukaktis minėjusios Pagėgių krašto literatų sambūrio
narės Virginija Budvytienė, Veronika Nomgaudienė bei Stasė Valužienė. Renginys palydėtas
įspūdinga bardo, dainuojamosios poezijos atlikėjo Kazimiero Jakučio (Aukštaitija) muzikine
programa.

Savo kūrybos eiles skaito pagėgiškė rašytoja
Stasė Valužienė.

Vakaro garbės viešnia Jūratė Caspersen
(Jablonskytė) pristato pasaulio lietuvių
kūrybos knygas.
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Iš kairės: Pagėgių sav. Vydūno viešosios
bibliotekos vadovė Ramutė Vaitkuvienė
ir anoniminio eilėraščio konkurso INCOGNITO
laureatė Veronika Nomgaudienė.

Bardo, dainuojamosios poezijos atlikėjo
Kazimiero Jakučio (Aukštaitija)
muzikinis pasirodymas.

Nuotrauka atminčiai su nominantais
(iš dešinės): Pagėgių sav. meras Vaidas
Bendaravičius, nominacijos „Pagėgių krašto
garsintojas“ 2019 m. laureatė Lina
Ambarcumian, Šveicarijos lietuvių
bendruomenės pirmininkė, Pasaulio lietuvių
bendruomenės Kultūros reikalų komisijos
pirmininkė Jūratė Caspersen (Jablonskytė),
nominacijos „Jaunoji viltis“ 2019 m. laureatas
Nikodemas Vytuvis ir Pagėgių sav. Vydūno
viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja,
pavaduojanti direktorę, Ramutė Vaitkuvienė.

Bendra nuotrauka atminčiai su pagėgiškiais,
literatais, svečiais, bibliotekininkais.

2019 m. rugpjūčio 6 d. – tarptautinė konferencija „Vydūno ir Vaižganto gyvenimo ir
kultūrinės-kūrybinės veiklos paralelės“, skirta rašytojų Vydūno ir Juozo Tumo-Vaižganto 150osioms gimimo metinėms paminėti. Vydūno draugijos tarybos narė Jurgita Gedminienė skaitė
pranešimą „Meilės Lietuvai skleidėjai. Vydūnas ir Vaižgantas“. Doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius savo
pranešime ,,Kaip Vaižgantas įvertino Vydūną?“ praplėtė viešnios Jurgitos Gedminienės dėstytą temą.
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Pasakojimas apie Vydūną pratęstas iš Berlyno (Vokietija) atvykusios Vydūno vyriausiojo brolio
Jono anūkės Britos Storost autentiškomis fotografijomis iš šeimos archyvo iliustruotame pranešime
vokiečių kalba „Vilhelmo Storosto-Vydūno palikimas mūsų šeimoje“, kurį į lietuvių kalbą
susirinkusiems vertė VšĮ Pagėgių krašto turizmo informacijos centras direktorė Ilona Meirė. Vokiečių
kalbininko, profesoriaus Viktoro Falkenhahno sūnus, sociologas, teisininkas prof. habil. dr. Viktoras
Justickis skaitė pranešimą „Vydūno idėjos Viktoro Falkenhahno novelėse apie aisčius“. Pagėgių sav.
administracijos direktoriaus pavaduotojas Virginijus Komskis, perduodamas sveikinimus nuo mero
Vaido Bendaravičiaus ir administracijos direktorės Jūratės Mažutienės, akcentavo didžiulį vydūniečių
indėlį į Pagėgių krašto kultūros paveldo aruodą.
2018 m. išleistą Vydūno draugijos tarybos narės, rašytojos Rimos Palijanskaitės monografiją
„Vydūnas: regėjimai, darbai, atradimai“ pristatė Vydūno draugijos pirmininko pavaduotojas, gydytojas
doc. dr. Juozas Šidiškis. Konferencijos baigiamuoju akordu tapo iš Detmoldo (Vokietija) į Pagėgius
atvykusio Vydūno draugijos Garbės nario, kunigo Miroslavo Danio sveikinimo žodis. Pagėgiškių
poetų eilėmis bei dainomis apie Pagėgių kraštą ir Lietuvą renginio dalyvių širdis užliejo Virginijos
Bubelienės vadovaujamas Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos moterų ansamblis „Rambynas“.

Sveikinimo žodį taria Pagėgių krašto Garbės
pilietis, Vydūno draugijos steigėjas ir Garbės
pirmininkas doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius.

Vydūno draugijos tarybos narė Jurgita
Gedminienė skaito pranešimą „Meilės Lietuvai
skleidėjai. Vydūnas ir Vaižgantas“.

Pranešimą „Vilhelmo Storosto-Vydūno palikimas
mūsų šeimoje“ vokiečių kalba skaito iš Berlyno
(Vokietija) atvykusi Vydūno giminaitė Brita
Storost (dešinėje), o į lietuvių kalbą verčia VšĮ
Pagėgių krašto turizmo informacijos centras
direktorė Ilona Meirė (kairėje).

2018 m. išleistą Vydūno draugijos tarybos narės,
rašytojos Rimos Palijanskaitės monografiją
„Vydūnas: regėjimai, darbai, atradimai“ pristato
Vydūno draugijos pirmininko pavaduotojas, 30
gydytojas doc. dr. Juozas Šidiškis.
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Pagėgių sav. neįgaliųjų draugijos moterų
ansamblio „Rambynas“ (vadovė – V. Bubelienė)
poetizuotas muzikinis pasirodymas.

Renginio organizatorių, dalyvių ir svečių
bendra nuotrauka atminčiai.

2019 m. spalio 22 d. – rašytojo, filosofo, švietėjo, kultūros veikėjo Vydūno perlaidojimo
Bitėnų kapinaitėse (Pagėgių sav.) 28-ųjų metinių minėjimas. Minėjimo įžanga tapo Vydūno
atminimo pagerbimas žvakelėmis ir baltų gėlių žiedais Bitėnų kapinaitėse, prie šio šviesuolio
kapavietės. Vydūno perlaidojimo Bitėnų kapinaitėse 28-ųjų metinių minėjimui persikėlus į Vydūno
viešąją biblioteką, direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę, Ramutė Vaitkuvienė pasveikino
renginyje dalyvavusius kraštiečius, Pagėgių savivaldybės vadovus – merą Vaidą Bendaravičių, mero
pavaduotoją Ligitą Kazlauskienę, administracijos direktorę Jūratę Mažutienę ir pristatė garbius
svečius: studijos „Gin-Dia“ (Šiauliai) įkūrėjus Gintautą ir Dianą Stungurius bei pedagogą ir
visuomenininką Saulių Sodonį. Sveikinamąjį žodį tarė Pagėgių sav. meras Vaidas Bendaravičius bei
Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebonas Kazys Žutautas. Instrumentinį pasirodymą dovanojo Pagėgių
sav. meno ir sporto mokyklos mokinė Iveta Steponavičiūtė.
Klaipėdos krašto istorijos puoselėtojas, vienas iš Vydūno perlaidojimo Mažosios Lietuvos
panteone – Bitėnų kapinaitėse – iniciatorių, organizatorių ir dalyvių Saulius Sodonis pristatė Vydūno
palaikų grąžinimo gimtajai žemei apžvalgą. Vydūno perlaidojimo Bitėnų kapinaitėse 28-ųjų metinių
minėjimo metu, bibliotekoje atidaryta studijos „Gin-Dia“ nario, dailininko Gintauto Stungurio 2018 m.
inicijuota ir organizuota jungtinė tarptautinė tapytų portretų paroda „Vydūną liudiju“, skirta Vydūno
metams paminėti. Studijos „Gin-Dia“ parengtoje video medžiagoje parodos darbų autoriai pristatė
savąją Vydūno matymo interpretaciją ir tapybinius sprendimus. Studijos „Gin-Dia“ sukurtos
dokumentinės kronikos apie Vydūno sąsajas su Pagėgių kraštu peržiūros metu gėrėtasi
įsimintiniausiomis Vydūno pagerbimo Bitėnų kapinaitėse akimirkomis.

Vydūno atminimo pagerbimas žvakelėmis
ir baltų gėlių žiedais Bitėnų kapinaitėse.

Žurnalistas, pedagogas, visuomenininkas
Saulius Sodonis pateikia Vydūno perlaidojimo
Bitėnų kapinaitėse apžvalgą.
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Pagėgių sav. meno ir sporto mokyklos mokinės
Ivetos Steponavičiūtės muzikinis pasirodymas.

Šiauliečiai kino menininkai Gintautas ir Diana
Stunguriai pristato savo kūrybinę studiją
„Gin-Dia“ bei jos veiklą.

Renginio dalyviai ir svečiai.

Bendra nuotrauka atminčiai (iš kairės): poetas Eugenijus
Skipitis, žurnalistas Saulius Sodonis, Pagėgių sav.
administracijos direktorė Jūratė Mažutienė, Pagėgių sav.
meras Vaidas Bendaravičius, studijos „Gin-Dia“ įkūrėjai
Diana ir Gintautas Stunguriai, Pagėgių krašto šviesuolė
Birutė Žemgulienė, Pagėgių sav. administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji
specialistė Ingrida Jokšienė, Pagėgių sav. Vydūno
viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja,
pavaduojanti direktorę, Ramutė Vaitkuvienė ir Rambyno
regioninio parko direktorė Diana Milašauskienė.

2019 m. lapkričio 21 d. – meninės kūrybos sklaidos popietė „Mano laikas ir mintys...“,
skirta Pagėgių krašto gyventojų kūrybiškumo skatinimui. Renginio metu pristatytos net dvi
Pagėgių krašto gyventojų parengtos parodos: tradicinė Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir
senelių globos namų gyventojų bei Dienos centro lankytojų rankdarbių paroda „Ant kūrybos sparnų“
bei kraštiečio fotografo Kęstučio Zdanevičiaus fotografijos darbų paroda „Veiduose slypinti istorija“.
Sveikinamąjį žodį tarė bibliotekos vadovė Ramutė Vaitkuvienė bei Pagėgių palaikomojo
gydymo, slaugos ir senelių globos namų direktorė Regina Narušienė. Parodos „Ant kūrybos sparnų“
koordinatorės – socialinės darbuotojos Asta Rolanda Bietienė, Ieva Baškienė ir Genovaitė Viliušienė –
pristatė renginyje dalyvavusius darbų autorius ir apžvelgė plačią jų kūrybos paletę. Pagėgių sav.
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Jokšienė
auksarankiams kraštiečiams dėkojo už kūriniuose perteiktą širdies šilumą, o jų talentus atskleidusioms
socialinėms darbuotojoms – už įkvėpimą kurti. Gitaros akordų palydėtomis dainomis šviesią popietės
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nuotaiką kūrė atlikėjų iš Natkiškių trio – Dalia, Laimutė ir Asta. Pagėgių sav. tarybos narė Ramutė
Valančienė visiems linkėjo neblėstančio kūrybiškumo ir išradingumo bei dėkojo muzikaliosioms
natkiškietėms už Natkiškių, ir drauge Pagėgių krašto, garsinimą.

Kraštiečio Kęstučio Zdanevičiaus parodą
„Veiduose slypinti istorija“ pristato Pagėgių
palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos
namų vyriausioji socialinė darbuotoja
Asta Lankauskienė.

Parodos „Ant kūrybos darbų“ autorių darbus
pristato Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos
ir senelių globos namų socialinė darbuotoja
Asta Rolanda Bietienė.

Padėkos žodį taria Pagėgių savivaldybės tarybos
narė Ramutė Valančienė.

Muzikinį pasirodymą dovanoja atlikėjos
iš Natkiškių – Dalia, Laimutė ir Asta.

Sveikinamąjį žodį taria Pagėgių sav.
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyr. specialistė Ingrida Jokšienė.

Pagėgių sav. Vydūno viešosios bibliotekos bei
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir 33
senelių globos namų bendruomenės viena kitą
pagerbia gėlėmis bei simbolinėmis dovanomis.

2019 m. veiklos ataskaita
2019 m. gruodžio 14 d. – teatralizuota kultūrinė-literatūrinė-šviečiamoji programa
„Pagėgių biblioteka: auksinės mintys ir pasaulio žinios gyvena čia..!“, kurią Pagėgių savivaldybės
Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė atliko dalyvaudama Pagėgių savivaldybės kultūros centro
organizuotame tradiciniame kalėdiniame žąsų turguje Mažojoje Lietuvoje. Tarpukario laikotarpiu
Lietuvoje madingomis aprangos detalėmis bei aksesuarais pasipuošę bibliotekininkai, atvėrę istorinės
1937 m. Pagėgiuose įkurtos pirmosios Klaipėdos krašto Valstybinės bibliotekos duris ir pasitelkę
įvairias šviečiamąsias-kūrybines veiklas, kvietė apsilankyti tiek mažus, tiek didelius turgaus
lankytojus. Kiekvienas turėjo galimybę pelnyti „Metų išminčiaus“ medalį, sukdamas spalvingąjį
bibliotekininkų sukurto literatūrinio-kraštotyrinio žaidimo „Nepraeik pro šalį, Tamsta!“ žinių ratą ir
teisingai atsakydamas į išsuktos temos klausimą. Panorusieji išmėginti minties miklumą, dalyvavo
auksinių minčių kūrimo edukacijoje „Ar žinai, kad..?“ ir buvo apdovanoti ,,auksiniais“ žąsies
plunksnakočiais. Artėjant didžiausioms metų šventėms, Pagėgių Valstybinėje bibliotekoje nestigo
prasmingų ir gražių kalėdinių dovanų idėjų tiek mažam, tiek dideliam: literatūrinėmis dovanėlėmis
nudžiuginti artimą planavusieji turgaus sveteliai pasidžiaugė galėdami įsigyti naujų vaikams ir
suaugusiems skirtų leidinių, o gardžių vaišių ieškojusieji buvo maloniai nustebinti ne tik saldžiais, bet
ir sveikuoliškais vydūnietiškais skanėstų rinkinėliais.
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Filialų renginiai
2019 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialai gražiais, iškiliais, krašto
bibliotekų veiklą visuomenei pristatančiais, vietos bendruomenę telkiančiais ir bendruomenės narių
kūrybinį talentą išryškinančiais renginiais minėjo Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę bei
jubiliejines Pagėgių krašto bibliotekų įkūrimo datas.
Bibliotekos filialai, glaudžiai bendradarbiaudami su krašto kūrėjais, bendruomenėmis, įstaigomis
bei organizacijomis, taipogi organizavo Pagėgių krašto, Mažosios Lietuvos ir šalies istorijos,
literatūros ir kultūros sklaidos renginius, tokiu būdu atliepiant į regioniniu, nacionaliniu bei
tarptautiniu mastu minimas datas ir įvykius. Taipogi ypatingas dėmesys skirtas kraštiečių įvairiakryptei
kultūrinei edukacijai ir kraštotyrinių žinių gilinimui skirtų veiklų organizavimui.
Keletas įsimintiniausių renginių:
1. Lumpėnų filialas. 19-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Ateik – sužinok ir
išmok“ paminėti skirta meninė-etnografinė popietė suaugusiems „Bibliotekoje – spalvų
pavasaris“, vykusi 2019 m. balandžio 26 d. Renginio metu pristatyta lumpėniškės, knygų
mylėtojos, bibliotekos renginių lankytojos Jadvygos Oberauskienės nėrinių ir mezginių paroda
„Kūryboje – spalvingos svajos“.
Šiltus sveikinimo žodžius parodos autorei bei popietės dalyviams tarė bibliotekininkė Nijolė
Šedienė. Auksarankės Jadvygos Oberauskienės teigimu, ji pavasario neįsivaizduojanti be per
žiemą išmegztų ir nunertų rankdarbių. Parodos autorė susirinkusiesiems pasakojo apie didelį norą
nerti, tik apgailestavo, kad šiai veiklai vis pritrūksta laiko, mat didesnę jo dalį skirianti knygai. Į
renginį Jadvygą Oberauskienę atlydėjusi anūkė Agnė Vasiliauskaitė džiaugėsi, kad močiutė savo
mezginius bei nėrinius maloniai dovanoja ne tik anūkams, bet ir proanūkiams.
Pedagogė Rolanda Rastauskienė dalinosi savo kūrybiniais sumanymais ir idėjomis bei pakvietė
popietės dalyvius diskusijoms apie kūrybos svarbą žmogui ir bendruomenei.

Parodos autorė Jadvyga Oberauskienė
(dešinėje) su anūke Agne Vasiliauskaite.

Diskusijos prie kavos puodelio.
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Renginio dalyviai ir svečiai.

2. Lumpėnų filialas. Išvažiuojamoji geriausių bibliotekos skaitytojų pažintinė-kultūrinė
edukacija Kintuose, vykusi 2019 m. rugsėjo 4 d. Aplankytas Kintų Vydūno kultūros centras,
kuriame šio centro kultūrinės veiklos vadybininkė Asta Neimantienė pristatė erdves puošusias
meno darbų ekspozicijas bei apžvelgė filosofo, lietuvybės skleidėjo, kultūros, raštijos bei
visuomenės veikėjo Vydūno gyvenimą, kūrybą ir veiklą. Pabuvota vidinio „Tilsmo kambaryje“,
kur patirta įvairiausių pojūčių ir emocijų. Pagal Vydūną, tai – būtis su savimi, kur gali pažinti
save. Išvyka pratęsta aplankant mitais apipintą Ventės ragą. Grožėtasi Kuršių marių pakrante.

Lumpėniškiai lanko Kintų Vydūno kultūros centro ekspozicijas ir dalyvauja edukacijose.

Nuotrauka atminčiai prie Kintų Vydūno
kultūros centro pastato.

Apsilankymo Ventės rage akimirka.
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3. Piktupėnų filialas. Piktupėnų bibliotekos įkūrimo 70-mečiui ir 19-ajai Nacionalinei
Lietuvos bibliotekų savaitei „Ateik – sužinok ir išmok“ paminėti skirta literatūrinėkraštotyrinė-meninė popietė „Kultūros ženklai Piktupėnų bibliotekoje“, vykusi 2019 m.
balandžio 25 d. Renginyje dalyvavo gausus būrys svečių: Pagėgių savivaldybės vadovai ir
administracijos atstovai, kolegos bibliotekininkai, bibliotekos bičiuliai ir skaitytojai, Piktupėnų
kaimo gyventojai.
Sveikinimo žodį tarė Pagėgių sav. mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė bei Pagėgių sav.
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Virginija Sirvidienė. Šventinę
popietę vedė Pagėgių sav. Piktupėnų pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja-metodininkė
Nijolė Mickeliūnienė. Eilėraščius apie knygą skaitė Piktupėnų pagrindinės mokyklos 10 kl.
moksleivis Mantas Simanauskas ir 6 kl. mokinė Toma Dulcaitė. Muzikinius intarpus dovanojo
lumpėniškės Ramutė Murauskienė ir Daina Masedunskienė.
Itin didelio susidomėjimo sulaukė dokumentinis filmas „Piktupėnų bibliotekos istorija“, kurį
sukūrė Pagėgių sav. Piktupėnų pagrindinės mokyklos būrelio „Pažink savo kraštą“ nariai ir jų
vadovė Nijolė Mickeliūnienė. Pagėgių sav. Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja,
pavaduojanti direktorę, Ramutė Vaitkuvienė įteikė padėkas buvusioms bibliotekininkėms
Aldonai Mamkienei ir Kazimierai Bulinskienei bei aktyviausiems ilgamečiams bibliotekos
skaitytojams: Stefanijai Naujokienei, Reginai Steponavičienei, Stasei Mikaitienei, Melitai
Vismantaitei ir Juozui Mažanavičiui. Už meilę knygai ir gimtajai kalbai, už krašto kultūros
sklaidą, už ilgametį ir nuoširdų darbą Pagėgių krašto žmonėms padėkota ir Piktupėnų filialo
bibliotekininkei Nijolei Jogienei, įteikiant padėkos raštą ir asmeninę dovanėlę. Personalinę dailės
darbų parodą „Pagėgių krašto vaizdai“ pristatė ir dainas, skambant gitaros stygoms, dovanojo
Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos dailės ir kūno kultūros vyr. mokytojas,
lumpėniškis Eligijus Kriaučiūnas. Mažosios Lietuvos tarme prašneko ir viktoriną „Atspėk žodį“
vedė Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos pradinių klasių mokytoja Jūratė Kriaučiūnienė.
Linksmai lumpėniškių dainai nuskambėjus, visi svečiai ir šventės dalyviai vaišinosi jubiliejiniu
tortu ir kitais saldumynais.

Dainas dovanoja lumpėniškės Ramutė
Murauskienė ir Daina Masedunskienė.

(Iš dešinės): Pagėgių sav. administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Virginija Sirvidienė ir Pagėgių sav. mero
pavaduotoja Ligita Kazlauskienė sveikina
Piktupėnų filialo bibliotekininkę Nijolę Jogienę.
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Personalinę dailės darbų parodą „Pagėgių krašto
vaizdai“ pristato ir dainas dovanoja Eligijus
Kriaučiūnas, Mažosios Lietuvos tarme šneka ir
viktoriną „Atspėk žodį“ veda Jūratė Kriaučiūnienė.

Bendra nuotrauka atminčiai su svečiais
ir aktyviausiais skaitytojais.

4. Piktupėnų filialas. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Piktupėnų filialo
bibliotekininkės Nijolės Jogienės parengta pažintinių-edukacinių kelionių programa
geriausiems bibliotekos bičiuliams, Piktupėnų ir aplinkinių kaimų gyventojams, vykusi
2019 m. rugpjūčio mėnesį.
2019 m. rugpjūčio 10 d. – pirmoji kelionė, vykusi maršrutu Anykščiai-Molėtai. Aplankytas
rašytojų Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus bei Liudiškių
kalvoje stovintis Laimės žiburys, Pasivaikščiota po Molėtų miesto Skulptūrų parką. Aplankyta
Molėtų observatorija ir senovinė dangaus šviesulių stebykla – šventvietė. Etnologas Jonas
Vaiškūnas supažindino su etnoastronomijos ir archeoastronomijos paslaptimis, papasakojo, kaip
senovėje buvo stebimi dangaus šviesuliai, atliekami kalendorinio laiko skaičiavimai.
Etnografinėje sodyboje (Molėtų krašto muziejaus filialas) susipažinta ir su senovės baltų Zodiako
ženklais.
2019 m. rugpjūčio 24 d. – antroji kelionė į Pabaltijo šalių Versalį – Rundatės rūmus Latvijoje.
Rūmų didybė, išsamus gidės pasakojimas apie šių rūmų istoriją nepaliko nei vieno abejingo.
Pasivaikščiota įspūdingo parko takeliais, gėrėtasi gėlynais, klausytasi istorijų apie sodo
skulptūras, gėlynų labirintų kūrimą. Nuvykta į Mālkalnu šeimos sūrių ūkį, kur dalyvauta
edukacinėje programoje. Šeimininkė Inara, puikiai kalbanti lietuviškai, pristatė rankų darbo
gaminamą sūrių produkciją, Aplankyta Bauskės pilis. Dalyvauta Butautų dvaro bravore
vykusioje edukacijoje.

Kelionės maršrutu Anykščiai-Molėtai akimirkos.
Prie didingojo Puntuko akmens (nuotr. kairėje) ir prie rašytojų Antano Baranausko ir Antano
Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus (nuotr. dešinėje).
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Kelionės į Latviją akimirkos.
Sūrio degustacija Mālkalnu šeimos sūrių ūkyje „Blūdži“, Jelgavos rajone, su šeimininke Inara
Malkalnu (stovi pirmoje eilėje trečia iš kairės, nuotr. kairėje) ir prie Rundalės rūmų (nuotr. dešinėje).

5. Stoniškių filialas. Gedulo ir vilties dienai paminėti skirta kraštotyrinė prisiminimų popietė
„Viską saugok, atmintie...“, vykusi 2019 m. birželio 14 d. Popietė pradėta Pagėgių savivaldybės
Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialo lankytojos Birutos Sudeikienės skaitytomis
eilėmis, kurių autorė – tremtinė Stefa Večerskytė-Daukšienė. Bibliotekininkė Zofija Genutienė
trumpai priminė tolimus, skaudžius laikus, kuomet daugybė žmonių buvo atplėšti nuo gimtinės ir
gyvuliniais vagonais išvežti į nebūtį, perskaitė Vytauto Cinausko eilėraštį „Kiek dar gyvensi,
tremtiny?“ bei pristatė parengtą literatūrinę parodą „Liko šiaurėj mūs pėdos įmintos...“.
Prisiminimais dalinosi buvęs tremtinys Algimantas Kilinskas Popietėje dalyvavusi Algimanto
jaunesnioji sesuo šilgališkė Valerija Zumarienė prisiminė tėvelio eilėraštį, sukurtą specialiai
jiems, vaikams. Valerija su malonumu pasidalino ir savo pačios kurtomis eilėmis apie meilę
Lietuvai, emigraciją, gimtinės ilgesį...
Stoniškietis kraštotyrininkas, literatas Bronius Bagdonas gėrėjosi eilių skambumu, dalinosi savo
pastebėjimais apie nelengvą daugumos lietuvių dalią, patirtus tremties sunkumus. Netylant
prisiminimams bei eilių posmams, puodeliuose vėso kava...

Renginio dalyvius ir svečius sveikina Pagėgių
sav. Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių
filialo bibliotekininkė Zofija Genutienė.

Tremtinės Stefos Večerskytės-Daukšienės eiles
skaito Stoniškių bibliotekos lankytoja Biruta
Sudeikienė.
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Buvusi tremtinė, šilgališkė Valerija Zumarienė
skaito savo kūrybos eiles apie meilę Lietuvai.

Bendra nuotrauka atminčiai.

6. Stoniškių filialas. Stoniškių bibliotekos įkūrimo 70-mečio šventinis minėjimas, vykęs 2019
m. gruodžio 19 d. Gausiai susirinkusius Stoniškių bendruomenės narius sveikino šį renginį
vedusi Pagėgių sav. kultūros centro direktoriaus pavaduotoja, stoniškietė Danutė Bardauskienė,
Pagėgių sav. Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę,
Ramutė Vaitkuvienė bei Stoniškių bibliotekos bibliotekininkė Zofija Genutienė. Renginio metu
atidaryta Stoniškių bibliotekos įkūrimo 70-mečiui dedikuota Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės
mokyklos dailės mokytojos-metodininkės Liucijos Bungardienės tapybos darbų paroda „Jums...“,
vyko bibliotekos darbuotojų parengtos daugybe nuotraukų iliustruotos Stoniškių bibliotekos
istorijos prezentacija skaidrėse, muzikinę programą dovanojo Dalios Svirskaitės vadovaujamas
Šilutės rajono Usėnų seniūnijos moterų vokalinis ansamblis „Smiltė“. Stoniškių bibliotekos
įkūrimo 70-mečio proga, padėkos raštai įteikti buvusioms Stoniškių bibliotekos
bibliotekininkėms, aktyviausiai skaitantiems suaugusiesiems ir vaikams, bibliotekos geradariams.
Padėkos raštu, atminimo dovana ir gėlėmis pagerbta net 44 metus Stoniškių bibliotekoje dirbanti
bibliotekininkė Zofija Genutienė. Renginio vedėjai Danutei Bardauskienei ir vokaliniam moterų
ansambliui „Smiltė“ už padovanotas įsimintinas vakaro akimirkas įteikti saldūs lauknešėliai.
Sveikinimus keičiant šiltiems pokalbiams, Stoniškių bibliotekos įkūrimo jubiliejaus minėjimas
pratęstas vaišinantis kava, skanaujant tortą ir gardžiuojantis įvairiais skanėstais.

Pedagogės Liucijos Bungardienės tapybos darbų
parodos „Jums...“ atidarymo akimirka.

Renginio vedėja Danutė Bardauskienė pristato
Stoniškių bibliotekos veiklos prezentaciją
skaidrėse.
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Šilutės rajono Usėnų seniūnijos moterų vokalinio
ansamblio „Smiltė“ muzikinė programa.

Kraštiečių sveikinimai Stoniškių bibliotekos
įkūrimo 70-mečio proga.

Renginio dalyviai ir svečiai.

Bendra bibliotekininkų nuotrauka atminčiai.

7. Šilgalių filialas. Šilgalių bibliotekos įkūrimo 55-erių metų sukakčiai ir 19-ajai Nacionalinei
Lietuvos bibliotekų savaitei „Ateik – sužinok ir išmok“ paminėti skirta teatralizuota
muzikinė popietė „Šilgalių biblioteka: tobulėjimo keliu einant“, vykusi 2019 m. balandžio 23
d. Šventinio renginio metu bibliotekininkė Tatjana Biliūnienė trumpai apžvelgė bibliotekos
istoriją bei prisiminė joje dirbusius žmones. Padėka ir atminimo dovana už svarų bibliotekinio
darbo indėlį į Šilgalių bibliotekos istoriją įteikta 1970-1993 m. šioje bibliotekoje dirbusiai
šilgališkei Irenai Jakštienei. Už meilę knygai ir kraštui padėkos raštais bei literatūrinėmis
dovanomis pagerbti aktyviausi skaitytojai – Petras Opolskas ir Danguolė Alaburdienė. Pagėgių
sav. Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę, Ramutė
Vaitkuvienė už ilgametį ir nuoširdų darbą Šilgalių bibliotekoje Tatjanai Biliūnienei įteikė
padėkos raštą ir dovanėlę. Taipogi pristatyta ir kiekvienam šventės dalyviui padovanota
bibliotekininkų parengta ir išleista informacinė brošiūra apie Šilgalių bibliotekos bei kaimo
istoriją.
Jubiliejiniame vakare dalyvavo ir gražiausius sveikinimo žodžius Šilgalių bibliotekos įkūrimo
55-erių metų sukakties proga skyrė Pagėgių sav. meras Vaidas Bendaravičius, mero pavaduotoja
Ligita Kazlauskienė, Stoniškių seniūnijos seniūno pavaduotojas Gintautas Stančaitis, kolegės
bibliotekininkės iš Stoniškių, Piktupėnų, Kentrių bibliotekų, Šilgalių bendruomenės pirmininkė
Kristina Dvarvytienė, Stoniškių pagrindinės mokyklos atstovės ir kiti.
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Pagėgių sav. kultūros centro jaunimo teatro studijos „Aidas“ nariai, vadovaujami režisierės
Danutės Bardauskienės, atliko ištrauką iš satyrinės rašytojos Vytautės Žilinskaitės humoreskos
„Prie pragaro vartų“. Skambia daina susirinkusiuosius sveikino Pagėgių sav. kultūros centro
folkloro ansamblis „Kamana“ su vadove Aksavera Mikšiene.
Jubiliejinį vakarą drauge su bibliotekininke Tatjana Biliūniene vedė ir vokalinį pasirodymą
dovanojo nuolatinė Šilgalių bibliotekos skaitytoja, Tauragės Žalgirių gimnazijos gimnazistė
Neilita Budnikaitė. Vakaras palydėtas pokalbiais ir šventinių gardėsių skanavimu prie arbatos
puodelio.

Pagėgių sav. meras Vaidas Bendaravičius
ir mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė
sveikina Šilgalių filialo bibliotekininkę
Tatjaną Biliūnienę.

Aksaveros Mikšienės vadovaujamo Pagėgių
sav. kultūros centro folkloro ansamblio
„Kamana“ muzikinė programa.

Pagėgių sav. kultūros centro jaunimo teatro
studijos „Aidas“ narių, vadovaujamų režisierės
Danutės Bardauskienės, pasirodymas.

Bendra nuotrauka atminčiai.

Parodos. Parodų formos ir tematika
Einamaisiais metais Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose prioritetinis
dėmesys skirtas Lietuvos valstybės istorinį savitumą perteikiančių, Pagėgių krašto bei Mažosios
Lietuvos istorinį ir kultūrinį tapatumą atskleidžiančių, Vydūno asmenybę, gyvenimą bei kūrybą
atspindinčių, domėjimąsi knygomis ir skaitymą skatinančių parodų organizavimui bei eksponavimui.
2019 m. Pagėgių krašto bibliotekų lankytojai turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis
vaizduojamojo ir taikomojo meno šakomis, kadangi bibliotekų erdves puošusios ekspozicijos išsiskyrė
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itin plačia žanrų įvairove (tapyba, fotografija, iliustracijos, tapyba ant šilko, tautodailė, dokumentinė
fotografija, fotorefleksijos, ekslibrisai, tekstilė ir kt.). Einamaisiais metais Vydūno viešojoje
bibliotekoje eksponuotos net dvi tarptautinės parodos ir penkios šviesaus Vydūno atminimo
pagerbimui dedikuotos meno parodos. Dvi Vydūno viešajai bibliotekai priklausančios parodos
eksponuotos Šilutės rajono savivaldybės kultūros įstaigose. Bibliotekininkų rengtų dokumentų parodų
tematika apėmė Pagėgių kraštui, Mažosios Lietuvos regionui ir visai šaliai svarbius istorijos ir kultūros
įvykius, iškilių raštijos veikėjų garbias jubiliejines sukaktis.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka kvietė aplankyti parengtas nuolatines
ekspozicijas, kurių spektras 2019 m. taipogi keitėsi dėl kai kurių erdvių reorganizavimo kitoms
profesinėms veikloms. Šiuo metu bibliotekoje galima išvysti šias nuolatines ekspozicijas:
Retro kampelyje „Kai Tavo tėvelis mažas buvo...“:
a) Šviesaus atminimo dailininko, pedagogo Petro Bakšio (Pagėgiai) asmeninė bibliotekinė bei
archyvinė ekspozicija, kurią bibliotekai perdavė šio šviesuolio artimieji.
Kraštotyros fonde:
a) Pagėgių krašto pažinimo skatinimui skirta Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos darbuotojų parengta fotografijos darbų paroda „Senieji Pagėgiai“.
Krašto raštijos fonde:
a) Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaičio Romo Šležo su žmona Birute Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai padovanotos savo ir savo tėvų – kapitono Albino
ir Onos Šležų bei jaunesniojo leitenanto Juozo ir Valerijos Vaičjurgių asmeninės
bibliotekos;
b) rašytojos, ilgametės Pagėgių krašto literatų sambūrio „Atidengsiu Tau žodį it širdį“ narės,
Pagėgių miesto himno „Mano miestas – Pagėgiai žali“ autorės, pedagogės, Pagėgių krašto
„Metų žmogaus“ (2002 m.) nominantės Bronės Savickienės šviesiam atminimui pagerbti
skirta ekspozicija, sudaryta iš laiškų, fotografijų, rankraščių, memuarų ir kt. jos giminaičių
bibliotekai perduotų dokumentų;
c) Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos istorijos įamžinimui, Pagėgių Kristijono Donelaičio
gimnazijos direktoriaus Jono Greičiaus atminimui skirta ekspozicija. Ją sudaro Jono
Greičiaus sūnaus, rašytojo Rimanto Greičiaus (Prienai) Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešajai bibliotekai iš šeimos archyvo padovanotų fotografijų, dokumentų, relikvijos;
d) pagėgiškės, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkės, Pasaulio lietuvių
bendruomenės valdybos narės, Kultūros komisijos pirmininkės, Vasario 16-osios
gimnazijos Vokietijoje kuratorijos narės, premijų „Pagėgių krašto garsintojas“ ir „Jaunoji
viltis“ steigėjos Jūratės Caspersen (Jablonskytės) bibliotekai dovanotų leidinių ekspozicija;
e) edukologo, psichologo, filosofijos mokslų daktaro, Amerikos psichologų asociacijos nario
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos premijos (2011 m.) laureato, šviesaus
atminimo Vytauto Černiaus bibliotekai dovanotų leidinių ekspozicija;
f) Pagėgių krašto literatų sambūrio „Atidengsiu Tau žodį it širdį“ narių kūrybos darbų ir
informacinės medžiagos apie šį sambūrį ekspozicija;
g) senų ir retų bibliotekos leidinių paroda.
Su šiomis Pagėgių krašto bibliotekose eksponuotomis parodomis jau susipažino ne tik
bibliotekos skaitytojai, renginių dalyviai, bet ir gausiai ekskursijose po biblioteką dalyvavę įvairių
Lietuvos miestų ir miestelių gyventojai, svečiai iš kaimyninių valstybių, pavieniai keliautojai ir turistų
grupės.
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2019 m. pradžioje bibliotekoje įkurtas Vydūno kūrybos ir gyvenimo atskleidimui skirtas jo vardo
ekspozicinis kambarys.
Viešosios bibliotekos parodos
Meno parodos:
1. Fotomenininko, dailininko Valentino Jankauskio (Tauragė) tapybos darbų paroda „Spalvos –
tai mano pasaulis“, skirta vaizduojamojo meno krypčių įvairovės atskleidimui;
2. Kintų Vydūno kultūros centro (Šilutės raj. sav.) parengta kilnojamoji fotografijos darbų paroda
„Vydūno portretai“, skirta Mažosios Lietuvos rašytojo, filosofo, švietėjo, kultūros veikėjo
Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) šviesaus atminimo pagerbimui;
3. Kintų Vydūno kultūros centro (Šilutės raj. sav.) parengta Vydūno gyvenimo ir veiklos
tyrinėtojos Rimos Palijanskaitės knygos „Į skaidrią būtį Vydūno keliu“ iliustracijų paroda,
skirta rašytojo, dramaturgo, filosofo, švietėjo, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas
Storostas) 151-osioms gimimo metinėms. Darbų autoriai – Klaipėdos apskrities ir Kauno
miesto Vydūno vardo mokyklų moksleiviai;
4. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narės, meno kūrėjos Jūratės Buožienės (Vilnius) autorinės
tekstilės paroda „Donelaitis“, skirta europinės kultūros šviesuolių Kristijono Donelaičio ir
Liudviko Rėzos šviesaus atminimo pagerbimui;
5. Vilniaus analoginės fotografijos ir kino festivalio fotografijų paroda, skirta fotografijos
technikų ir metodų įvairovės atskleidimui;
6. Dailininko, grafiko, keliautojo, žurnalisto Alfonso Čepausko (Vilnius) tarptautinė ekslibrisų
paroda „Atkurtai Lietuvai – 100“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti;
7. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Pažįstama, nepažįstama...“, skirta
kraštiečių kūrybos sklaidai;
8. Fotomenininko, dailininko Valentino Jankauskio (Tauragė) fotografijos darbų paroda
„Fotografijos paveikslai“, skirta vaizduojamojo meno krypčių įvairovės atskleidimui;
9. Žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės
fotografijos darbų paroda „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“, skirta Mažosios Lietuvos
rašytojo, dramaturgo, filosofo, švietėjo, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas)
151-osioms gimimo metinėms;
10. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus
(Vilnius) parengta paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 19451948“, skirta Rytų Prūsijos istorijos žinių sklaidai;
11. Kino menininko, tapytojo Gintauto Stungurio (studija „Gin-Dia“, Šiauliai) inicijuota ir
organizuota jungtinė tarptautinė tapytų portretų paroda „Vydūną liudiju“, skirta Mažosios
Lietuvos rašytojo, filosofo, švietėjo, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas)
šviesaus atminimo pagerbimui;
12. Kraštiečio fotografo Kęstučio Zdanevičiaus fotografijos darbų paroda „Veiduose slypinti
istorija“, skirta senųjų Pagėgių gyventojų įamžinimui;
13. Tradicinė Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų gyventojų bei Dienos
centro lankytojų rankdarbių paroda „Ant kūrybos sparnų“, skirta Pagėgių krašto gyventojų
kūrybos sklaidai;
14. Tapytojo Ernesto Žvaigždino (Klaipėda) tapybos darbų paroda, skirta vaizduojamojo meno
sklaidai;
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15. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos parengta istorinė paroda
stenduose „Kai Klaipėda Memeliu vadinos: laisvalaikio pramogos“, skirta Klaipėdos krašto
istorijos atskleidimui ir įamžinimui.
Literatūrinės parodos:
1. „Istorinis kelias į tautos vienybę ir nepriklausomybę“, skirta Laisvės gynėjų dienai ir
Klaipėdos krašto dienai paminėti;
2. „Lietuviška knyga – iš širdžių į širdis nešama šviesa“, skirta informacijos apie akciją „Metų
knygos rinkimai 2018“ sklaidai;
3. „Kalba – iš lūpų į lūpas kasdien nešama“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir
Lietuvių kalbos dienoms paminėti;
4. „Gintarinė Lietuva – laiko vėtrose“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti;
5. „Kitoks žvilgsnis į Knygą“, skirta Pasaulinei knygos ir autorinių teisių dienai bei 19-ajai
Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Ateik – sužinok ir išmok“ paminėti;
6. „Žmonijos išminties spinduliai – raštas, knyga ir kalba“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai bei Pasaulinei spaudos laisvės dienai paminėti;
7. „Lietuva – vilčių ir likimų sampynoje“, skirta Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos ir
genocido dienai paminėti;
8. „Istorijos tiltu – į ateitį“, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai,
Pasaulio lietuvių metams ir Pasaulio lietuvių vienybės dienai paminėti;
9. „Baltijos keliu – į šviesią rytdieną“, skirta Baltijos kelio 30-mečiui paminėti;
10. „Žmogaus, gamtos ir kultūros darna Juozo Tumo-Vaižganto kūryboje“, skirta prozininko,
publicisto, visuomenės veikėjo, lietuvių literatūros istoriko ir kritiko, vertėjo, spaudos
darbuotojo, pedagogo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms bei Juozo
Tumo-Vaižganto metams paminėti;
11. „Vietovardžiais prabylanti tautos istorija“, skirta Vietovardžių metams paminėti;
12. „Gyvenimo duoklė Tautai, Valstybei, Vienybei“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės kovų
atminimo metams paminėti;
13. „Knyga, puošianti žmogų ir pasaulį“, skirta informacijos apie literatūrinę akciją „Metų
knygos rinkimai 2019“ sklaidai ir skaitymo skatinimui.
Filialų parodos
Meno parodos:
1. Kraštotyrinė Pagėgių savivaldybės kaimo bendruomenių fotografijos darbų paroda
„Bendruomeniškumą liudijančios akimirkos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
paminėti (Kentrių filialas);
2. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Pažįstama, nepažįstama...“, skirta
kraštiečių kūrybos sklaidai (Kentrių, Stoniškių ir Vilkyškių filialai);
3. Kraštietės Jadvygos Oberauskienės (Lumpėnų k., Pagėgių sav.) nėrinių ir mezginių paroda
„Kūryboje – spalvingos svajos“, skirta kraštiečių kūrybos sklaidai ir 19-ajai Nacionalinei
Lietuvos bibliotekų savaitei „Ateik – sužinok ir išmok“ paminėti (Lumpėnų filialas);
4. Kraštietės Jurgitos Kervelytės (Natkiškių k. Pagėgių sav.) tapybos ant šilko darbų paroda
„Šilkinės spalvų gamos“, skirta vaizduojamojo meno ir kraštiečių kūrybos sklaidai (Lumpėnų
ir Piktupėnų filialai);
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5. Pagėgių bendruomenės, bendradarbiaujant su Nidos menininkų asociacija „Tiltas“, organizuoto
„Pagėgių tapybos plenero 2018“ darbų paroda, skirta Pagėgių miesto architektūros, kultūros,
gamtos objektų įamžinimui ir populiarinimui (Lumpėnų ir Stoniškių filialai);
6. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Susitikimai“, skirta vaizduojamojo meno
sklaidai ir Pagėgių futbolo 95-mečiui paminėti (Natkiškių, Šilgalių ir Žukų filialai);
7. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuoto Pagėgių krašto fotografų
plenero darbų paroda „Europa – Vydūno pasaulėžiūroje“, skirta pirmojo Lietuvos vardo
paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 1010-mečiui bei Pasaulio lietuvių metams paminėti
(Piktupėnų filialas);
8. Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos vyresniosios mokytojos Dalios Kuisienės
kūrybos darbų paroda „Sniegui tirpstant“, skirta Pagėgių krašto menininkų kūrinijos
atskleidimui (Piktupėnų filialas);
9. Kraštiečio, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos dailės ir kūno
kultūros vyr. mokytojo Eligijaus Kriaučiūno (Lumpėnų k., Pagėgių sav.) dailės darbų paroda
„Pagėgių krašto vaizdai“, skirta Pagėgių krašto garsinimui ir vaizduojamojo meno sklaidai
(Piktupėnų filialas);
10. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos mokytojos, tautodailininkės Vidos
Gečienės kūrybos darbų paroda „Ačiū Tau, kad esi šalia“, skirta Motinos dienai paminėti
(Stoniškių filialas);
11. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos dailės mokytojos-metodininkės Liucijos
Bungardienės tapybos darbų paroda „Jums...“, skirta Stoniškių bibliotekos įkūrimo 70-mečiui
paminėti (Stoniškių filialas);
12. Fotomenininko, dailininko Valentino Jankauskio (Tauragė) tapybos darbų paroda „Spalvos –
tai mano pasaulis“, skirta Kultūros dienai ir vaizduojamojo meno krypčių įvairovės
atskleidimui (Stoniškių, Šilgalių ir Vilkyškių filialai);
13. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos mokytojos, tautodailininkės Vidos
Gečienės kūrybos darbų paroda „Sušildyta rankomis šventė“, skirta kraštiečių kūrybiškumo
atskleidimui ir skatinimui (Žukų filialas).
Literatūrinės parodos:
1. „Širdies balsas knygose prabyla...“, skirta prozininko, dramaturgo, eseisto, novelisto
Romualdo Granausko 80-osioms gimimo metinėms paminėti (Kentrių filialas);
2. „Tautų sandrauga ir laisvės dvasia – Baltijos kelyje!“, skirta Baltijos kelio 30-mečiui
paminėti (Kentrių filialas);
3. „Pasivaikščiojimai minčių ir žodžių takais“, skirta prozininko, novelisto, poeto Mariaus
Katiliškio (iki 1949 m. Albinas Marius Vaitkus) 105-osioms gimimo metinėms paminėti
(Kentrių filialas);
4. „Gimtoji kalba – tautiškumo šaltinis“, skirta prozininko, kalbininko, tautosakininko,
publicisto, visuomenės ir kultūros veikėjo Mikalojaus Akelaičio 190-osioms gimimo metinėms
paminėti (Kentrių filialas);
5. „Kristijonas Donelaitis: Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje“, skirta lietuvių grožinės
literatūros pradininko, rašytojo, lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 305-osioms
gimimo metinėms paminėti (Lumpėnų filialas);
6. „Iš gyvenimo garstyčių bei krienų“, skirta poeto, eseisto, literatūros kritiko, vertėjo Kęstučio
Navako 55-erių metų sukakčiai paminėti (Lumpėnų filialas);
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7. „Eduardo Mieželaičio gyvenimo ir kūrybos verpetuose“, skirta poeto, eseisto, publicisto,
vertėjo Eduardo Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms paminėti (Lumpėnų filialas);
8. „Aleksandro Puškino gyvenimo ir kūrybos ženklai“, skirta rusų poeto, prozininko,
dramaturgo, vertėjo, leidėjo Aleksandro Puškino 220-osioms gimimo metinėms paminėti
(Lumpėnų filialas);
9. „Lietuva. Kalba. Knyga“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Tarptautinei gimtosios
kalbos dienai ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti (Natkiškių filialas);
10. „Kiekviena diena – su knyga rankoje“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei
Pasaulinei spaudos laisvės dienai paminėti (Natkiškių filialas);
11. „Atminties jautrumas ir vertybių sklaida Grigorijaus Kanovičiaus kūryboje“, skirta
prozininko, dramaturgo, poeto, vertėjo, literatūros kritiko Grigorijaus Kanovičiaus 90-ies metų
sukakčiai paminėti (Natkiškių filialas);
12. „Knygos – didelis gyvenimo papildinys“, skirta prozininkės, dramaturgės, eseistės Vandos
Juknaitės 70-ies metų sukakčiai paminėti (Natkiškių filialas);
13. „Gili istorijos brydė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir pirmojo Lietuvos vardo
paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 1010-osioms metinėms paminėti (Piktupėnų filialas);
14. „Juozo Paukštelio literatūrinis palikimas“, skirta prozininko, dramaturgo, novelisto, vertėjo
Juozo Paukštelio (tikr. Ptašinskas) 120-osioms gimimo metinėms paminėti (Piktupėnų filialas);
15. „Lietuva – Europos Sąjungos šalių panoramoje“, skirta Europos dienai ir Lietuvos įstojimo
į Europos Sąjungą 15-os metų sukakčiai paminėti (Piktupėnų filialas);
16. „Poetai-klasikai ir jų eilės“, skirta poeto, lyriko, eseisto Jono Aisčio 115-osioms gimimo
metinėms ir poeto, vertėjo, literatūros kritiko Alfonso Nykos-Niliūno (tikr. Alfonsas Čipkus)
110-osioms gimimo metinėms paminėti (Piktupėnų filialas);
17. „Knyga – tobuliausias žmonijos išradimas“, skirta 19-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų
savaitei „Ateik – sužinok ir išmok“ paminėti (Stoniškių filialas);
18. „Kūriau Lietuvai ir jos žmonėms“, skirta prozininko, publicisto, visuomenės veikėjo, lietuvių
literatūros istoriko ir kritiko, vertėjo, spaudos darbuotojo, pedagogo, kunigo Juozo TumoVaižganto 150-osioms gimimo metinėms bei Juozo Tumo-Vaižganto metams paminėti
(Stoniškių filialas);
19. „Laiko vertė“, skirta prozininko Raimondo Kašausko 85-erių metų sukakčiai paminėti
(Stoniškių filialas);
20. „Knygos – širdimi išdainuotas gyvenimas...“, skirta akcijos „Metų knygos rinkimai 2019“
populiarinimui (Stoniškių filialas);
21. „Vytautas Misevičius – lakios fantazijos kūrėjas“, skirta rašytojo, žurnalisto Alberto
Vytauto Misevičiaus 95-osioms gimimo metinėms paminėti (Šilgalių filialas);
22. „Jono Biliūno literatūrinis palikimas amžiams pėdsakus palieka“, skirta prozininko, poeto,
literatūros kritiko, publicisto Jono Biliūno 140-osioms gimimo metinėms paminėti (Šilgalių
filialas);
23. „Interneto pasaulyje“, skirta Interneto dienoraščių (blogų) dienai paminėti (Šilgalių filialas);
24. „Savo meilę atidaviau tautai“, skirta poetės, vertėjos Salomėjos Nėries (tikr. BačinskaitėBučienė) 115-osioms gimimo metinėms paminėti (Šilgalių filialas);
25. „Lietuvių tautosaka – Vlado Abramavičiaus poezijos vaizdiniuose“, skirta poeto, vertėjo,
kultūros istoriko, bibliografo, žurnalisto Vlado Abramavičiaus 110-osioms gimimo metinėms,
Pasaulinei spaudos laisvės dienai bei Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti
(Vilkyškių filialas);
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26. „Vaclovas Biržiška – lietuviškos knygos kultūros ir istorijos kūrėjas“, skirta bibliografo,
visuomenės veikėjo, publicisto, teisininko, profesoriaus, kultūros istoriko Vaclovo Biržiškos
135-osioms gimimo metinėms paminėti (Vilkyškių filialas);
27. „Gyvenimo legendą kuriame patys“, skirta rašytojo, publicisto Sauliaus Stomos 65-erių metų
sukakčiai paminėti (Vilkyškių filialas);
28. „Po jausmų spalvotais lapais...“, skirta poetės, prozininkės, novelistės Dalios Teišerskytės
75-erių metų sukakčiai paminėti (Vilkyškių filialas);
29. „Juozo Baltušio gyvenimo ir kūrybos spalvos“, skirta prozininko, dramaturgo, novelisto,
publicisto Juozo Baltušio (tikr. Albertas Juozėnas) 110-osioms gimimo metinėms paminėti
(Žukų filialas);
30. „Publicistikos ir dokumentikos Metų knyga 2018 pretenduoja tapti....“, skirta informacijos
apie akciją „Metų knygos rinkimai 2018“ sklaidai (Žukų filialas);
31. „Tremties duona“, skirta Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos ir genocido dienai paminėti
(Žukų filialas);
32. „Lietuva ir lietuvaičiai – pasaulio šalių panoramoje“, skirta Pasaulio lietuvių metams ir
Pasaulio lietuvių vienybės dienai paminėti (Žukų filialas).
Bibliotekos teikiamos paslaugos
29 lentelė
Eil.
Nemokamų paslaugų sąrašas
Nr.
1. Prieiga prie interneto.
2. Mokslinių ir grožinių dokumentų išduotis į namus.
3. Naujausių laikraščių bei žurnalų išduotis vietoje, senesnių – išduotis į namus.
Informacijos paieška tradiciniuose spausdintuose ir elektroniniuose informacijos masyvuose
4.
padedant bibliotekininkui.
5. Atsakymai į tikslinamąsias, faktografines, temines, adresines vartotojų užklausas.
6. Galimybė aplankyti fotografijos, tapybos, dailės, tautodailės, literatūros, parodų ekspozicijas.
7. Galimybė apsilankyti bibliotekos organizuojamuose renginiuose.
8. Turizmo galimybių Pagėgių krašte atskleidimas.
9. Supažindinimas su Pagėgių krašto švietimo institucijomis.
10. Informavimas apie jaunimo užimtumu besirūpinančias Pagėgių savivaldybės organizacijas.
11. Žinių apie teisinės pagalbos galimybes Pagėgių krašte suteikimas.
Supažindinimas su kultūrine Pagėgių krašto veikla ir informavimas apie Pagėgių
12.
savivaldybės žmonių užimtumu besirūpinančias įstaigas.
13. Informacijos suteikimas apie Pagėgių krašto žmonių labiausiai propaguojamas sporto sritis.
14. Supažindinimas su Pagėgių krašto nevyriausybinėmis organizacijomis.
15. Supažindinimas su Pagėgių krašto istorija.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos informacijos paieškos sistemos (IPS) galimybių
16.
atskleidimas ir naudojimosi ja mokymai.
17. Supažindinimas su informacija apie Pagėgių krašto bendruomenei nusipelniusius žmones.
Prieigos prie bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių galimybė. Pagėgių savivaldybės
viešoji biblioteka prenumeruoja šias duomenų bazes:
- INFOLEX.Praktika su integruota teisės aktų paieška (Teisinė duomenų bazė: sistema
skirta darbui su teisiniais dokumentais – teisės aktais ir teismų praktika);
18. - „Vyturys“ (Šioje skaitmeninių knygų bibliotekoje yra beveik 500 knygų, skirtų
skaitytojams nuo 5 iki 95 metų amžiaus. Skiltyje „Knygos“ pateikiamos nuorodos į visas
knygas. Skiltyje „Mokyklai“ pateikiami pagal klases suskirstyti kūriniai pagal atnaujintą
lietuvių kalbos ir literatūros programą. Kūriniai randami pagal autorius, pavadinimus, dalis –
pagal veikėjų vardus.
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- Credo Online Reference Service duomenų bazė (Duomenų bazėje pateikiama informacija
įvairių mokslų temomis. Čia sukaupta per 3 mln. pilnateksčių įrašų iš daugiau nei 600
žinynų, žodynų, enciklopedijų. Duomenų bazėje galima rasti su ieškoma tema ar asmeniu
susijusių straipsnių, apibrėžimų, vaizdų, vaizdo ir garso medžiagos, naujienų, taip pat –
nuorodų į įvairius interneto šaltinius, prenumeruojamas duomenų bazes, LNB elektroninį
katalogą, atvirosios prieigos ar kitus išteklius);
- EBSCO Publishing eIFL.net (Viso teksto mokslinių straipsnių duomenų bazė:
humanitariniai, socialiniai mokslai, medicina, sveikatos apsauga ir kt.);
- Naxos Music Library (Muzikos duomenų bazė: pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio
tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai, kompozitorių ir atlikėjų
biografijos, muzikos terminų žodynas, daugiau nei 700 operų apžvalgų ir libretų bei kitos
informacijos);
Šiomis duomenų bazėmis gali naudotis bibliotekos vartotojai Informacijos skyriuje arba
namuose, gavę iš bibliotekos darbuotojo prisijungimo prie duomenų bazių slaptažodžius.
30 lentelė
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

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

Taipogi teikiamos tarpbibliotekinio ir tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento paslaugos.
Mokamų paslaugų sąrašas patvirtintas Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu
Nr. T-185.

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
LIBIS PĮ diegimas
2004 m. įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) programa. 2013 m.
biblioteka pradėjo dirbti su skaitytojų aptarnavimo posisteme, skaitytojai aptarnaujami automatizuotai,
taikant Lietuvos vieningą apskaitos sistemą. LIBIS komplektavimo bei skaitytojų aptarnavimo
posistemė yra įdiegta ir veikia tik Viešojoje bibliotekoje.
2019 m. gruodžio 31 d. elektroniniame ir korteliniame abėcėliniame kataloguose buvo 47 428
įrašai, iš jų – 30 858 kompiuteriniai įrašai, 2019 m. papildyta 1 517 naujų kompiuterinių įrašų.
Projektinė veikla
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka 2019 m. Regioninei kultūros tarybai parengė 2
projektus, tačiau finansavimas nebuvo skirtas. Vieną projektą pateikė Europos Komisijos atstovybei
Lietuvoje Europos dienai Pagėgiuose paminėti. Projektas buvo įvertintas teigiamai, gauta 1000,00 Eur.
Vydūno viešoji biblioteka, kaip ir visos šalies bibliotekos, yra įtraukta į nacionalinius projektus
„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ bei
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje“, kurie suteikia bibliotekoms techninę ir programinę įrangą, mokymų programas
gyventojams, metodikas kraštotyros veiklai. Projektų įgyvendinimo metu atnaujinama techninė ir
programinė įranga, kurią būtina įveiklinti, suteikti prieigą gyventojams, vykdyti edukacines veiklas,
vesti skaitmeninio raštingumo ugdymo bei tobulinimo mokymus gyventojams.
Projektas „Renkame Europos Parlamentą“
2019 m. gegužės 8 d., Europos dienos minėjimo išvakarėse, Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešoji biblioteka, partneriaudama su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje bei Pagėgių savivaldybės
administracija, pakvietė jaunimą, senjorus, vietos bendruomenių atstovus bei kultūros,
nevyriausybinių, visuomeninių organizacijų narius į informacinį renginį „Europos Parlamentas –
Lietuvai“. Šis renginys organizuotas Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai įgyvendinant
Europos dienai ir Europos Parlamento rinkimams paminėti skirtą projektą „Europos Parlamentas –
Lietuvai“, kurio tikslas – Pagėgių savivaldybės gyventojams atskleisti Europos Parlamento rinkimų
svarbą bei paskatinti juos dalyvauti balsavime ir atsakingai rinkti kandidatus.
Įgyvendintos projekto veiklos:
1. Įsigytas ir multifunkciniame ekrane įdiegtas interaktyvus žaidimas „Europa – kokią ją
pažįstame?“ su 30-ia skaitmeninių šviečiamųjų edukacinių dėlionių, atvaizduojančių ES objektus
(pastatus, kultūros objektus ir kt.). Interaktyvus žaidimas buvo pristatytas Pagėgių krašto gyventojams;
2. Gegužės 8 dieną, dalyvaujant lektoriams, buvo surengta konferencija „Renkame Europos
Parlamentą“;
3. Projekto tęstinumas – visus 2019-uosius metus Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje
bibliotekoje bei filialuose lankytojams, pasitelkiant projekto metu įgytas priemones, teiktos
nemokamos pažintinės edukacijos Europos Sąjungos ir Europos Parlamento veiklai pristatyti.
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Šis projektas krašto gyventojams padėjo geriau suprasti Europos Sąjungos pamatines vertybes,
ekonomines, kultūrines, socialines galimybes ir paskatino atsakingai balsuoti 2019 m. Europos
Parlamento rinkimuose.

Pagėgių sav. Vydūno viešosios bibliotekos
direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę,
ir konferencijos moderatorė Ramutė Vaitkuvienė
pristato projektą (siekius, veiklas ir kt.)
bei skaito pranešimą.

Konferencijos „Renkame Europos Parlamentą“
dalyviai ir svečiai.

Pranešimą „Bad Iburgas-Pagėgiai-Briuselis:
ėjimo į Europą istorija“ skaito Pagėgių
A. Mackaus gimnazijos istorijos mokytojasmetodininkas Eugenijus Dargužas.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje
politikos analitikas Justas Klimavičius
pranešime „2019 – Europos apsisprendimo
metai“ apžvelgia svarbiausius Lietuvos narystės
Europos Sąjungoje ypatumus.

Pagėgių sav. Vydūno viešosios bibliotekos
Fondo organizavimo skyriaus vedėja Jolanta
Eidikaitienė skaito pranešimą
„Lietuva – Europos Sąjungoje“.

Bibliotekos metodininkė-skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vedėja Sonata Nognienė
skaito pranešimą „Europos Parlamentas: tikslai,
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Pagėgių A. Mackaus gimnazijos gimnazistai
dėlioja interaktyvaus žaidimo „Europa – kokią ją
pažįstame?“ dėlionę.

Iš kairės: Pagėgių A. Mackaus gimnazijos vyresnysis
istorijos mokytojas Robertas Maziliauskas, bibliotekos
vadovė Ramutė Vaitkuvienė, Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje politikos analitikas Justas
Klimavičius, europarlamentaro Bronio Ropės padėjėja
Tauragės apskr. Jolanta Vaitiekienė, Pagėgių A. Mackaus
gimnazijos istorijos mokytojas-metodininkas Eugenijus
Dargužas, bibliotekos metodininkė-skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja Sonata Nognienė.

Pagėgių sav. meno ir sporto mokyklos jaunųjų
atlikėjų, vadovaujamų mokytojų Reginos
Pilkionienės, Marinos Dvarvitenės bei šios įstaigos
vadovės Evelinos Norkienės, muzikinis pasirodymas.

Renginio dalyviai ir svečiai diskusijos apie
Europos Sąjungos ateitį „Balsuokime – kurkime
ES ateitį drauge!“ metu dalinasi mintimis ir
pateikia argumentus, kodėl yra svarbu dalyvauti
ir balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

Projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto
prieigos infrastruktūroje“
Projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto
prieigos infrastruktūroje“ įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,
partneriaudamas su LR kultūros ministerija.
Projekto tikslas – plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą
viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir
vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose. Projektas
finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Projekto trukmė: 2018 m. sausis – 2021
m. sausis.

52

2019 m. veiklos ataskaita
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai įgyvendinant šį projektą yra atnaujinama
kompiuterinė ir programinė įranga, biblioteka turi galimybę pasiūlyti tokių technologijų, kurių
gyventojai ar namų ūkiai dar neturi: yra sukurtos naujos darbo vietos darbui su vaizdo ir garso ir/ar
grafine medžiaga, robotikos rinkiniais.
Viena iš įsimintiniausių 2019 m. Vydūno viešojoje bibliotekoje vykusių šio projekto veiklų –
2019 m. lapkričio 26 d. organizuoti robotikos užsiėmimai „Konstruok ir ugdyk save“, kuriuose
dalyvavo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 5a klasės mokiniai su technologijų mokytoju Valdu
Geču. Vaikai susipažino su robotikos pagrindais. Naudodamiesi LEGO Education WeDo 2.0 mokiniai
galėjo konstruoti robotukus, juos užprogramuoti, daryti įvairius veiksmus: sukti malūno sparnus,
reaguoti į judesį ar važiuoti. Šie užsiėmimai Vydūno viešojoje bibliotekoje – nauji ir inovatyvūs, todėl
skatina vaikus kurti, priimti sprendimus. Tokiu būdu jie išmoksta programuoti bei modeliuoti, taip
pasisemdami žinių ir patirties IT srityje.

Robotikos užsiėmimų „Konstruok ir ugdyk save“ akimirkos.

Bendra nuotrauka atminčiai
su jaunaisiais renginio dalyviais.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos dalyvavimo projekte „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ pagrindu
įgyti techninės įrangos paketai:
31 lentelė
Paketai
Paketų kiekis
Kūrybinis paketas: negatyvų ir nuotraukų skaitmeninimo skeneriai, rašaliniai
1
spausdintuvai, kameros, planšetiniai kompiuteriai, grafinės planšetės.
Programavimo paketas: stacionarūs kompiuteriai, planšetinio tipo kompiuteriai,
konstruktoriai, mikrokompiuteriai, programuojamų mikrokontrolerių rinkinys,
1
mikrokompiuteriukai, edukaciniai dronai.
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Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“
Projektą „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos
kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba,
Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir
Lietuvos savivaldybių viešosiomis bibliotekomis. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros
fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto trukmė: 2018 m. balandis – 2021
m. kovas. Projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“ tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis
informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT), internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.
Projekto įgyvendinimo metu Pagėgių krašto bibliotekose organizuojami bibliotekininkų vedami
pradedančiųjų ir pažengusiųjų skaitmeninio raštingumo mokymai suaugusiems, kuriamas gyventojus
informacinių technologijų panaudos klausimais konsultuojančių e. skautų (savanorių) tinklas, vyksta
teminės tiesioginės transliacijos bei įgyjama šioms veikloms būtina techninė, programinė įranga.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos dalyvavimo projekte „Prisijungusi Lietuva“:
efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ pagrindu įgyta techninė įranga:
Įranga
Kiekis

Stacionarūs
kompiuteriai
10

Daugiafunkcinis
įrenginys
1

Daugiafunkcinis
ekranas
1

32 lentelė
Projektorius
1

Projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
įgyvendinimo tikslu 2019 m. šalies bibliotekose organizuotos akcijos, prie kurių prisijungė Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka bei filialai:
 2019 m. vasario 4-9 d. – akcija „Saugesnio interneto savaitė“, kurios tikslas – atkreipti
dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį, ypač vaikų ir jaunuolių naudojimąsi
internetu bei skaitmeninėmis technologijomis. Pagėgių krašto bibliotekose vykusiose
edukacinėse veiklose ypač aktyviai dalyvavo Pagėgių krašto mokyklų mokiniai ir mokytojai.
Akcijos metu diskutuota kaip saugiai elgtis internete, kaip apsaugoti socialiniuose tinkluose
viešinamą asmeninę informaciją ir kt. klausimais. Vyko teminės vaizdo transliacijos.
Kiekvienam dalyviui buvo įteikti pažymėjimai ir lankstinukai, kuriuos parengė projekto
,,Prisijungusi Lietuva“ atstovai.
Akcijos „Saugesnio interneto savaitė“ dalyviai – Pagėgių krašto mokyklų moksleiviai ir mokytojai:

Vydūno viešojoje bibliotekoje – Pagėgių pradinės mokyklos 4a kl. mokiniai su mokytoja Dalia Kuisiene
54
(nuotr. kairėje) ir Pagėgių A. Mackaus gimnazijos III ab g kl. gimnazistai su mokytojomis
Aušra Zongailiene ir Ona Mikašauskiene (nuotr. dešinėje).
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Pagėgių Vydūno SVB Piktupėnų filiale –
Piktupėnų pagrindinės mokyklos 4 kl. mokiniai
ir jų mokytoja Olga Otienė.

Pagėgių Vydūno SVB Šilgalių filiale –
Stoniškių pagrindinės mokyklos pradinių klasių
moksleiviai su socialine pedagoge
Laima Bagdoniene.
Pagėgių Vydūno SVB Vilkyškių filiale –
Vilkyškių J. Bobrovskio gimnazijos 3-4 kl.
mokiniai su mokytoja Ligita Kazlauskiene.

 2019 m. kovo 25-31 d. – akcija „Skaitmeninė savaitė“, skatinanti naudotis informacinėmis
ryšio technologijomis ir ugdyti skaitmeninį raštingumą. 2019 m. „Skaitmeninės savaitės“ tema
Lietuvoje – skaitmeninių technologijų ugdymas. Savaitės veiklos buvo skirtos mokyklų
bendruomenėms (mokytojams, mokiniams, administracijai, tėvams), neformalaus ugdymo
organizatoriams (bibliotekininkams), būsimiems pedagogams. Bibliotekos bendruomenė gali
pasidžiaugti, jog kovo 27 d. tiesioginę transliaciją iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos Pagėgių krašto bibliotekose stebėjo daugiau kaip 100 gyventojų, kurie gilino savo
žinias internetiniame seminare „Bankas be kodų kortelių: praktiniai patarimai“. Bankininkystės
ir telekomunikacijų specialistai pristatė šiuolaikines saugesnes prisijungimo prie elektroninės
bankininkystės priemones.
Taip pat bibliotekose vyko įvairios kitos edukacijos: protų mūšis „Aš ir internetas“, viktorina
„Skaitmeninis pasaulis“, paskaita-žaidimas „Kaip atskirti netikras naujienas?“, žaidimasdiskusija „Reklamos kritikas“ ir kt. Visiems mokymų dalyviams buvo įteikti pažymėjimai,
kuriuos parengė projekto ,,Prisijungusi Lietuva“ atstovai.
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Pagėgių senjorai stebi internetinį seminarą „Bankas
\ be kodų kortelių: praktiniai patarimai“
Vydūno viešojoje bibliotekoje.

Pagėgių Vydūno SVB Lumpėnų filialo jaunieji
skaitytojai, dalyvavę žaidime-diskusijoje
„Reklamos kritikas“.

Pagėgių Vydūno SVB Kentrių filialo lankytojai,
dalyvavę paskaitoje-žaidime „Kaip atskirti netikras
naujienas?“.

Pagėgių Vydūno SVB Natkiškių filialo
lankytojai, pasiruošę sudalyvauti protų mūšyje
„Aš ir internetas“.

Akcijos veiklų Pagėgių Vydūno SVB Piktupėnų filiale dalyviai – Piktupėnų pagrindinės mokyklos 3 kl.
mokiniai ir jų mokytoja Janeta Vidraitė-Marozienė (nuotr. kairėje) bei šios mokyklos 4 kl. mokiniai
su mokytoja Olga Otiene (nuotr. dešinėje).

56

2019 m. veiklos ataskaita

Pagėgių Vydūno SVB Stoniškių filiale vykusių
akcijos veiklų dalyviai.

Pagėgių Vydūno SVB Šilgalių
filialo bibliotekininkė Tatjana
Biliūnienė įteikia dalyvavimą
akcijoje patvirtinantį pažymėjimą.

Pagėgių Vydūno SVB Vilkyškių filiale organizuotų
akcijos renginių dalyviai – Vilkyškių J. Bobrovskio
gimnazijos mokiniai su mokytoja Jūrate Lalaite.

 2019 m. spalio 21-25 d. – teminė akcija „Senjorų dienos internete“. Akcijos tikslas – skatinti
vyresnio amžiaus žmones drąsiai jaustis skaitmeninėje erdvėje, pažinti grėsmes bei netikras
žinias, kritiškai vertinti informaciją, saugiai ir atsakingai naudotis aktualiomis e. paslaugomis,
nuolat tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius. Akcijos metu Pagėgių krašto bibliotekose senjorai
kviesti prie arbatos puodelio stebėti tiesioginių transliacijų ciklą, užduoti bei gauti atsakymus į
rūpimus klausimus, susijusius su e. paslaugomis ir kt.
2019 m. spalio 25 d. – Vydūno viešojoje bibliotekoje vyko baigiamasis teminių transliacijų
ciklo renginys, kurio metu bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę, Ramutė
Vaitkuvienė ir Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja Asta Andrulienė pasidžiaugė senjorų
aktyvumu bei dėkojo jiems už bendradarbiavimą, susidomėjimą akcija, norą tobulinti savo žinias bei
skaitmeninius įgūdžius. Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose visiems transliacijų ciklo dalyviams
buvo įteiktos atminimo dovanėlės ir pažymėjimai, kuriuos parengė projekto ,,Prisijungusi Lietuva“
atstovai.
Projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
organizuotos akcijos „Senjorų dienos internete 2019“ metu buvo paskelbtas nuotraukų konkursas.
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Pagėgių senjorai, dalyvavę teminėje transliacijoje „Išmanusis daržas“ ir nusiuntę nuotrauką iš šios
temos, tapo nugalėtojais.
Taipogi galima pasidžiaugti, jog konkurso kategorijoje „Aktyviausiai padalinius įtraukusi
centrinė biblioteka“ viena iš nugalėtojų tapo Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, o
kategorijoje „Daugiausiai per visas dienas dalyvių surinkęs padalinys“ tarp laimėtojų paskelbtas
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Vilkyškių filialas.
Akimirkos iš teminių transliacijų ciklo stebėjimo Pagėgių krašto bibliotekose:

Vydūno viešojoje bibliotekoje.

Pagėgių Vydūno SVB Kentrių filiale.

Bendra nuotrauka atminčiai, Pagėgių senjorams
įteikus pažymėjimus.

Pagėgių Vydūno SVB Lumpėnų filiale.

Pagėgių Vydūno SVB Piktupėnų filiale.
Pagėgių Vydūno SVB Natkiškių filiale.
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Pagėgių Vydūno SVB Stoniškių filiale.

Pagėgių Vydūno SVB Vilkyškių filiale.

Pagėgių Vydūno SVB Šilgalių filiale.

Pagėgių Vydūno SVB Žukų filiale.

Vydūno viešojoje bibliotekoje organizuotų skaitmeninio raštingumo mokymų suaugusiems akimirkos;
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/

Pagėgių Vydūno SVB filialuose organizuotų skaitmeninio raštingumo mokymų akimirkos:

Kentrių filiale.

Lumpėnų filiale.
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Lumpėnų filiale.

Piktupėnų filiale.

Stoniškių filiale.

Šilgalių filiale.

Vilkyškių filiale.

Žukų filiale.

61

2019 m. veiklos ataskaita
Vykdant projektą „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“ kuriamas e. skautų tinklas, skirtas 14-29 metų jaunimui, norinčiam dalyvauti
savanoriškoje veikloje ir gebančiam naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos interneto svetainėje bei socialinio tinklo
„Facebook“ bibliotekos paskyroje paviešinus informaciją apie kuriamą e. skautų tinklą ir pakvietus
Pagėgių krašto jaunimą prie jo jungtis, per 2019 m. į e. skautų veiklą įsijungė net 55 Pagėgių krašto
jaunuoliai.
E. skautai padėjo vyresniojo amžiaus žmonėms geriau pažinti ir suprasti išmaniąsias
technologijas bei išmokti jomis naudotis. Patys e. skautai taip pat geriau susipažino su interneto kultūra
bei taisyklėmis ir įgavo bendravimo patirties.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos e. skautai su bibliotekininke
Asta Andruliene.

Pagėgių Vydūno SVB Kentrių
filialo e. skautės, pasipuošusios
išmaniosiomis apyrankėmis.

E. skautai konsultuoja pagėgiškius
informacinių technologijų klausimais.

Pagėgių Vydūno SVB Lumpėnų filialo
lankytojai senjorai, padedami e. skautės,
susipažįsta su informacinėmis
technologijomis.
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Pagėgių Vydūno SVB Piktupėnų filialo
e. skautai, senjorai ir Pagėgių Vydūno SVB
Piktupėnų filialo bibliotekininkė Nijolė Jogienė.

Pagėgių Vydūno SVB Vilkyškių filialo
e. skautė su senjore po mokymų.

Pagėgių Vydūno SVB Piktupėnų filialo
e. skautai.

Pagėgių Vydūno SVB Žukų filialo e. skautai
su senjorais bei bibliotekininke
Virginija Kanoviene.

Viešosios bibliotekos ir filialų įranga bei technika
33 lentelė
Įrangos pavadinimas
Daugiafunkciniai įrenginiai
Elektroninės knygų skaityklės.
Planšetiniai kompiuteriai
Interaktyvus ekranas
Vaizdo aparatūra (multimedija)
Fotoaparatai

Biblioteka
Viešoji biblioteka
Filialai

Skaičius
7
8

Viešoji biblioteka

3

Viešoji biblioteka
Viešoji biblioteka
Viešoji biblioteka

1
1
2

Informacinės paslaugos vartotojams
Pagrindinis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų vykdomos informacinės
veiklos tikslas – įgyvendinti ir plėtoti aptarnaujamos bendruomenės narių mokymo programą, kurią
pasitelkus sprendžiamos daugelio bendruomenės narių problemos, pasiteisina skaitytojų bibliotekai
keliami lūkesčiai, pagerinama kaimo žmonių gyvenimo kokybė, kas mažina socialinę atskirtį,
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suaktyvina ir praturtina jaunimo bei suaugusiųjų veiklą, o užimtumas įgauna naują kokybę.
Neturintiems darbo kompiuteriu įgūdžių rengiami mokymai bei teikiamos konsultacijos.
Vydūno viešojoje bibliotekoje vartotojai aptarnaujami naudojantis informacine LIBIS sistema.
Naudodamiesi Lietuvos bibliotekų portalu www.ibiblioteka.lt, bibliotekų vartotojai gali tapti virtualiais
Vydūno viešosios bibliotekos vartotojais, pasiskolinti el. knygų, prasitęsti dokumentų grąžinimo
terminą ar pateikti užklausą bibliotekininkui. Bibliotekos interneto svetainėje veikia paslauga „Klausk
bibliotekininko“.
2019-aisiais Pagėgių krašto bibliotekos didelį dėmesį skyrė senjorų ir socialinės rizikos asmenų
integravimui į informacinę (žinių) visuomenę. Pagėgių krašte nėra įstaigų, kurios teiktų prieigos prie
interneto bei naudojimosi kompiuteriais paslaugą. Šias paslaugas nemokamai teikia tik Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir filialai.
Einamaisiais metais dalyvaujant projekte „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga
Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, Viešojoje bibliotekoje ir filialuose organizuotuose suaugusiųjų
skaitmeninio raštingumo mokymuose pradedantiesiems bei pažengusiesiems dalyvavo 444 gyventojai,
bibliotekininkai pravedė 4 020 val. mokymų, kitose projekto akcijose dalyvavo 600 gyventojų.
Elektroninėmis bibliotekos paslaugomis naudojosi 1 157 gyventojai. Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešojoje bibliotekoje ir filialuose 2019 m. nemokamomis informacinėmis-šviečiamosiomis bei
mokymo paslaugomis pasinaudojo 26% krašto gyventojų, interneto skaityklose apsilankė 30 560
lankytojų.
Skaitytojai gali naudotis šiais virtualiais Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
ištekliais:
 bibliotekos interneto svetaine www.pagegiusvb.lt;
 bibliotekos paskyra socialiniame tinkle „Facebook“;
 Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir
prenumeruojamomis duomenų bazėmis;
 bibliotekos leidinių užsakymu ar rezervavimu neišeinant iš namų – telefonu arba el. paštu;
 galimybe bibliotekininkui pateikti elektronines užklausas ir gauti virtualias konsultacijas.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ne viena paslauga skaitytojams teikiama
nuotoliniu būdu. Neišeidamas iš namų skaitytojas gali perskaityti Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešosios bibliotekos naujienas bibliotekos tinklalapyje ar socialinio tinklo „Facebook“ bibliotekos
paskyroje bei pasinaudoti kitais elektroniniais bibliotekos informacijos ištekliais,
2019 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų interneto skaityklų
lankytojai bei skaitytojai turėjo prieigą prie įvairių duomenų bazių (DB): INFOLEX.Praktika su
integruota teisės aktų paieška (DB), EBSCO Publishing eIFL.net (DB), Naxos Music Library (DB),
Credo Online Reference Service (DB), „Vyturys“ (skaitmeninių knygų biblioteka). Naudojimasis
šiomis duomenų bazėmis bibliotekose užsiregistravusiems skaitytojams yra nemokamas.
Vartotojų prisijungimo prie duomenų bazių (DB) iš bibliotekoje esančios kompiuterizuotos
darbo vietos skaičius:
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
34 lentelė
Duomenų bazių pavadinimai
2018 m
2019 m.
Skirtumas
EBSCO
144
36
-108
NAXOS MUSIC
17
11
-6
INFOLEX
310
256
-54
Viso:
471
303
-168
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Analizuojant 2018-2019 m. duomenų bazių panaudos rodiklius, pastebima, jog 168 (35,7%)
prisijungimais sumažėjo naudojimasis bibliotekos prenumeruojamomis duomenų bazėmis. Darytina
išvada, jog viena pagrindinių šį neigiamą pokytį lėmusių priežasčių būtų galima įvardinti aktyviausiai
duomenų bazėmis besinaudojančių gyventojų – studentų, dirbančiųjų – migraciją į kitus Lietuvos
miestus mokymosi ar darbo tikslais ir galimą naudojimąsi šiais informacijos rinkiniais kitose
bibliotekose.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų interneto seansų skaičius:
Interneto seansas – vartotojų prisijungimas prie vartotojų registracijos ir statistikos sistemos
(VRSS) iš bibliotekoje esančios kompiuterizuotos darbo vietos.
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)

35 lentelė

Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Kentrių filialas
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vilkyškių filialas
Žukų filialas
Viso:

2018 m.

2019 m.

Skirtumas

5 400
209
129
30
215
2 529
696
310
85
9 603

7 148
114
82
8
235
2 587
620
345
92
11 231

+1 748
-95
-47
-22
+20
+58
-76
+35
+7
+1 628

2019 m., lyginant su 2018 m. analogiškais duomenis, itin išaugo interneto seansų Pagėgių krašto
bibliotekose skaičius – daugiau negu pusantro tūkstančio arba – 17,0%. Vienu pagrindinių šį pakilimą
lėmusių veiksnių būtų galima įvardinti įgyvendinamų projektų pagrindu Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešojoje bibliotekoje bei filialuose einamaisiais metais itin aktyviai organizuotus gyventojų
informacinio raštingumo ir darbo su naujomis šiuolaikinėmis technologijomis mokymus.
Kraštotyrinės informacijos sklaida
Informacija apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos fondus ir renginius, skirtus
Pagėgių krašto, jo kultūros, raštijos bei istorijos atskleidimui, publikuojama ir nuolat atnaujinama
bibliotekos tinklapyje www.pagegiusvb.lt bei socialinio tinklo „Facebook“ bibliotekos paskyroje.
Pagal socialiniame tinkle „Facebook“ pateikiamus duomenis, su čia publikuojama bibliotekos
informacija 2019 m. susipažino 74 723 šio socialinio tinklo vartotojai iš viso pasaulio.
2019 m. Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų veiklos atskleidimui skirtos publikacijos buvo
skelbtos periodiniuose leidiniuose „XXI amžius“, „Pamarys“, „Pasaulio lietuvis“, „Savivaldybių
žinios“, „Šilokarčema“, „Tarp knygų“, „Tauragės kurjeris“, „Voruta“ bei interneto tinklapiuose:
http://www.klavb.lt; www.kurjeris.lt; www.manokrastas.lt; www.pagegiai.lt; www.pamarys.eu;
www.regionunaujienos.lt;
www.silaineskrastas.lt;
www.silokarcema.lt;
www.siluteszinios.lt;
www.voruta.lt; http://www.zemaitija.lt ir kt.
Straipsnius rašė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja,
pavaduojanti direktorę, Ramutė Vaitkuvienė, metodininkė-skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Sonata Nognienė, Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja Asta Andrulienė, Vaikų literatūros
skyriaus vedėja Liudmila Fetingienė, Kentrių filialo bibliotekininkė Jūratė Tūtoraitienė, Lumpėnų
filialo bibliotekininkė Nijolė Šedienė, Piktupėnų filialo bibliotekininkė Nijolė Jogienė, Stoniškių filialo
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bibliotekininkė Zofija Genutienė, Šilgalių filialo bibliotekininkė Tatjana Biliūnienė, Vilkyškių filialo
bibliotekininkė Laima Norbutienė bei Žukų filialo bibliotekininkė Virginija Kanovienė.
Publikacijos. Bibliotekos įvaizdžio formavimas
Biblioteka, formuodama teigiamą įvaizdį, siekia kuo geriau vykdyti išsikeltus tikslus bei
uždavinius, teikdama kokybiškas ir visokeriopas paslaugas vartotojams. Malonus aptarnavimas, aukšta
paslaugų kokybė, platus teikiamų paslaugų asortimentas, gerai sukomplektuotas dokumentų fondas,
sutvarkytos, jaukios bibliotekų patalpos, gera reklama žiniasklaidoje, informatyvi įstaigos interneto
svetainė bei išsilavinę, kompetentingi darbuotojai – visa tai yra pagrindiniai veiksniai, geriausiai
atspindintys bibliotekų įvaizdį visuomenėje. Svarbus vaidmuo tenka ryšiams su visuomene
organizuojant kultūrinius bibliotekos renginius. Įtakos bibliotekų įvaizdžiui turi ir vietovė (aplinka),
kurioje yra biblioteka. Gausus Pagėgių krašto gyventojų dalyvavimas bibliotekų renginiuose bei kitose
organizuojamose veiklose, puikūs atsiliepimai viešojoje el. erdvėje apie Viešosios bibliotekos ir filialų
veiklą – tai ir yra geriausiais įvaizdžio įvertinimas, leidžiantis daryti prielaidą ne tik apie puikiai
vykdomus viešuosius ryšius, bet ir visas kitas bibliotekos veiklas, ko ir siekia visa bibliotekinė
bendruomenė.
2019 m. bibliotekos veiklą viešino ne tik bibliotekininkai, bet ir žiniasklaidos atstovai:
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
36 lentelė
Žiniasklaidos atstovų publikuota informacija
Publikuota:
- Respublikinėje spaudoje
- Vietinėje spaudoje
- Interneto portaluose
- Lietuvos radijuje
- Tauragės kabelinėje televizijoje
- Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje (LRT)
Iš viso:

2018 m.
48
135
311
21
2
1
518

2019 m.
49
136
351
20
1
1
558

Skirtumas
+1
+1
+40
-1
-1
0
+40

Bibliotekos darbuotojų publikuota informacija
- Respublikinėje spaudoje
- Vietinėje spaudoje
- Interneto portaluose
Iš viso:

38
89
246
373

40
90
253
383

+2
+1
+7
+10

Ataskaitiniais metais informacijos apie bibliotekos vykdomą veiklą sklaida vyko įstaigose,
organizacijose, nevyriausybiniame sektoriuje, tarp bendruomenių, pavienių asmenų ir bibliotekos
lankytojų.
Profesionalių bibliotekininkų ir ne bibliotekos darbuotojų straipsnių apie bibliotekos veiklą
bibliografinis sąrašas pateiktas tinklapyje http://www.pagegiusvb.lt (nuoroda – „Naujienos“, skyrius –
„Biblioteka spaudoje“).
Informacinis fondas
Informacinį fondą Viešojoje bibliotekoje ir filialuose sudaro 3 815 fizinių vienetų, 1 260
pavadinimų dokumentai.
Viešojoje bibliotekoje informacinį fondą sudaro 1 579 fiziniai vienetai, 1 260 pavadinimų
dokumentai. 2019 m. fondas pasipildė 20 dokumentų (18 pavadinimų). Fondas papildytas
informaciniais leidiniais, enciklopedijomis, žodynais, žinynais.
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Informacinį fondą Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialuose sudaro 2 236
dokumentai. Vidutinis vieno kaimo filialo fondo dydis – 280 dokumentų. Didžiausius informacinius
fondus turi Vilkyškių (340 vnt.) ir Stoniškių (283 vnt.) filialai.
2019 m. daugiausiai informacinių leidinių gavo Viešoji biblioteka, kaimo filialų fondai pasipildė
negausiai, vidutiniškai teko po 2-3 dokumentus vienai bibliotekai.
Krašto raštijos fondas
Krašto raštijos fonde periodiškai ruošiamos literatūrinės, kraštotyrinės parodos bei veikia
nuolatinės ekspozicijos. Nedidelė, bet vertinga fondo dalis – senos knygos, kurių chronologinė apimtis
– XIX a. pradžia – XX a. vidurys.
Krašto raštijos fondą ypač praturtina Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaičio Romo
Šležo su žmona Birute Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai padovanotos savo ir savo
tėvų – kapitono Albino ir Onos Šležų bei jaunesniojo leitenanto Juozo ir Valerijos Vaičjurgių –
asmeninės bibliotekos. Jas sudaro Lietuvoje bei JAV 1930-1940 m. leistos vinilinės plokštelės, grožinė
literatūra, periodika, pamfletai, tarpukario Lietuvoje ir JAV spausdinti leidiniai, knygos, 1945-1949 m.
leistos lietuvių, perkeltų į stovyklas Vokietijoje po Antrojo pasaulinio karo, bei nuo 1950 m. spausdinti
leidiniai, kuriuos sudaro ir tarybiniu laikotarpiu leista spauda. Taipogi yra unikalių leidinių, kurių,
tikėtina, nėra Lietuvos bibliotekose. Dovanotos bibliotekos unikalios istorine prasme, jose yra buvusių
Lietuvos prezidentų, politinių, visuomenės veikėjų darbai, enciklopedijos, informaciniai leidiniai ir kt.
Tai – lietuviškam paveldui priklausantys reliktai ir neeilinis reiškinys Lietuvos bibliotekų istorijoje.
2019 m. rugsėjo 29 d. Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenei teko garbė priimti iš Jungtinių
Amerikos Valstijų atvykusią šviesios atminties Pagėgių krašto garbės piliečio Romo Šležo šeimą:
žmoną Birutę Šležienę, dukrą Danutę, sūnų Saulių, pusseserę Marytę Kavaliauskaitę-Murphy,
Lietuvoje gyvenančius jų giminaičius bei savivaldybės vadovus – merą Vaidą Bendaravičių ir
administracijos direktorę Jūratę Mažutienę. Bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė ir
direktorės pavaduotoja Ramutė Vaitkuvienė svečiams aprodė biblioteką bei padovanotas Romo ir
Birutės Šležų tėvų – kapitono Albino ir Onos Šležų bei jaunesnio leitenanto Juozo ir Valerijos
Vaičjurgių – asmenines bibliotekas. Ponia Birutė Šležienė pasidžiaugė fondo išdėstymu ir galimybe
juo naudotis lankytojams mokslo ir kitais tikslais.

Romo Šležo su žmona Birute (JAV) Pagėgių
bibliotekai dovanotos savo ir savo tėvų – kapitono
Albino ir Onos Šležų bei jaunesniojo leitenanto Juozo
ir Valerijos Vaičjurgių – asmeninės bibliotekos.

Svečias iš Jungtinių Amerikos Valstijų apžiūri
Romo ir Birutės Šležų ekspoziciją.
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Iš kairės: viešniai Birutei Šležienei ir Pagėgių
savivaldybės merui Vaidui Bendaravičiui
bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė
bei direktorės pavaduotoja Ramutė Vaitkuvienė
aprodo ekspoziciją.

Birutė Šležienė džiaugiasi asmeninės bibliotekos
išdėstymu ir pateikimu Pagėgių krašto
gyventojams.

Kraštotyros fondas
Kraštotyros fondą Viešojoje bibliotekoje ir filialuose sudaro 2 696 fiz. vnt. spausdintų
kraštotyros leidinių, aplankų ir kitų kraštotyros darbų bei dokumentų.
Viešojoje bibliotekoje kraštotyros fondą sudaro 1 778 fiz. vnt. ir 1 145 pavadinimų dokumentai.
Fondas papildytas 60 fiz. vnt. ir 48 pavadinimų dokumentais apie Mažąją Lietuvą ir Pagėgių kraštą.
Kraštotyros fondai Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialuose pasipildė 65 fiz. vnt.
ir sudaro 918 fiz. vnt. dokumentų. Vidutinis vieno kaimo filialo kraštotyros fondo dydis – 115 fiz. vnt.
dokumentų.
2019 m. pagrindiniai Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Kraštotyros fondo
veiklos tikslai išliko nepakitę: kaupti, sisteminti, analizuoti, saugoti ir populiarinti ikonografijos,
rašytinio, rankraštinio paveldo dokumentus bei duomenis elektroninėse ir tradicinėse spausdintose
laikmenose. Šiame fonde yra saugomi patys vertingiausi leidiniai. Kai kurie jų yra vieninteliai
egzemplioriai bibliotekoje. Taipogi šiame fonde saugomi 41 pavadinimo Pagėgių savivaldybės
Vydūno viešosios bibliotekos veiklos dokumentai ir išsamūs archyvinės, kraštotyrinės, informacinės
medžiagos rinkiniai apie 90 Pagėgių kraštui nusipelniusių asmenų bei šio krašto ir viso Mažosios
Lietuvos regiono istoriją, kultūrą, raštiją, tradicijas.
Ryšium su tuo, jog Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai 2018 m. oficialiai suteiktas Vydūno
vardas, 2019 m. pradžioje bibliotekoje įrengtas Vydūno vardo ekspozicinis kambarys.

Vydūno ir apie jį leistų dokumentų ekspozicijos.
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2019 m. daug dėmesio buvo skiriama bibliotekos lankytojų skaitymo kultūros ugdymui bei
Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos kultūrinio savitumo pažinimo skatinimui, supažindinant
skaitytojus su spausdintos bei elektroninėje erdvėje pateikiamos informacijos atrankos kriterijais,
informaciją apie Pagėgių kraštą ir Mažosios Lietuvos regioną publikuojančiomis interneto svetainėmis,
virtualioje erdvėje pateikiama archyvine, reta medžiaga.
Kraštotyros fonde saugomi informacinio pobūdžio dokumentai:
 teminiai kraštotyros aplankai;
 rankraščių fondas;
 laikraščio „Pamarys“ archyvas (nuo 1999 m.);
 laikraščio „Šilokarčema“ archyvas (nuo 1999 m.);
 laikraščio „Tauragės kurjeris“ archyvas (nuo 2003 m.);
 Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ archyvas (nuo 1989 m.);
 bibliotekos parengtas fotografijų archyvas.
Kraštotyros fondas nuolatos pildomas vis naujesniais leidiniais, kuriuose publikuojama
informacija apie Mažosios Lietuvos ir Pagėgių krašto istoriją, kultūrą, raštiją. Dalis šiame fonde
esančių dokumentų yra dovanoti kraštiečių, gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje.
Kraštotyros fonde saugomi bibliotekos renginių aprašymai: švenčių, naujų knygų pristatymų,
literatūros vakarų, kraštiečių sueigų, parodų pristatymų ir kt. Reguliariai bei sistemingai iškarpomis bei
kopijomis iš įvairių kraštotyrinių leidinių pildomos kraštotyros kartotekos, rengiami aplankai apie
aptarnaujamų miestelių bei kaimų istoriją, seniūnijas, žmones, kultūros, švietimo įstaigas ir kt.
Dokumentų fonde sukauptas gausus fotonuotraukų archyvas, kuriame – ne vieno dešimtmečio Pagėgių
krašto ir Pagėgių Vydūno viešosios (Centrinės) bibliotekos bei jos filialų kultūrinio gyvenimo
atspindžiai.
Kraštotyros fonde saugoma medžiaga apie Pagėgių krašto menininkus, literatus, visuomenės
veikėjus ir kt. Šiame fonde taipogi saugomi Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
darbuotojų parengti kraštotyriniai darbai. Jais gali naudotis moksleiviai, studentai bei visi,
besidomintys krašto kultūra, istorija, asmenybėmis.
Visose Pagėgių krašto bibliotekose rašomos bibliotekų istorijos, metraščiai, renkama medžiaga
apie šioje teritorijoje kitados veikusias ir dabar gyvuojančias bendroves, įtaigas, visuomenines
organizacijas, užrašomi senų žmonių prisiminimai.
Dauguma renginių įamžinti Vydūno viešosios bibliotekos audio ir video laikmenose. Kiekvieną
mėnesį Pagėgių Vydūno viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje bei filialuose
rengiamos literatūrinės-kraštotyrinės parodos.
Viešosios bibliotekos literatūrinės-kraštotyrinės parodos:
1. „Mažajai Lietuvai, valstybei ir lietuvybei“, skirta istoriko, Mažosios Lietuvos istorijos ir
lietuvių tautinio atgimimo spaudos tyrinėtojo Algirdo Matulevičiaus 80-ies metų sukakčiai
paminėti;
2. „Pagėgiai – Lietuvos istorijos smiltyse“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti;
3. „Tėvynę reikia savyje sutverti“, skirta Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, filosofo,
švietėjo, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 151-osioms gimimo metinėms ir
Tarptautinei rašytojų dienai paminėti;
4. „Kai širdyje – Mažosios Lietuvos šviesa“, skirta knygotyrininko, bibliofilo, Mažosios
Lietuvos kultūros ir raštijos tyrinėtojo, profesoriaus, habilituoto humanitarinių mokslų daktaro,
2006 m. Pagėgių krašto Metų žmogaus ir 2015 m. Pagėgių krašto Garbės piliečio Domo Kauno
70-ies metų sukakčiai paminėti;
69

2019 m. veiklos ataskaita
5. „Lietuvininkų žodi, neužgesk...“, skirta Mažosios Lietuvos poeto, kalbininko, lietuviškos
gramatikos ir žodyno kūrėjo, redaktoriaus, leidėjo, evangelikų liuteronų kunigo, mokslininko
Danieliaus Kleino 410-osioms gimimo metinėms paminėti;
6. „Pagėgių krašto giesmininkę menant...“, skirta tautosakos pateikėjos, liaudies pasakotojos,
dainininkės, literatės Anelės Čepukienės 115-osioms gimimo metinėms paminėti;
7. „Elzė Jankutė – Bitėnų ir Mažosios Lietuvos dukra“, skirta Mažosios Lietuvos kultūros
veikėjos, tautosakos pateikėjos Elzės Jankutės 125-osioms gimimo metinėms paminėti;
8. „Pagėgių krašto vaizdai, veidai ir kultūros ženklai“, skirta Pasaulinei fotografijos dienai
paminėti;
9. „Iš Mažosios Lietuvos spaudos ir raštijos paveldo“, skirta Mažosios Lietuvos spaudos
darbuotojo, Tilžės akto signataro, lietuvybės skleidėjo, politikos ir visuomenės veikėjo Jono
Vanagaičio 150-osioms gimimo metinėms paminėti;
10. „Vilius Pėteraitis – Mažosios Lietuvos vietovardžių istorijos tyrinėtojas“, skirta kalbininko,
lingvisto, žodynininko Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo Viliaus Pėteraičio 105-osioms
gimimo metinėms ir Vietovardžių metams paminėti;
11. „Mažoji Lietuva tautos istorijos gijose“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie
Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti;
12. „Lietuviška knyga – gyvenimo relikvija“, skirta bibliografo, visuomenės veikėjo, publicisto,
teisininko, profesoriaus, kultūros istoriko Vaclovo Biržiškos 135-osioms gimimo metinėms
paminėti.
Filialų literatūrinės-kraštotyrinės parodos:
1. „Laisvės aidai istorijos soduos“, skirta Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto dienai
paminėti (Kentrių filialas);
2. „Tolimi ir artimi laisvo žodžio keliai“, skirta Mažosios Lietuvos poeto, kalbininko,
lietuviškos gramatikos ir žodyno kūrėjo, redaktoriaus, leidėjo, evangelikų liuteronų kunigo,
mokslininko Danieliaus Kleino 410-osioms gimimo metinėms, Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai bei Pasaulinei spaudos laisvės dienai paminėti (Kentrių filialas);
3. „Tolimais istorijos keliais...“, skirta Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojo, Tilžės akto
signataro, lietuvybės skleidėjo, politikos ir visuomenės veikėjo Jono Vanagaičio 150-osioms
gimimo metinėms paminėti (Kentrių filialas);
4. „Mažosios Lietuvos praeitin įžengus...“, skirta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai
paminėti (Kentrių filialas);
5. „Vydūno minčių sugrįžimai“, skirta Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, filosofo,
kultūros veikėjo, švietėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 151-osioms gimimo metinėms ir
Tarptautinei rašytojų dienai paminėti (Lumpėnų filialas);
6. „Mažosios Lietuvos kultūros ir raštijos tyrinėtojo minčių lobynas“, skirta knygotyrininko,
bibliofilo, Mažosios Lietuvos kultūros ir raštijos tyrinėtojo, profesoriaus, habilituoto
humanitarinių mokslų daktaro, 2006 m. Pagėgių krašto Metų žmogaus ir 2015 m. Pagėgių
krašto Garbės piliečio Domo Kauno 70-ies metų sukakčiai ir 19-ajai Nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei „Ateik – sužinok ir išmok“ paminėti (Lumpėnų filialas);
7. „Mažoji Lietuva: pabudusi gyventi“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios
Lietuvos akto dienai paminėti (Lumpėnų filialas);
8. „Vydūnas: idėjos, įžvalgos, pamąstymai“, skirta Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo,
filosofo, švietėjo, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 151-osioms gimimo
metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti (Natkiškių filialas);
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9. „Mažosios Lietuvos istorijos prisilietimas“, skirta Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojo,
Tilžės akto signataro, lietuvybės skleidėjo, politikos ir visuomenės veikėjo Jono Vanagaičio
150-osioms gimimo metinėms paminėti (Natkiškių filialas);
10. „Sugrįžimai praeities pėdomis“, skirta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai
paminėti (Natkiškių filialas);
11. „Atminties laiptai į Kristijono Donelaičio gyvenimą ir kūrybą“, skirta lietuvių grožinės
literatūros pradininko, rašytojo, lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 305-osioms
gimimo metinėms paminėti (Piktupėnų filialas);
12. „Vydūniškoji filosofija, patirtis, išmintis“, skirta Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo,
filosofo, švietėjo, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 151-osioms gimimo
metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti (Stoniškių filialas);
13. „Mažosios Lietuvos raštijos spindulys“, skirta knygotyrininko, bibliofilo, Mažosios Lietuvos
kultūros ir raštijos tyrinėtojo, profesoriaus, habilituoto humanitarinių mokslų daktaro, 2006 m.
Pagėgių krašto Metų žmogaus ir 2015 m. Pagėgių krašto Garbės piliečio Domo Kauno 70-ies
metų sukakčiai paminėti (Stoniškių filialas);
14. „Taip keičias Lietuva ir keisis“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios
Lietuvos akto dienai paminėti (Stoniškių filialas);
15. „Vydūno asmenybės taurumas ir dvasingumas“, skirta Mažosios Lietuvos rašytojo,
dramaturgo, filosofo, švietėjo, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 151-osioms
gimimo metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti (Šilgalių filialas);
16. „Vydūno kūryboje – kalba, kuri tarnauja mokslui, menui ir dorai“, skirta Mažosios
Lietuvos rašytojo, dramaturgo, filosofo, švietėjo, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas
Storostas) 151-osioms gimimo metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti (Vilkyškių
filialas);
17. „Mažosios Lietuvos knygos, knygelės, knygynėliai...“, skirta knygotyrininko, bibliofilo,
Mažosios Lietuvos kultūros ir raštijos tyrinėtojo, profesoriaus, habilituoto humanitarinių
mokslų daktaro, 2006 m. Pagėgių krašto Metų žmogaus ir 2015 m. Pagėgių krašto Garbės
piliečio Domo Kauno 70-ies metų sukakčiai ir 19-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei
„Ateik – sužinok ir išmok“ paminėti (Vilkyškių filialas);
18. „Lietuva – pasaulio istorijos spalvose“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti ir Klaipėdos
krašto dienai paminėti (Žukų filialas);
19. „Knyga ir Kalba – šviesos tiltas į ateitį“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai
bei Pasaulinei spaudos laisvės dienai paminėti (Žukų filialas);
20. „Ir žemė ta vadinas Lietuva“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios
Lietuvos akto dienai paminėti (Žukų filialas).
Bibliotekos ryšiai su įžymiais žmonėmis, įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis
37 lentelė
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Bibliotekos partneriai
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Direktorė – doc. dr.
Silva Pocytė.
Maironio lietuvių literatūros muziejus (Kaunas). Direktorė – Aldona Ruseckaitė.
Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA), kurios skyrius įsteigtas Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje.
Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD).
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Lietuvos dailininkų sąjunga.
Lietuvos rašytojų sąjunga.
Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga.
Lietuvai pagražinti draugija. Pirmininkas Juozas Dingelis (Vilnius); LPD skyriai rajonuose.
Švedijos humanitarinė organizacija „Pagalba Lietuvai – Tikėjimas, Viltis, Meilė“.
Fotografų klubas ,,Fotojūra“ (Tauragė).
Tauragės krašto muziejus „Santaka“.
Tauragės kultūros centras.
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariatas.
Tauragės suaugusiųjų dailės studija. Vadovės – Jurgita Navickienė ir Vida Karbauskienė.
Tauragės moksleivių kūrybos centro dailės skyrius.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pagėgių rinktinė.
Salos etnokultūros ir informacijos centras (Rusnė, Šilutės rajono savivaldybė). Direktorė –
Birutė Servienė.
Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“.
Vydūno draugija.
Šilutės rajono savivaldybės Kintų Vydūno kultūros centras.
Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Šilutės Hugo Šojaus muziejus.
Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Tauragės poskyris.
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka.
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.
Klaipėdos rajono savivaldybės Juozo Lankučio viešoji biblioteka.
Jurbarko, Neringos, Palangos, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Skuodo rajonų viešosios bibliotekos.
Pasaulio lietuvių bendruomenė.
Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narė,
Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros reikalų komisijos pirmininkė, premijų „Pagėgių
krašto garsintojas“ ir „Jaunoji viltis“ steigėja Jūratė Caspersen (Jablonskytė).
Jurbarko, Klaipėdos, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Skaudvilės literatų sambūriai.
Pagėgių krašto literatų sambūris.
Pagėgių moterų bendrija „Pagėgių vaivorykštė“.
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai.
Pagėgių savivaldybės Vaiko globos centras.
Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijos.
Pagėgių savivaldybės nevyriausybinės organizacijos, kaimo bendruomenės.
Pagėgių krašto kultūros įstaigos – kultūros centras, M. Jankaus muziejus, VšĮ Pagėgių krašto
turizmo informacijos centras.
Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigos.
AB „Swedbank“.

2019 m. spalio 3 d. – Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai bendradarbiaujant
su Tauragės Europe Direct informacijos centru organizuotas interaktyvių žinių apie Europos
kalbas turnyras 9-10 kl. mokiniams „Europa – kalbų ženkluose“, skirtas Europos kalbų dienai
paminėti. Renginyje dalyvavo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos II bg klasės moksleiviai su
anglų kalbos mokytoja metodininke Aušra Zongailiene. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja Asta Andrulienė trumpai apžvelgė Europos
kalbų dienos minėjimo tradicijas ir akcentavo, jog per kalbas galima pažinti svetimas kultūras.
Gimnazistams suskirsčius į dvi komandas „Euregos“ ir „Gildija“, vyko interaktyvusis žinių
konkursas-protų mūšis „Europa – kalbų ženkluose“. Mokiniai entuziastingai varžėsi tarpusavyje,
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siekdami teisingai atsakyti į virtualios viktorinos klausimus ir tokiu būdu papildyti savo žinias.
Konkursą laimėjo draugystė. Kiekvienam moksleiviui ir mokytojai buvo įteikta po atminimo dovanėlę
bei po raudonskruostį obuolį.

Moksleiviai atsakinėja į interaktyvaus žinių
konkurso-protų mūšio „Europa – kalbų
ženkluose“ klausimus.

Interaktyvaus žinių konkurso-protų mūšio
„Europa – kalbų ženkluose“ dalyviai.

Bendra nuotrauka atminčiai.

V. METODINĖ VEIKLA
2019 m. pagrindinės metodinės veiklos kryptys: bibliotekos kolektyvo nuolatinio profesinės
kvalifikacijos ir kompetencijos lygio kėlimas, dalyvavimas savivaldybės lygmeniu, regioniniu,
nacionaliniu ir tarptautiniu mastu vykdomų bibliotekinių, edukacinių, kultūrinių projektų veikloje bei
iniciatyvų įgyvendinime, inovatyvių, pažangių darbo ir veiklos metodų diegimas krašto bibliotekose,
naujų kultūrinės veiklos formų taikymas, prioritetinis dėmesys krašto gyventojų reikmių bibliotekose
tenkinimui. Šių tikslų įgyvendinimui pasitelktas nuoseklus ir sistemingas darbas su Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialų darbuotojomis. Tai: išsamus konsultavimas
bibliotekų veiklos įforminimo bei apskaitos klausimais, inovatyvių kūrybinių sprendimų taikymo
bibliotekų plėtojamoje kultūrinėje veikloje metodika, renginių žanrų ir formų kaitos, jų organizavimo,
ir pateikimo visuomenei metodika, bibliotekos veiklos viešinimui skirtų informacinių priemonių
parengimo metodika, supažindinimas su naujausiais archyvavimo, dokumentavimo, raštvedybos,
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nuostatų pakitimais ir papildymais, projektų rengimo ir valdymo metodika, grafinio dizaino galimybių
taikymas profesinio darbo baruose, publikacijų apie bibliotekos veiklą rašymo taisyklės, asmens
duomenų apsaugos normatyvai, naujausių regiono ir Lietuvos bibliotekininkystės gairių sklaida,
inovatyvių darbo metodų taikymo profesinėje veikloje galimybių pristatymas, elektroninių paslaugų
lankytojams teikimo nuostatos ir kt.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojos, 2019 m. dalyvaudamos
konferencijose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose, profesiniuose mokymuose, tarptautinėse
tarpinstitucinėse praktikose, kultūrinėse-pažintinėse-edukacinėse kelionėse, paskaitose, profesiniuose
susitikimuose ir kt. informaciniuose renginiuose, gilino ir plėtė savo žinias kultūrinės veiklos
viešinimo, projektų rengimo bei įgyvendinimo, pažangiausių informacinių-komunikacinių sistemų
panaudos ir kitose srityse.
Keliant Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų profesines kompetencijas, einamaisiais
metais intensyviai bendradarbiauta su Klaipėdos apskrities viešąja Ievos Simonaitytės biblioteka.
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas įvykdytas 100%, dalyvauta 9-iose profesinio mokymo programose,
savivaldybės įstaigų renginiuose, Vilniaus knygų mugėje.
2019 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė bendradarbiavo su
Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) centru, Lietuvos nacionaline Martyno
Mažvydo biblioteka, Klaipėdos apskrities viešąja Ievos Simonaitytės biblioteka, Regionine kultūros
taryba, Klaipėdos valstybine kolegija dalyvaudama įvairiuose bibliotekinio, kultūrinio darbo krypčių
tyrimuose. Į tiriamojo darbo rezultatus atsižvelgiama formuojant bibliotekos paslaugų pasiūlą,
numatant bibliotekos veiklos ateities perspektyvas, sudarant strateginius planus. Pagėgių savivaldybės
Vydūno viešoji biblioteka ir filialai atliko bibliotekinio bei kultūrinio pobūdžio tyrimus: formuliarų
analizę, užklausų analizę, bibliotekos vartotojų ir apsilankymų skaičiaus pokyčių stebėjimus bei
priemonių ir būdų, pasitelkiamų kultūrinės veiklos tobulinimui, analizę.
Keletas iš įsimintiniausių bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimui ir tobulinimui skirtų veiklų,
kuriose 2019 m. dalyvavo Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai:
2019 m. vasario 21 d. – Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykusi jubiliejinė 20oji Vilniaus knygų mugė, kurios tema – „Po dvidešimties metų“. Dalyvaudami šiame
tarptautiniame renginyje, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojai
sėmėsi profesinių ir kultūrinių kompetencijų augimui vertingų žinių. Bibliotekininkai apsilankė vaikų
literatūros salėje, knygų šalies kūrybinėje studijoje, knygos kino salėje, diskusijų klube, LRT salėje ir
LRT taške, muzikos salėje, gražiausių metų knygų parodos erdvėje, bibliotekų erdvėje ir kt.
Apsilankius kolegų – šalies didžiųjų viešųjų ir akademinių bibliotekų – erdvėje, dalyvauta
įvairiose kūrybinėse-literatūrinėse-pažintinėse edukacijose bei interaktyviuose užsiėmimuose. Taipogi
nestigo ir malonių, įdomių, prasmingų susitikimų bei pokalbių su Vilniaus knygų mugėje sutiktais
žymiais šalies raštijos, kultūros, mokslo veikėjais, leidėjais. Šio ypatingo kultūrinio įvykio –
jubiliejinės Vilniaus knygų mugės, sutraukusios dalyvius net iš 8 pasaulio valstybių – metu įgytos
naujos profesinės, kūrybinės patirtys neabejotinai gausiai praturtino Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešosios bibliotekos bendruomenės idėjinį potencialą, itin svarbų nuolatinei bibliotekinės veiklos
plėtotei ir tobulinimui.
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Pagėgių krašto bibliotekininkės – prie 20-osios
Vilniaus knygų mugės fotosienos.

Bibliotekos atstovės – leidyklų erdvėje.

Pagėgiškės bibliotekininkės – kūrybinių edukacijų
dalyvės.

Pagėgiškių bibliotekininkių bendra nuotrauka
atminčiai su Pagėgių krašto Garbės piliečiu
prof. habil. dr. Domu Kaunu.

2019 m. balandžio 16 d. – Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos
organizuoti profesiniai mokymai bibliotekininkams „Informacijos paieška“, skirti darbo su
elektroniniais informacijos šaltiniais žinių gilinimui. Edukacinę programą dėsčiusios Klaipėdos
apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos specialistės – Skaityklų skyriaus vyresniosios
bibliotekininkės Živilė Levokaitė ir Lina Štreimikienė – pristatė informacijos paieškos galimybes
įvairiose informacinėse sistemose: Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB),
bibliografinėje Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazėje, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo
bibliotekos (LNB) vaizdų katalogo kartotekose ir kt.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti
direktorę, Ramutė Vaitkuvienė lektorėms iš Klaipėdos dėkojo už suteiktą galimybę gilinti žinias
Vydūno viešojoje bibliotekoje ir įteikė saldžias dovanėles.
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Sveikinamąjį žodį taria Pagėgių sav. Vydūno
viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja,
pavaduojanti direktorę, Ramutė Vaitkuvienė.

Bibliotekos vadovė Ramutė Vaitkuvienė dėkoja
mokymų lektorėms iš Klaipėdos Živilei
Levokaitei ir Linai Štreimikienei bei įteikia
saldžias dovanėles.

Mokymų dalyvės – Vydūno viešosios bibliotekos
ir filialų darbuotojos.

Bendra Pagėgių sav. Vydūno viešosios bibliotekos
bendruomenės ir Klaipėdos apskr. viešosios
I. Simonaitytės bibliotekos atstovių nuotrauka
atminčiai.

2019 m. birželio 5 d. – Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos
organizuoti profesiniai kvalifikacijos kėlimo mokymai bibliotekininkams „Media 2“. Tikslas –
siekti apmokyti Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojus dirbti su video redagavimo programomis ir
paskatinti Klaipėdos regiono bibliotekas aktyviai viešinti teikiamas kultūros paslaugas visuomenei.
Mokymus vedė Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Informacinių
išteklių vystymo skyriaus vyresnysis metodininkas elektroninių paslaugų administravimui Marius
Apulskis, padedamas vyresniosios bibliotekininkės Linos Bimbirytės. Bibliotekos darbuotojos mokėsi
dirbti su video redagavimo programa „Shotcut“ bei naudotis nuotolinių mokymų platformos „Moodle“
teikiamomis galimybėmis. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja,
pavaduojanti direktorę, Ramutė Vaitkuvienė pasidžiaugė galimybe kelti kvalifikaciją neišvykstant iš
Vydūno viešosios bibliotekos ir, atsidėkodama už mokymus, lektoriams įteikė po bijūno žiedą.
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Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos specialistų Mariaus Apulskio
ir Linos Bimbirytės Pagėgių krašto bibliotekininkams vedamų mokymų „Media 2“ akimirkos.

Bibliotekos vadovė Ramutė Vaitkuvienė
mokymų lektoriams Mariui Apulskiui
ir Linai Bimbirytei įteikia po gėlės žiedą.

Bendra mokymų lektorių ir juose dalyvavusių
Pagėgių krašto bibliotekininkų nuotrauka
atminčiai.

2019 m. lapkričio 8 d. – prasmingas ir įsimintinas profesinis susitikimas Vydūno viešojoje
bibliotekoje su Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos – apskrities
teritorijoje veikiančių viešųjų bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos,
tarpbibliotekinio abonemento, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centro – atstovais.
Apsilankymo Pagėgiuose metu, Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Regiono
bibliotekų ir kultūros vadybos skyriaus vedėja Daiva Nakrošienė vedė bibliotekininkų kvalifikacijos
kėlimo mokymus tema „Emocinio intelekto pasekmė – kūrybiškumas“.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti
direktorę, Ramutė Vaitkuvienė šiuose mokymuose dalyvavusiems Pagėgių krašto bibliotekininkams
pristatė Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktorę dr. Laurą Juchnevič.
Tardama sveikinamąjį žodį, viešnia pasidžiaugė gausiai lankomomis, funkcionaliomis Vydūno
viešosios bibliotekos erdvėmis, jaukiomis bibliotekos filialų patalpomis, organizuojamais gražiais
renginiais bei entuziastingu pagėgiškių bibliotekininkų nuolatinio profesinio tobulėjimo siekimu.
Vaizdinėmis priemonėmis iliustruotą mokymų medžiagą sudarė tokios temos kaip emocinio
intelekto gebėjimai, įgūdžiai ir ugdymo būdai bei kūrybiškumo veiksniai, komponentai ir pritaikymo
sritys. Analizuotas spalvų poveikis kūrybiškumui ir aptarti idėjų generavimo būdai. Teorinėje mokymų
dalyje įgytos žinios įtvirtintos praktikoje – kūrybiškumą lavinančių individualių ir grupinių pratimų bei
užduočių metu. Baigiamoji mokymų dalis buvo skirta bibliotekų kultūrinėje veikloje plėtojamų įvairių
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kūrybiškų sprendimų apžvalgai, analizei ir interpretacijai. Visiems mokymų dalyviams įteikti
profesinės kvalifikacijos kėlimą patvirtinantys pažymėjimai.
Bibliotekos vadovė Ramutė Vaitkuvienė už Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų
profesinių žinių kraitę praturtinusį susitikimą direktorei dr. Laurai Juchnevič ir mokymų lektorei
Daivai Nakrošienei dėkojo simbolinėmis atminimo dovanėlėmis bei kvietė vėl ir vėl sugrįžti į
Pagėgius su naujomis mokymo programomis.

Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų
bibliotekininkams sveikinamąjį žodį taria
Klaipėdos apskr. viešosios Ievos Simonaitytės
bibliotekos direktorė dr. Laura Juchnevič.

Pagėgių sav. Vydūno viešosios bibliotekos
vadovė Ramutė Vaitkuvienė Klaipėdos apskr.
viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos
direktorei dr. Laurai Juchnevič veda ekskursiją po
biblioteką.

Lektorė iš Klaipėdos apskr. viešosios
I. Simonaitytės bibliotekos Daiva Nakrošienė
Pagėgių krašto bibliotekininkams veda mokymus
„Emocinio intelekto pasekmė – kūrybiškumas“.

Mokymų „Emocinio intelekto pasekmė –
kūrybiškumas“ metu vykusių praktinių
užsiėmimų akimirka.
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Bibliotekos vadovė Ramutė Vaitkuvienė už
pagėgiškių bibliotekininkių profesinių žinių kraitę
praturtinusį susitikimą direktorei dr. Laurai
Juchnevič ir mokymų lektorei Daivai Nakrošienei
dėkoja simbolinėmis atminimo dovanėlėmis.

Bendra Pagėgių sav. Vydūno viešosios bibliotekos
bendruomenės ir Klaipėdos apskr. viešosios
I. Simonaitytės bibliotekos atstovių nuotrauka
atminčiai.

2019 m. kvalifikacijos kėlimui skirti informaciniai renginiai,
kuriuose dalyvavo bibliotekos darbuotojai
38 lentelė
Užsiėmimo forma
ir pavadinimas
Projektų rengimo mokymai
„Kultūros paraiškų rengimo
ypatumai, prioritetai ir
galimybės“.
Kvalifikacijos tobulinimo kursas
„Pagalbos teikimas staigios
mirties ištiktam žmogui“.

Eil.
Nr.
1.

01.24

2.

02.08

3.

02.21

20-oji Vilniaus knygų mugė.
Tema – „Po dvidešimties metų“.

4.

03.20

Informacinis renginys lektoriams,
dalyvaujantiems projekto
„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi,
saugi ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“
mokymo programose.

Data

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

Organizatoriai
Tauragės apskr.
regioninė kultūros
taryba.
UAB „Krizių
tyrimo centras“
(Kaunas).
UAB „Litexpo“ –
Lietuvos parodų ir
kongresų centras
(Vilnius), Lietuvos
kultūros institutas
(LKI) (Vilnius) ir
Lietuvos leidėjų
asociacija (LLA)
(Vilnius).
Asociacija „Viešieji
interneto prieigos
taškai“ (VIPT),
UAB „Baltijos
kompiuterių
akademija“
(Vilnius),
Savivaldybių
viešųjų bibliotekų
asociacija, VšĮ
„Informacinių
technologijų
institutas“
(Kaunas).

Renginio
vieta
Pagėgių sav.
Vydūno
viešoji
biblioteka.
Pagėgių
Algimanto
Mackaus
gimnazija.
UAB
„Litexpo“ –
Lietuvos
parodų ir
kongresų
centras
(Vilnius).
Tauragės raj.
sav. Birutės
Baltrušaitytės
viešoji
biblioteka.
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5.

04.04

Lietuvos savivaldybių viešųjų
bibliotekų asociacijos (LSVBA)
veiklos 20-mečio minėjimas ir
visuotinis narių susirinkimas.

R. Vaitkuvienė.

Savivaldybių
viešųjų bibliotekų
asociacija.

6.

04.09

R. Vaitkuvienė.

7.

04.16

Konferencija „Darbo teisės
naujovės darbdaviams, profesinių
sąjungų atstovams, NVO ir
visuomenei“.
Profesiniai mokymai
bibliotekininkams „Informacijos
paieška“.

Lietuvos
Respublikos žemės
ūkio rūmai
(Kaunas).
Klaipėdos apskr.
viešoji Ievos
Simonaitytės
biblioteka.

8.

05.
18-19

Kultūrinė-pažintinė-edukacinė
kelionė po Krokuvos (Lenkija)
lankytinas vietas ir objektus.

9.

05.
27-29

Tarptautinė bibliotekininkų
bendruomenės konferencija
„Pokyčių evoliucija bibliotekose:
(DI) ir (EI)“.

10.

06.05

Profesiniai kvalifikacijos kėlimo
mokymai bibliotekininkams
„Media 2“.

11.

06.18

Skaitmeninių lyderių, konsultantų
ir bibliotekininkų I ciklo
mokymai.

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

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

Marijampolės
Petro
Kriaučiūno
viešoji
biblioteka.
Pagėgių sav.
kultūros
centras.
Pagėgių sav.
Vydūno
viešoji
biblioteka.

Lietuvos kultūros
darbuotojų
profesinė sąjunga.

Krokuva
(Lenkija).

Lietuvos
savivaldybių
viešųjų bibliotekų
asociacija
(Vilnius).
Klaipėdos apskr.
viešoji Ievos
Simonaitytės
biblioteka.

Viešbutis
„Jūratė“
(Nida).

UAB „Baltijos
kompiuterių
akademija“ ir
asociacija „Viešieji
interneto prieigos
taškai“ (VIPT).

Pagėgių sav.
Vydūno
viešoji
biblioteka.

Pagėgių sav.
Vydūno
viešoji
biblioteka.
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Konferencija „Klaipėdos, Šiaulių,
Tauragės ir Telšių apskričių
tolygios kultūrinės raidos
prioritetų pristatymas“.
Vydūno (tikr. Vilhelmas
Storostas) paminklo atidengimo
ceremonija Klaipėdoje.

T. Biliūnienė,
L. Norbutienė,
V. Kanovienė.
R. Vaitkuvienė,
L. Fetingienė.

Lietuvos kultūros
taryba (Vilnius).

Žemaitės
dramos teatras
(Telšiai).

LR kultūros
ministerija,
Mažosios Lietuvos
reikalų taryba, VšĮ
„Mažosios Lietuvos
kultūra“, Klaipėdos
miesto savivaldybė
ir kt.
Klaipėdos apskr.
viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka.

Skveras tarp
Puodžių ir
Bokštų gatvių,
Klaipėda
(Vydūno
sodas).

12.

08.27

13.

09.01

14.

09.17

Klaipėdos regiono bibliotekų
tarybos posėdis.

R. Vaitkuvienė,
S. Nognienė.

15.

09.29

R. Vaitkuvienė,
S. Nognienė,
L. Fetingienė.

Pagėgių sav.
M. Jankaus
muziejus.

16.

10.01

Projekto „Išnykęs ir dingstantis
paveldas: Mažosios Lietuvos
bažnyčios“ pristatymas, parodos
atidarymas bei ekskursija
autobusu po išnykusias ir
išlikusias Mažosios Lietuvos
evangelikų liuteronų bažnyčias.
Skaitmeninių lyderių, konsultantų
ir bibliotekininkų II ciklo
mokymai.

UAB „Baltijos
kompiuterių
akademija“ ir
asociacija „Viešieji
interneto prieigos
taškai“ (VIPT).

17.

10.
01-09

Tarptautinės tarpinstitucinės
praktikos bibliotekininkams po
Ispanijos bibliotekas.

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

18.

10.28

Baigiamoji projekto „Asociacijos
iniciatyvos teikiant mentorystės
paslaugas verslą pradedantiems
asmenims“ konferencija.

R. Vaitkuvienė,
S. Nognienė,
L. Fetingienė,
A. Andrulienė.

19.

11.08

Bibliotekininkų kvalifikacijos
kėlimo mokymai „Emocinio
intelekto pasekmė –
kūrybiškumas“.

R. Vaitkuvienė,
S. Nognienė,
J. Eidikaitienė,
A. Andrulienė,
L. Fetingienė,
J. Tūtoraitienė,
N. Šedienė,
D. Jonelienė,
N. Jogienė,

R. Vaitkuvienė,
L. Fetingienė,
A. Andrulienė.

Klaipėdos raj.
sav. M.
Valančiaus
viešoji
biblioteka.
Pagėgių sav.
M. Jankaus
muziejus,
M. Lietuvos
evangelikų
liuteronų
bažnyčios.
Pagėgių sav.
Vydūno
viešoji
biblioteka.

Lietuvos
savivaldybių
viešųjų bibliotekų
asociacija
(Vilnius).
Asociacija „Penktas
regionas“
(Vilkyškiai,
Pagėgių sav.).

Ispanijos
bibliotekos.

Klaipėdos apskr.
viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka.

Pagėgių sav.
Vydūno
viešoji
biblioteka.

Pagėgių sav.
kultūros
centras.
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20.

11.15

Paskaita „Jei negali pakeisti
situacijos, keisk požiūrio kampą“.

21.

12.12

Išplėstinis Klaipėdos regiono
bibliotekų tarybos posėdis.

Z. Genutienė,
T. Biliūnienė,
L. Norbutienė,
V. Kanovienė.
R. Vaitkuvienė,
L. Fetingienė.
R. Vaitkuvienė.

Šilutės raj. sav.
Visuomenės
sveikatos biuras.
Klaipėdos apskr.
viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka.

VSAT Pagėgių
pasienio
rinktinės salė.
Klaipėdos
apskr. viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka.

VI. PERSONALAS
Darbuotojų skaičius
2019 m. darbuotojų skaičius įstaigoje išliko stabilus, dirbo 14 profesionalių bibliotekininkų ir 2
techniniai darbuotojai, bibliotekos direktorius – vaiko auginimo atostogose.
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Einamaisiais metais Vydūno viešojoje bibliotekoje dirbo 8 darbuotojai: 2 – įgiję universitetinį
bibliotekinį-informacinį išsilavinimą, 3 – kitą aukštajį išsilavinimą, 1 – aukštesnįjį bibliotekinį
išsilavinimą ir 2 – tecniniai darbuotojai, iš kurių 1 – 0,5 etato. Filialuose dirbo 8 bibliotekininkai po
0,75 etato: 4 – įgiję aukštesnįjį išsilavinimą (iš jų 2 – bibliotekinį), 4 – įgiję vidurinį išsilavinimą (iš jų
2 šiuo metu studijuoja kolegijose).
Darbuotojų kaitos problemos
2019 m. pokyčių, susijusių su darbuotojų kaita, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos sistemoje nebuvo.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Veiklos rodikliai

39 lentelė
Viešoji
biblioteka

Viešoji
biblioteka

2018 m.

2019 m.

Skirtumas

Viešoji
Viešoji
biblioteka biblioteka
ir filialai
ir filialai
2018 m.
2019 m.

Skirtumas

Registruotų vartotojų skaičius,
tenkantis vienam
271,7
267,3
-4,4
182,7
181,5
-1,2
bibliotekininkui
Lankytojų skaičius, tenkantis
15 616,7 15 686,7
+70,0
6 398,7
6 405,1
+6,4
vienam bibliotekininkui
Išduotų dokumentų skaičius,
tenkantis vienam
8 521,5
8 539,5
+18,0
4 967,5
5 153,7
+186,2
bibliotekininkui
Suorganizuotų renginių
skaičius, tenkantis vienam
48,7
43,3
-5,4
46,3
46,0
-0,3
bibliotekininkui
Analizuojant 2018-2019 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų veiklos
efektyvumo rodiklius, pastebimas beveik 200 vnt. dokumentų išduoties, per metus tenkančios vienam
bibliotekininkui, padidėjimas. Tai sąlygoja išaugę gyventojų skaitymo poreikiai ir ekonominiai
motyvai, leidinius verčiau skolinantis iš bibliotekų, o ne juos įsigyjant. Taipogi visoje sistemoje išaugo
ir lankytojų, tenkančių vienam bibliotekininkui, skaičius. Nežymiai sumenkę vartotojų skaičiaus,
tenkančio vienam bibliotekininkui, rodikliai siejami su mažėjančiu savivaldybės gyventojų skaičiumi,
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dėl bibliotekininkų ligų sutrikdytu skaitytojų aptarnavimo darbu, gyventojų migracija į kitus Lietuvos
ir užsienio miestus. Šiek tiek sumažėjusiam renginių skaičiui įtakos turėjo 2019 m. visose Pagėgių
krašto bibliotekose, o ypač – Vydūno viešojoje bibliotekoje, labai intensyviai vykę gyventojų
informacinio raštingumo mokymai.
Kasdien sudėtingėjant visuomenės informaciniams, kultūriniams, literatūriniams poreikiams,
plečiantis bibliotekininkų atliekamų funkcijų įvairovei ir nuolat augant profesinės kvalifikacijos
kėlimo būtinybei, Pagėgių krašto bibliotekininkų darbo krūvis nepaliaujamai didėja. Pagėgių krašto
bibliotekininkai privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją, plėsti vykdomos bibliotekinės
veiklos barus, ieškoti vis naujų kultūrinio darbo formų.
Šiuolaikinis bibliotekininkas – informologas – plataus profilio informacijos vadybininkas,
gebantis profesionaliai valdyti informacinius procesus, kuriantis, diegiantis ir eksploatuojantis
informacines sistemas, pateikiantis informaciją visuomenei. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos darbuotojai tiesiog fiziškai nepajėgia atlikti daugelio šios veiklos procesų.

VII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS
Vaikų sutelkimo procentas
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Gyventojų vaikų skaičius
Pavadinimas
2018 m.
2019 m. Skirtumas
Viešojoje
571
463
-108
bibliotekoje
Kaimo filialuose
665
688
+23
Viso:
1 236
1 151
-85

40 lentelė
Sutelkimo procentas
2018 m.
2019 m.
Skirtumas
35,0

44,1

+9,1

54,7
45,6

52,5
49,1

-2,2
+3,5

Lyginant su 2018 m., gyventojų vaikų skaičius Pagėgių savivaldybėje sumažėjo 85-iais vaikais
arba kitaip – smuktelėjo 6,9%. Remiantis statistiniais duomenimis, 2019 m. bendrasis vaikų sutelkimo
procentas Pagėgių Vydūno SVB sistemoje padidėjo 3,5%. Tai rodo, jog bibliotekų teikiamų paslaugų
aktualumas jaunųjų lankytojų tarpe vis tebeauga, o bibliotekos vis dažniau pasirenkamos kaip
turiningo laisvalaikio praleidimo vietos.
Vartotojų vaikų skaičius
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Pavadinimas
Viešojoje bibliotekoje
Kaimo filialuose
Viso:

2018 m.
200
364
564

2019 m.
204
361
565

41 lentelė
Skirtumas
+4
-3
+1

2019 m. bendrasis vartotojų vaikų skaičius, lyginant su 2018 m., nežymiai padidėjo. Tad galima
daryti prielaidą, jog biblioteka tampa vis patrauklesne vieta vaikams, pasiūlanti net tik naujausią
literatūrą ir periodiką, bet ir telkianti įvairioms literatūrinėms, šviečiamosioms veikloms.
Apsilankymų skaičius
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Pavadinimas
Viešojoje bibliotekoje
Kaimo filialuose
Viso:

2018 m.
23 662
10 573
34 235

2019 m.
13 228
9 233
22 461

42 lentelė
Skirtumas
-10 434
-1 340
-11 774
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Analizuojant 2018-2019 m. statistinius duomenis, darytina išvada, jog beveik dvylika tūkstančių
arba kitaip – 34,4% sumažėjo vaikų apsilankymų Pagėgių krašto bibliotekose skaičius. Šiam
neigiamam pokyčiui didžiausios įtakos turėjo mažėjantis vaikų skaičius savivaldybėje.
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Pavadinimas
Viešojoje bibliotekoje
Kaimo filialuose
Viso:

Lankomumas
2018 m. 2019 m. Skirtumas
118,3
64,8
-53,5
29,0
25,6
-3,4
60,7
39,7
-21,0

43 lentelė
Skaitomumas (egz.)
2018 m. 2019 m.
Skirtumas
10,7
10,7
0
23,5
22,2
-1,3
18,9
18,1
-0,8

2019 m. Pagėgių Vydūno SVB sistemoje sumenko bendrojo lankomumo (21,0) ir skaitomumo
0,8) rodikliai. Šį sumenkimą lėmė sumažėjęs apsilankymų Pagėgių krašto bibliotekose skaičius.
Taipogi tam įtakos turėjo ir Pagėgių Vydūno SVB filialų darbuotojų ligos, dėl kurių vartotojai tam
tikrą laikotarpį nebuvo aptarnaujami.
Išduotis
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Pavadinimas
Viešojoje bibliotekoje
Kaimo filialuose
Viso:

2018 m.
2 147
8 546
10 693

2019 m.
2 188
8 029
10 217

44 lentelė
Skirtumas
+41
-517
-476

2019 m. bendrasis dokumentų išduoties vidurkis, lyginant su 2018 m., sumažėjo beveik puse
tūkstančio vnt. (4,5%). Šio rodiklio sumenkimui įtakos turėjo filialų darbuotojų ligos, sumažėjęs
Pagėgių savivaldybėje gyvenančių vaikų ir apsilankymų Pagėgių krašto bibliotekose skaičius.
Išduota pagal dokumentų paskirtį
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Šakinės literatūros
Bibliotekos
2018 2019 Skirm.
m.
tumas
Viešoji biblioteka
97
95
-2
Kentrių fil.
0
0
0
Lumpėnų fil.
79
54
-25
Natkiškių fil.
1
2
+1
Piktupėnų fil.
77
104
+27
Stoniškių fil.
33
46
+13
Šilgalių fil.
55
43
-12
Vilkyškių fil.
12
5
-7
Žukų fil.
16
17
+1
Viso:
370
366
-4

Grožinės literatūros
2018
2019
Skirm.
m.
tumas
1 266
1 248
-18
554
613
+59
530
487
-43
728
589
-139
1 133
669
-464
314
262
-52
356
235
-121
314
348
+34
143
150
+7
5 338
4 601
-737

45 lentelė
Periodikos
2018
2019 Skirm.
m.
tumas
784
845
+61
889
1 359 +470
919
809
-110
617
503
-114
599
623
+24
469
422
-47
596
598
+2
86
63
-23
26
28
+2
4 985 5 250 +265

Atlikus 2018-2019 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų išduoties
pagal dokumentų paskirtį analizę, teigtina, jog einamaisiais metais Pagėgių Vydūno SVB sistemoje
sumažėjo tiek šakinės, tiek grožinės literatūros išduotis. Šis bendrasis knygų išduoties sumažėjimas
siekia 13%. Tačiau daugiau negu pustrečio šimto vnt. arba kitaip – 5,3% išaugo bendrasis išduotų
periodinių leidinių skaičius. Tai būtų galima sieti su didesniu 2019 m. Vydūno viešajai bibliotekai ir
filialams užprenumeruotų periodinių leidinių skaičiumi negu 2018 m.
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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 2018 m.)
46 lentelė
Viso užklausų
2019 m.
Bibliotekos
2018
2019
FaktograSkirtumas Teminių
Adresinių Tikslinamųjų
m.
m.
finių
Viešoji biblioteka
974
1 046
+72
703
45
233
65
Kentrių filialas
97
122
+25
79
0
43
0
Lumpėnų filialas
58
55
-3
5
0
0
50
Natkiškių filialas
35
29
-6
13
0
8
8
Piktupėnų filialas
32
30
-2
19
2
4
5
Stoniškių filialas
31
31
0
24
4
0
3
Šilgalių filialas
46
23
-23
7
0
13
3
Vilkyškių filialas
32
34
+2
34
0
0
0
Žukų filialas
17
19
+2
19
0
0
0
Viso:
1 322 1 389
+67
903
51
301
134
2019 m. vaikų skaitytojų pateiktų užklausų, lyginant su 2018 m., gauta 67 (5,1%) daugiau. Tai
rodo vaikų žingeidumą, domėjimąsi įvairiomis temomis ir vis dažnesnį kreipimąsi į bibliotekininkus
kaip patikimus konsultantus informacijos paieškos klausimais. Daugiausiai gauta ir atsakyta teminių
užklausų, kurių viso einamaisiais metais būta beveik tūkstantis.

Įsimintinos Viešosios bibliotekos ir filialų parodos vaikams
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius
Meno parodos:
1. Tauragės moksleivių kūrybos centro auklėtinių dailės darbų paroda „Spalvų versmės“, skirta
jaunosios kartos kūrybos sklaidai;
2. Kintų Vydūno kultūros centro (Šilutės raj. sav.) parengta Klaipėdos regiono mokyklų mokinių
piešinių ir literatūrinės kūrybos darbų paroda „Žalia – gyvenimo spalva“, skirta Mažosios
Lietuvos rašytojo, dramaturgo, filosofo, švietėjo, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas
Storostas) 151-osioms gimimo metinėms paminėti;
3. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos III ag kl. gimnazistės Emilijos Skirmantaitės
fotografijos darbų paroda (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas), skirta
Pagėgių krašto jaunosios kartos kūrybiškumo atskleidimui ir skatinimui;
4. Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų
kūrybinių darbų paroda „Pabaiga yra visko pradžia“, skirta Pagėgių krašto vaikų meninių
gebėjimų lavinimui;
5. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos buvusių ir esamų mokinių fotografijos darbų paroda
(vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas), skirta jaunosios kartos meninės
saviraiškos skatinimui;
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6. Pagėgių savivaldybės administracijos Pagėgių seniūnijos rankų darbo lėlių paroda, skirta
jaunosios kartos meninės saviraiškos skatinimui. Darbų autoriai – Pagėgių savivaldybės meno
ir sporto mokyklos mokiniai ir mokytojai;
7. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IV ag kl. gimnazisto Gvido Petkaus dailės darbų
paroda, skirta Pagėgių krašto jaunosios kartos meninių gebėjimų lavinimui ir atskleidimui.
Literatūrinės parodos:
1. „Kristijono Donelaičio metų gėrybės ir įdomybės“, skirta lietuvių grožinės literatūros
pradininko, rašytojo, lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 305-osioms gimimo
metinėms paminėti;
2. „Margosios kūrėjo istorijos“, skirta rašytojo, žurnalisto Alberto Vytauto Misevičiaus 95osioms gimimo metinėms paminėti;
3. „Pasakų ir apsakymų šaltinėlis“, skirta prozininko, poeto, vertėjo Petro Cvirkos 110-osioms
gimimo metinėms, Tarptautinei rašytojų dienai ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti;
4. „Išradingieji gamtininko Mikučio užrašai“, skirta prozininko, poeto, literatūros kritiko,
publicisto Jono Biliūno 140-osioms gimimo metinėms paminėti;
5. „Atostogų įspūdžių sūkuryje“, skirta prozininkės, dramaturgės, vertėjos Aistės Ptakauskės
40-ies metų sukakčiai paminėti;
6. „Vaikystės pėdomis einu...“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos
prieš vaikus dienai paminėti;
7. „Lietuva ir karaliaus šventė“, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo)
dienai paminėti;
8. „Knygose – įspūdingi Laimiuko nutikimai“, skirta prozininko, dailininko Pauliaus Juodišiaus
50-ies metų sukakčiai paminėti;
9. „Žinių ir galvosūkių pasaulyje...“, skirta Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo
dienai paminėti;
10. „Knygose – raidžių paveikslai“, skirta poeto, eseisto, publicisto, vertėjo Eduardo Mieželaičio
100-osioms gimimo metinėms paminėti;
11. „Raidžių kelią vaivorykštė nudažo...“, skirta poetės, vertėjos Salomėjos Nėries (tikr.
Bačinskaitė-Bučienė) 115-osioms gimimo metinėms paminėti;
12. „Puslapiuose – raidžių paveikslėliai“, skirta akcijos „Metų knygos rinkimai 2019“
populiarinimui ir skaitymo skatinimui;
13. „Nepakartojamos istorijos – gėlėtame dvare“, skirta rašytojos, aktorės, režisierės Kristinos
Gudonytės 70-ies metų sukakčiai paminėti.
Vaikų piešinių parodos:
1. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuoto poeto, kunigo dr. Valdo
Aušros eilėraščių iliustracijų konkurso darbų paroda, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos
dienai ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti;
2. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos gimnazistų piešinių paroda „Pasaulis vaikų akimis“
(dailės mokytoja metodininkė Virginija Karinauskienė), skirta jaunosios kartos meninės
saviraiškos skatinimui;
3. Pagėgių bendruomenės organizuoto konkurso „Mano šeima“ piešinių paroda, skirta
Tarptautinei šeimos dienai paminėti;
4. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuoto piešinių konkurso „Akimirka
su augintiniu“ darbų paroda, skirta Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.
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Filialų parodos
Meno parodos:
1. Rusnės specialiosios mokyklos lėlių teatro sukurtų lėlių paroda „Išgirsk ir pamatyk mane“
(vadovės – vyr. spec. pedagogės Nijolė Guntarskienė ir Diana Alsienė), skirta Tarptautinei
vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti (Piktupėnų filialas);
2. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IV bg kl. gimnazistės Erikos Rindokaitės fotografijos
darbų paroda (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas), skirta meninio
pasaulio suvokimo atskleidimui ir Pagėgių krašto garsinimui (Vilkyškių filialas).
Literatūrinės parodos:
1. „Eilių raštai metuose sukas...“, skirta lietuvių grožinės literatūros pradininko, rašytojo,
lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms paminėti
(Kentrių filialas);
2. „Išskaitytos, išklausytos pasakos prabyla...“, skirta rašytojo, knygų iliustruotojo, dailininko
Kęstučio Kasparavičiaus 65-erių metų sukakčiai paminėti (Kentrių filialas);
3. „Didi išmintis byloja knygoje“, skirta poeto, prozininko, eseisto, publicisto, satyriko Jono
Mačiukevičiaus 80-ies metų sukakčiai paminėti (Kentrių filialas);
4. „Knygose – margos jaunystės pėdos“, skirta amerikiečių rašytojo Džeromo Selindžerio 100osioms gimimo metinėms paminėti (Lumpėnų filialas);
5. „Su Knyga – per pasaulį margą“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei
Pasaulinei spaudos laisvės dienai paminėti (Lumpėnų filialas);
6. „Pasisemkime idėjų iš Vandos Juknaitės kūrybos šaltinio“, skirta prozininkės, dramaturgės,
eseistės Vandos Juknaitės 70-ies metų sukakčiai paminėti (Lumpėnų filialas);
7. „Šniokščiantys bebrų upelio pasakojimai“, skirta rašytojo-gamtininko redaktoriaus Leonardo
Grudzinsko 80-osioms gimimo metinėms paminėti (Natkiškių filialas);
8. „Apelsininių sapnų kelionės“, skirta prozininko, dailininko Pauliaus Juodišiaus 50-ies metų
sukakčiai paminėti (Natkiškių filialas);
9. „Šilko spinduliuos Knygelė supas...“, skirta poetės, vertėjos Salomėjos Nėries (tikr.
Bačinskaitė-Bučienė) 115-osioms gimimo metinėms paminėti (Natkiškių filialas);
10. „Ką kužda vakaro sutemos?“, skirta poeto, prozininko, vertėjo Vinco Giedros 90-osioms
gimimo metinėms paminėti (Piktupėnų filialas);
11. „Knygų paslapčių pakerėti“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti (Piktupėnų
filialas);
12. „Knygų pasaulyje apsilankius...“, skirta Lietuvių spaudos, kultūros ir literatūros istoriko,
žurnalistikos pedagogo, vertėjo Broniaus Raguočio 90-ies metų sukakčiai paminėti (Piktupėnų
filialas);
13. „Skamba, šneka, dainuoja lašai“, skirta prozininko, poeto, publicisto, žurnalisto, vertėjo
Vygando Juozapo Račkaičio 80-ies metų sukakčiai paminėti (Stoniškių filialas);
14. „Pasakojimai apie šeimą“, skirta Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos dienai paminėti
(Stoniškių filialas);
15. „Kai visos raidės išrikiuotos...“, skirta poeto, eseisto, publicisto, vertėjo Eduardo Mieželaičio
100-osioms gimimo metinėms paminėti (Stoniškių filialas);
16. „Mano širdelei brangios knygelės“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai ir 19-ajai
Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Ateik – sužinok ir išmok“ paminėti (Šilgalių
filialas);
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17. „Rugsėjo 1-oji – tegyvuoja MOKSLAI!“, skirta Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei
raštingumo dienai paminėti (Šilgalių filialas);
18. „Pasakojimai apie vaikystę ir paauglystę“, skirta rašytojos, aktorės, režisierės Kristinos
Gudonytės 70-ies metų sukakčiai paminėti (Šilgalių filialas);
19. ,,Šventa ištikimybė gimtinei – Romualdo Granausko kūryboje“, skirta prozininko,
dramaturgo, eseisto, novelisto Romualdo Granausko 80-osioms gimimo metinėms paminėti
(Vilkyškių filialas);
20. „Vaikų Metų knyga už rankos vėl veda Tave...“, skirta informacijos apie akciją „Metų
knygos rinkimai 2019“ sklaidai ir skaitymo skatinimui (Vilkyškių filialas);
21. „Lietuva, Europa ir... pasaulis!“, skirta Europos dienai ir Lietuvos įstojimo į Europos
Sąjungą 15-os metų sukakčiai paminėti (Vilkyškių filialas);
22. „Skėtis drugeliui“, skirta prozininko, poeto, publicisto, žurnalisto, vertėjo Vygando Juozapo
Račkaičio 80-ies metų sukakčiai paminėti (Žukų filialas);
23. „Kai nuotykis nuotykį veja...“, skirta anglų rašytojo Artūro Konano Doilio 160-osioms
gimimo metinėms paminėti (Žukų filialas);
24. „Tautos vienybė = stipri valstybė“, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dienai paminėti (Žukų filialas).
Vaikų piešinių parodos:
1. Įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojų piešinių paroda „Tėveli, skiriu Tau!“, skirta Tėvo
dienai paminėti (Kentrių filialas);
2. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos įvairių klasių mokinių piešinių paroda
„Žinau keturis bėgančius metų laikus...“, skirta Tarptautinei žavėjimosi augalais dienai ir
Tarptautinei biologinės įvairovės dienai paminėti (Kentrių filialas);
3. 1-6 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Kai žalios eglutės sidabru
blizga...“ , skirta šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms (Kentrių filialas);
4. 6-8 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Mažosios Lietuvos istorijos
labirintuose...“, skirta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai paminėti (Lumpėnų
filialas);
5. 6-8 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Per langą pasaulin pažvelgus...“,
skirta Europos kalbų dienai ir Pasaulinei turizmo dienai paminėti (Lumpėnų filialas);
6. Įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojų piešinių paroda „Išdabinti gimtieji žodeliai“, skirta
Vietovardžių metams paminėti (Lumpėnų filialas);
7. 6-8 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Lietuvos kalneliai“, skirta
Vietovardžių metams paminėti (Lumpėnų filialas);
8. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda
„Vaikystės šypsena – vasaros spalvose“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti
(Natkiškių filialas);
9. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda
„Spalvingoje žinių karalystėje...“, skirta Tarptautinei mokytojų dienai paminėti (Natkiškių
filialas);
10. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda
„Jaunystės vasaros spalvos“, skirta Tarptautinei jaunimo dienai ir Žolinei (Švenčiausios
Mergelės Marijos dangun ėmimo šventei) (Natkiškių filialas);
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11. Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių
piešinių paroda „Saulės spinduliai ir pirmieji žiedai – Mamai...“, skirta Motinos dienai ir
Tarptautinei šeimos dienai paminėti (Natkiškių filialas);
12. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-8 kl. mokinių piešinių paroda
„Mylimos gimtinės peizažas“, skirta Laisvės gynėjų dienai, Klaipėdos krašto dienai paminėti
bei jaunimo kūrybiškumo skatinimui (Piktupėnų filialas);
13. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-8 kl. moksleivių piešinių paroda
„Tėviškės krašto gaida...“, skirta vaizduojamojo meno sklaidai, meninio grožio suvokties
ugdymui ir Piktupėnų bibliotekos įkūrimo 70-mečiui paminėti (Piktupėnų filialas);
14. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-8 kl. mokinių piešinių paroda
„Tėviškės medžių šlamėjimas“, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo)
dienai, Pasaulio lietuvių metams paminėti ir gimtinės gamtos puoselėjimui (Piktupėnų filialas);
15. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Tėvynės tviskantys
peizažai...“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Pasaulio lietuvių metams ir
Pagėgių krašto jaunimo kūrybingumo skatinimui (Šilgalių filialas);
16. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Tėvynės tviskantys
peizažai...“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Pagėgių krašto jaunimo kūrybingumo
skatinimui (Šilgalių filialas);
17. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Tėviškės rudens peizažai“,
skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti (Šilgalių
filialas);
18. 1-4 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Trims Karaliams apsilankius...“,
skirta Trijų Karalių šventei (Žukų filialas);
19. Pagėgių savivaldybės mokyklų 9-12 kl. moksleivių piešinių paroda „Spalvų šventė
bibliotekoje“, skirta jaunimo kūrybiškumo skatinimui (Žukų filialas);
20. Įvairaus amžiaus bibliotekos jaunųjų lankytojų rankdarbių ir piešinių paroda „Bibliotekoje
smagu, čia nuveikta daug darbų“, skirta jaunosios kartos kūrybiškumo skatinimui (Žukų
filialas);
21. 1-4 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Saulės zuikučiais papuošta
vaikystė“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti (Žukų filialas).
Renginiai vaikams
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Renginiai
Žodiniai
Vaizdiniai
Kompleksiniai
Iš jų parodos
Viso:

2018 m.

2019 m.

Skirtumas

47 lentelė
Kaimo filialai
2018 m.

2019 m.

Viso:
Skirtumas

2018 m.

2019 m.

Skirtumas

4
8
+4
39
45
+6
43
53
+10
26
24
-2
114
116
+2
140
140
0
18
26
+8
43
49
+6
61
75
+14
9
7
-2
4
2
-2
13
9
-4
48
58
+10
196
210
+14
244
268
+24
Įsimintini Viešosios bibliotekos ir filialų renginiai vaikams
Pagrindinis veiklos su vaikais ir jaunimu tikslas – sužadinti jų susidomėjimą knyga, skaitymu,
ugdyti skaitymo kultūrą, patenkinti vaikų informacinius, kultūrinius, laisvalaikio, skaitymo poreikius.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje sudarytos visos sąlygos jaunosios kartos
ugdymui, mokymuisi, tobulėjimui, kūrybiniams ieškojimams ir naujų idėjų įgyvendinimui.
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Vydūno viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje veikia šie klubai: ,,Jaunasis
bibliotekininkas“, ,,Smalsutis“, ,,Antri namai“. Bibliotekos patalpose įsikūręs pasakų kambarys
,,Suopio paunksmė“ džiugina mažuosius skaitytojus teatralizuotomis ir garsinio skaitymo popietėmis.
Literatūriniuose-edukaciniuose užsiėmimuose dalyvauja moksleiviai ne tik iš Pagėgių mokyklų, bet ir
iš kitų Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyrius plėtoja partnerystę ir bičiulystę su Pagėgių krašto mokyklomis, Pagėgių
savivaldybės Pagėgių lopšeliu-darželiu, Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla, Pagėgių
savivaldybės Vaiko globos centru ir kt. Bibliotekoje vyksta jungtiniai vaikų edukaciniai užsiėmimai,
organizuojamos krašto moksleivių darbų parodos bei jų pristatymai, rašytojų knygų pristatymai,
suburiantys moksleivius iš visų Pagėgių krašto ugdymo įstaigų.
Einamaisiais metais Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialuose skirtingų
amžiaus grupių vaikams organizuotos įvairiausios veiklos: kūrybinės dirbtuvėlės, literatūriniai ir
garsinio skaitymo rytmečiai, kūrybinės bei edukacinės popietės, knygų pristatymai, interaktyvūs
užsiėmimai. Ypatingas dėmesys skirtas Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės minėjimui, kurios
metu filialuose tradiciškai pagerbiami ir už aktyvų skaitymą bei dalyvavimą bibliotekos renginiuose
apdovanojami geriausi skaitytojai vaikai.
Vaikų literatūros skyriaus renginiai
2019 m. balandžio 2 d. – dainuojamosios poezijos atlikėjo, rašytojo, žurnalisto, literatūrinės
Jono Aisčio premijos laureato, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Kregždutė“ vadovo Jono
Endrijaičio eilėraščių ir pasakaičių knygos vaikams „Viešnagė Vorynėje“ (2019 m.) sutiktuvės,
skirtos Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti.
Į susitikimą su rašytoju sugūžėjo didžiulis būrys mažųjų renginio dalyvių – Pagėgių savivaldybės
Pagėgių pradinės mokyklos mokiniai su mokytojomis Dalia Kuisiene, Aušra Majoravičiene bei
Gražina Noreikaite. Pagėgių Vydūno biblioteka tapo pirmąja Lietuvoje, pristačiusi šį naują poeto
leidinį visuomenei. Popietės metu mokiniai ne tik įdėmiai klausėsi rašytojo sukurtų eilių, bet ir patys
mielai jas skaitė. Patiems aktyviausiems bei drąsiausiems poezijos mylėtojams rašytojas įteikė saldžias
„voro“ dovanėles. Vaikų literatūros skyriaus vedėja Liudmila Fetingienė pasveikino visus su
Tarptautine vaikų knygos diena bei pravedė trumpą viktoriną. Direktorės pavaduotoja, pavaduojanti
direktorę, Ramutė Vaitkuvienė dėkojo rašytojui už šiltą ir linksmą knygos pristatymą bei gražią
kultūrinę bičiulystę.

Rašytojas Jonas Endrijaitis atlieka
pagal savo kūrybą sukurtus
dainuojamosios poezijos kūrinius.

Bendra renginio dalyvių, svečių ir
bibliotekininkų nuotrauka atminčiai.
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2019 m. balandžio 17 d. – edukacinis-žaidybinis protmūšis įvairaus amžiaus vaikams
„Vydūno keliais keleliais...“, skirtas rašytojo, dramaturgo, filosofo, švietėjo, kultūros veikėjo
Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 151-osioms gimimo metinėms.
Į šį renginį susirinko gausus būrys dalyvių: Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazistai su istorijos
mokytoja metodininke Kristina Dargužiene, Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokiniai su lietuvių
kalbos mokytoja metodininke Audrone Norkaityte-Žiaubere, Stoniškių pagrindinės mokyklos mokiniai
su lietuvių kalbos vyresniąja mokytoja Rasa Klymantiene bei Vilkyškių Johaneso Bobrovskio
gimnazijos gimnazistai su socialine pedagoge metodininke Rasa Šlajiene. Proto mūšis „Vydūno
keleliais keleliais…“ susidėjo iš keturių etapų, kuriuos sudarė: klausimai su atsakymais iš kurių reikėjo
pasirinkti 1 teisingą, vaizdo bei video klausimai ir „blic“ klausimas. Klausimai buvo sudaryti iš
Vydūno biografijos faktų, kūrybos bei Pagėgių savivaldybėje esančių kultūrinių ir istorinių objektų.
Dalyvius vertino garbinga vertinimo komisija: bibliotekos vadovė Ramutė Vaitkuvienė bei Pagėgių
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Solveiga
Budrikienė. Įveikus visus protmūšio „Vydūno keliais keleliais…“ etapus, nugalėtoja tapo Piktupėnų
pagrindinės mokyklos moksleivių komanda „Spindulys“. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji
biblioteka kiekvienai komandai įteikė padėkas už dalyvavimą protų mūšyje bei apdovanojo
„vydūniškomis“ dovanomis – vaisių krepšeliais.

Protmūšio dalyviai, suskirstę į komandas,
stengiasi įveikti užduotis.

Bendra renginio dalyvių ir svečių nuotrauka
atminčiai.

2019 m. balandžio 30 d. – susitikimas su rašytoju, dailininku Pauliumi Juodišiumi, skirtas
19-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Ateik – sužinok ir išmok“ paminėti.
Renginyje dalyvavo gausus būrys Pagėgių krašto moksleivių: Pagėgių pradinės mokyklos
mokiniai su mokytoja Aušra Majoravičiene, Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokiniai su mokytoja
Janeta Vidraite-Maroziene, Stoniškių pagrindinės mokyklos mokiniai su vyresniąja pradinių klasių
mokytoja Dalia Alkimavičiene, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos pradinių klasių mokiniai
su mokytoja Jūratė Kriaučiūniene ir Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos mokiniai su
mokytoja Dalia Urboniene. Vydūno viešojoje bibliotekoje rašytojas surengė vaikams dvigubą
edukaciją – kūrybines dirbtuvėles, kurių metu vaikai fantazijos bei draugų pagalba kūrė savo istorijos
veikėją, bei muzikos valandėlę, atnešusią daugybę linksmų emocijų bei kūrybiškų dainelių vaikams.
Renginys baigtas saldžiu saldainių „lietučiu“.
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Rašytojas Paulius Juodišius veda
literatūrinę-kūrybinę edukaciją.

Rašytojas Paulius Juodišius dainuoja kartu
su vaikais.

Rašytojas piešia vaikų fantazijos sukurtus
personažus.

Bendra renginio dalyvių ir svečių nuotrauka
atminčiai.

2019 m. rugsėjo 14 d. – šventinis rytmetis įvairaus amžiaus vaikams ir jų tėveliams
,,Juodojo katino kiemely“, skirtas tradicinei Pagėgių krašto šventei „Pagėgiai – laiko
labirintuose“.
„Juodojo katino kiemelio“ pramogas vaikams dovanojo Pagėgių savivaldybės administracija bei
savo produkcija rėmė AB Vilkyškių pieninė. 2019 m. šventės tema – pasaulio tautos, tad įvairiausių
laikmečių karalienes, karalius, sultonus, princeses įkūniję Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos darbuotojai kvietė vaikučius prisijungti prie įvairių „Juodojo katino kiemo“ edukacinių
veiklų. Jaunieji šventės svečiai galėjo pasimėgauti masažo malonumais – basomis kojytėmis pereiti
masažuojantį sveikatingumo takelį, mažajame grožio salone kartu su princesėmis pasigražinti veidukus
bei nusidažyti plaukučius. Linksmasis klounas kvietė pasigaminti įvairių dydžių bei formų muilo
burbulų, suteikdamas vaikams daug juoko bei džiaugsmingų akimirkų. Karaokė „Juodojo katino
garsai“ taip pat nepaliko abejingų – tiek berniukai, tiek mergaitės drąsiai dainavo įvairiausias daineles
kartu su sultonu ir princesėmis. Didelio susidomėjimo sulaukė rankdarbių iš karoliukų kūrimas:
kiekvienas „Juodojo katino kiemo“ svečias galėjo susiverti apyrankėlę, kaklo papuošalą su savo vardu
arba vardo inicialais. Mažėji sporto mėgėjai galėjo savo jėgas išbandyti paspirtukų varžybose. Kaip ir
dera, karališkoje puotoje visi dalyviai, rungčių nugalėtojai bei vaikučiai, pasidabinę karališkais
kostiumais, buvo vaišinami AB Vilkyškių pieninė gaminamais skanėstais. „Juodojo katino kiemo“
karalystę vainikavo karališkas suktinis – šoko princai ir princesės...
92

2019 m. veiklos ataskaita

Vyksta kūrybinės dirbtuvėlės.

Jaunieji paspirtukų varžybų dalyviai su
tėveliais, bibliotekininkais ir „Juoduoju katinu“.

Renginio organizatoriai bibliotekininkai –
„karaliai“ ir „karalienės“.

Rankdarbių iš karoliukų kūrimo akimirka.

Veidų puošybos ypatumai.

Burbulų gamyklėlėje vaikai pučia burbulus.

2019 m. lapkričio 20 d. – literatūrinis-edukacinis susitikimas su knygų vaikams
„Riešutortas“ (2017 m.) ir „Baubaimė“ (2018 m.) autoriumi, leidybos specialistu Benu Bėrantu
bei šių knygelių iliustratore, dailininke Vilija Kvieskaite, skirtas vaikų skaitymo ir kūrybiškumo
skatinimui.
Renginyje dalyvavo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo
grupės auklėtinai su mokytoja Žana Bandzine bei Pagėgių darželio-lopšelio „Boružiukų“ grupės
vaikai, lydimi auklėtojų Dainos Chockevičienės, Živilės Kasiliauskienės ir Redos Zandovienės. Svečių
– rašytojo Beno Bėrantuo bei dailininkės Vilijos Kvieskaitės – duetas bibliotekos mažiesiems
dalyviams pristatė šmaikščiai parašytą knygą „Baubaime“. Šioje knygoje pateikta istorija, gausiai
iliustruota tekstą atitinkančiais dailininkės Vilijos Kvieskaitės paveikslėliais. Pristatydami knygą,
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autorius su dailininke perskaitė ištrauką ir pakvietė visus vaikus sužinoti, ko bijo knygos veikėjai
voveriukas Tiklis bei varniukas Kirnis. „Keliaudami“ kartu su knygos herojais, mažieji smalsuoliai
suprato, jog kiekvienas iš mūsų kažko bijo. Padiskutavus apie savo baimes, vaikai ėmėsi kūrybinės
veiklos – kartu su svečiais gamino tamsoje šviečiančius žibintus-apuokus. Pabaigus darbą, rašytojas
paskatino vaikus nebijoti tamsos, o kad būtų drąsiau – pasišviesti savo pagamintais šviečiančiais
apuokais.

Knygos „Baubaimė“ pristatymas.

Kūrybinės dirbtuvėlės.

Svečiai su vaikais dainuoja daineles.

Bendra renginio dalyvių ir svečių nuotrauka
atminčiai.

2019 m. gruodžio 12 d. – vaikų literatūros kūrėjos Ignės Zarambaitės (Šilutė) knygos
„Stebuklingi senelio batai“ (2019 m.) pristatymas, skirtas akcijos „Metų knygos rinkimai 2019“
populiarinimui ir skaitymo skatinimui.
Į renginį atvyko itin gausus būrys mokinių iš Pagėgių krašto mokyklų: Natkiškių Zosės
Petraitienės, Pagėgių ir Piktupėnų pagrindinių mokyklų bei Vilkyškių Johaneso Bobrovskio ir Pagėgių
Algimanto Mackaus gimnazijų. Rašytoja, pristatydama savo naujausią knygą, pristatė ir jos personažą
– savo rankų darbo lėlę Enriką. Tai ne pirmas autorės vizitas Pagėgiuose – keli kūriniai jau buvo
pristatyti Vydūno viešojoje bibliotekoje. Renginio metu knygų autorė suorganizavo linksmas
varžytuves savo knygai „Stebuklingi senelio batai“ laimėti. Laimėtoju tapo neliečiant rankomis
daugiausiai kartų futbolo kamuolį atmušęs ir didžiausią muilo burbulą išpūtęs renginio dalyvis.
Pasakodama apie savo kūrybos kelią, rašytoja labiausiai akcentavo savo rankų darbo lėles, jų kūrimo
eigą ir teigė, kad kiekviena lėlė turi būti pradedama kurti nuo širdies. Tuo vaikai galėjo įsitikinti
liesdami renginyje sėdinčią lėlę – Enriką. Vaikai galėjo klausinėti rašytojos įvairiausių klausimų,
apimančių temas nuo kūrybos iki futbolo įdomybių.

94

2019 m. veiklos ataskaita

Bibliotekininkė Liudmila Fetingienė (kairėje)
pristato rašytoją Ignę Zarambaitę.

Vaikai užduoda klausimus rašytojai.

Rašytoja Ignė Zarambaitė dalina autografus
mažiesiems skaitytojams.

Bendra nuotrauka atminčiai.

Filialų renginiai
Pagėgių savavaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialams bendradarbiaujant su įvairiomis
Pagėgių krašto įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei kaimo bendruomenėmis, 2019 m.
skirtingų amžiaus grupių vaikams buvo organizuojami įvairaus pobūdžio teatralizuoti edukaciniailiteratūriniai-kraštotyriniai renginiai, minimos rašytojų sukaktys, gimimo metinės bei kitos vaikų
literatūrai, Pagėgių kraštui, Mažajai Lietuvai ir visai šaliai svarbios datos. Einamaisiais metais buvo
steigiamos įvairios nominacijos geriausiems jauniesiems skaitytojams pagerbti.
Keletas įsimintiniausių renginių:
1. Kentrių filialas. Literatūrinės akcijos „Metų knygos rinkimai 2019“ populiarinimui ir
skaitymo skatinimui skirta literatūrinė apvaliojo stalo diskusija 5-8 kl. mokiniams „Knyga,
kurią skaitau visur ir visada“, vykusi 2019 gruodžio 12 d. Daugelis iš susirinkusiųjų
moksleivių akcijos „Metų knygos rinkimai 2019“ Paauglių Metų knygos kategorijoje
besivaržančias knygas jau buvo perskaitę, todėl laukė šio susitikimo, kad galėtų pasidalinti savo
įžvalgomis ir išklausyti kitų draugų nuomonės. Renginyje nuo pokalbio pereita prie darbų –
kalėdinių sausainių kepimo ir puošybos. Tai tapo puikia edukacija susirinkusiems jauniesiems
bibliotekos skaitytojams. Literatūrinei apvaliojo stalo diskusijai pasibaigus, moksleiviai vaišinosi
savo rankų darbo kepiniais.
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Mokiniai diskutuoja apie akcijoje
„Metų knygos rinkimai 2019“
dalyvaujančias knygas.

Vaikai margina kalėdinius
sausainius.

2. Lumpėnų filialas. Poetės Salomėjos Nėries (tikr. Bačinskaitė-Bučienė) 115-osioms gimimo
metinėms paminėti skirta literatūrinė popietė 1-4 kl. mokiniams „Poezijos diemedžiu
pražydusi Salomėjos Nėries kūryba“, vykusi 2019 m. lapkričio 14 d. Mažieji bibliotekos
lankytojai žaidimo forma susipažino su šios poetės kūryba ir puikiai praleido laiką bibliotekoje.

Vaikai susipažįsta su poetės
Salomėjos Nėries kūryba.

Nuotrauka atminčiai.

3. Piktupėnų filialas. 19-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Ateik – sužinok ir
išmok“ paminėti skirtas literatūrinis rytmetis įvairaus amžiaus vaikams „Aš skaitau – aš
žinau“, vykęs 2019 m. balandžio 29 d. Bibliotekoje svečiavosi Pagėgių savivaldybės Piktupėnų
pagrindinės mokyklos 1-4 kl. mokiniai, lydimi mokytojų Janetos Vidraitės-Marozienės, Olgos
Otienės ir Eugenijos Būdvytienės. Šventiniame rytmetyje sveikinamąjį žodį tarė Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Piktupėnų filialo bibliotekininkė Nijolė Jogienė,
linkėdama visiems neprarasti skaitymo džiaugsmo bei atrasti save bibliotekos organizuojamose
veiklose. Moksleiviai žiūrėjo dokumentinio filmo „Piktupėnų bibliotekos istorija“ ištraukas,
kuriose buvo skaitomi vaikų laiškai bibliotekai. Po dokumentinio filmo peržiūros vaikučiai
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dalyvavo bibliotekininkės parengtoje viktorinoje „Suskaičiuok, parašyk ir atspėk“. Renginio
pabaigoje buvo pagerbti uoliausiai su knyga ir biblioteka „draugaujantys“ moksleiviai.
Bibliotekos įsteigtos nominacijos „Geriausias Knygos bičiulis“ 2019-ųjų metų laureatais tapo
antrokė Gabija Stankutė, trečiokė Elinga Muraškaitė bei ketvirtokai Karolina Višinskytė ir
Laurynas Matschull. Rytmečio dalyviai buvo vaišinami saldėsiais.

Vaikai sprendžia viktorinos klausimus.

Bendra renginio dalyvių nuotrauka atminčiai.

4. Piktupėnų filialas. Tėvo ir Senelio dienai, Tarptautinei vaikų gynimo dienai bei
Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti skirta meninė edukacija įvairaus
amžiaus vaikams „Vaikų valanda su lėlėmis“, vykusi 2019 m. birželio 1 d. Renginio metu
buvo pristatyta Rusnės specialiosios mokyklos lėlių teatro sukurtų lėlių paroda „Išgirsk ir
pamatyk mane“ (vadovės – vyr. spec. pedagogės Nijolė Guntarskienė ir Dijana Alsienė). Rengino
dalyviams ir svečiams parodyta Rusnės specialiosios mokyklos lėlių teatro jau suvaidinta ir
nufilmuota pasaka „Kiškio trobelė“. Trumpai papasakota, kaip kuriami ir siuvami rankų darbo
žaislai. Skambant muzikos grupės „Džimba“ atliekamai dainelei apie kirmėliuką, vaikai noriai
įsijungė į žaidimą apie graužiamą obuoliuką. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėja Liudmila Fetingienė gražino vaikų veidelius įvairiais spalvotais
piešiniais. Visi dalyviai, pasivaišinę saldumynais, patraukė į tradicinę Piktupėnų kaimo
bendruomenės šventę, skirtą Tėvo, Senelio dienai paminėti.

Rusnės specialiosios mokyklos lėlių teatro
sukurtų lėlių parodos „Išgirsk ir pamatyk
mane“ pristatymas.

Bibliotekininkė Liudmila Fetingienė
puošia veidukus piešiniais.
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5. Šilgalių filialas. Poeto, prozininko, vertėjo Vinco Giedros 90-osioms gimimo metinėms
paminėti skirta literatūrinė-kūrybinė popietė įvairaus amžiaus vaikams „Dramblio ir kitų
žvėrelių nuotykiai“, vykusi 2019 m. sausio 11 d. Renginio metu pristatyta bibliotekininkės
Tatjanos Biliūnienės parengta Vinco Giedros gyvenimo ir kūrybos atskleidimui skirta
literatūrinė paroda vaikams „Eilėraščiai lyg snaigės“, skaityti šio rašytojo kūriniai.

Renginio dalyvių nuotrauka.
Skaitoma Vinco Giedros kūryba.

6. Šilgalių filialas. Šv. Kūčių ir šv. Kalėdų šventėms skirtas literatūrinis-kūrybinis vidudienis
įvairaus amžiaus vaikams „Kalėdinis kaleidoskopas: burtai, žaidimai, sėkmės ženklai“,
vykęs 2019 m. gruodžio 6 d. Renginyje dalyvavo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės
mokyklos „Jaunųjų bibliotekininkų“ būrelio nariai, lydimi vadovės, šios mokyklos
bibliotekininkės Gitanos Baužaitės. Apžiūrėtos bibliotekos erdvės, susipažinta su
eksponuojamomis literatūros ir meno parodomis. Šilgališkė Aksavera Mikšienė papasakojo
vaikams apie advento, Kūčių ir Kalėdų tradicijas bei papročius. Vidudienio metu buvo gausu
linksmų burtų, žaidimų, patarlių ir mįslių spėlionių. Moksleivės, dėkodamos už puikiai praleistą
laiką, padeklamavo poetės Salomėjos Nėries eilėraštį „Senelės pasaka“. Visi renginio dalyviai
apdovanoti atminimo dovanėlėmis ir pavaišinti gardėsiais.

Vaikai klausosi Aksaveros Mikšienės
pasakojimų apie švenčių papročius
bei tradicijas.

Bibliotekininkė Tatjana Biliūnienė su vaikais
žaidžia šventinius žaidimus.

7. Vilkyškių filialas. Tarptautinei vaikų knygos dienai ir garsaus danų rašytojo Hanso
Kristiano Anderseno 214-osioms gimimo metinėms paminėti skirtas literatūrinis-kūrybinis
rytmetis 1-ų klasių mokiniams „Knygele, papasakok…“, vykęs 2019 m. balandžio 2 d., į kurį
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atskubėjo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 1 klasės mokiniai ir
jų mokytoja Egidija Jurkšaitienė. Vilkyškių bibliotekoje šie pirmokai lankėsi pirmą kartą, tad
ekskursiją po bibliotekos erdves vedusi bibliotekininkė Laima Norbutienė papasakojo, kaip tapti
bibliotekos skaitytoju, kaip tarp daugybės knygų surasti norimą knygelę ir kt. Bibliotekininkė
vaikams pristatė rašytojo Hanso Kristiano Anderseno sukurtas pasakas, o šio pasakų kūrėjo
gyvenimą apžvelgė mokytoja Egidija Jurkšaitienė. Kūrybinė užduotis vaikams buvo piešiniuose
pavaizduoti įsimintiniausius knygų personažus. Kadangi bibliotekos sieną puošia didelis
nupieštas medis, kuris kiekvienais metų laikais pasidabina įvairiausiais vaikų darbeliais, ne
išimtimi tapo ir šis kartas: mažieji renginio dalyviai medelį papuošė spalvingais, iš popieriaus
iškarpytais gėlių žiedais.

Vaikai piešia įsimintiniausius knygos
personažus.

Mažieji renginio dalyviai savo darbeliais
puošia bibliotekoje nupieštą medį.

8. Žukų filialas. Šv. Velykų šventei ir Atvelykiui paminėti skirtos edukacinės-kūrybinės
dirbtuvės įvairaus amžiaus vaikams, tėveliams ir seneliams „Vaško vežimėlyje – margučių
pasakėlės“, vykusios 2019 m. balandžio 28 d. Tai – jau tradicija tapusi šventė, kasmet
pritraukianti vis daugiau smalsuolių. Renginio metu mažieji bibliotekos lankytojai piešė, gamino
dovanėles savo krikšto tėveliams, margino kiaušinius, kieme puošė Velykų medelį bei rungėsi
kiaušinių ridenimo varžybose. Pažadinti vaikų entuziazmo, neatsiliko ir jų tėveliai, kurie taipogi
margino velykaičius ir rungėsi kiaušinių ridenimo varžytuvėse. Bibliotekininkė Virginija
Kanovienė papasakojo vaikams apie Velykų papročius bei vaišino vaikus kiškio pyragais –
„Velykės“ dovanelėmis. Renginys baigtas velykinių skanumynų ragavimu bibliotekoje.

Bendra nuotrauka atminčiai.
Velykaičių marginimo valandėlė.
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VIII. MATERIALINĖ BAZĖ
 Pastatai, patalpos
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos materialinę bazę sudaro Viešoji biblioteka 8
filialai. Patalpos, skirtos bibliotekinei veiklai, naudojamos pagal panaudos sutartis. Viešoji biblioteka
rūpinasi visų patalpų šildymu, interneto, telefono ryšiu, kokybišku paslaugų teikimu lankytojams bei
materialine-technine patalpų būkle. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojai
turi puikiai atrodančias erdves ir puikias darbo sąlygas, o bibliotekos lankytojai bei krašto
bendruomenė – kultūros ir meno traukos centrą.
Nuo Viešosios bibliotekos įsteigimo Pagėgių savivaldybėje, palaipsniui atnaujintos ir pritaikytos
bibliotekinei veiklai visų filialų patalpos, išspręsti šildymo klausimai ir kiti techniniai veiksniai,
lemiantys bibliotekų įvaizdį. Tačiau šiai dienai jau reikia atnaujinti Žukų filialo patalpas, Kentrių
filiale aplink pastatą reikia įrengti drenažą, kadangi knygų fondas yra rūsyje, lietingu metu į patalpas
patenka vanduo, o tai kenkia dokumentams.
 Techninė įranga
Bibliotekoje įdiegtas vietinis kompiuterių tinklas, vietinei komunikacijai naudojamas bendras
elektroninis paštas ir dokumentų dalijimosi tinklas. Visos darbuotojų darbo vietos kompiuterizuotos ir
prijungtos prie interneto ryšio. Vartotojai aptarnaujami naudojantis informacine LIBIS sistema,
filialuose ši sistema neįdiegta, nes trūksta lėšų serveriui įsigyti. Išorės komunikacijai sukurta interneto
svetainė, tačiau šiuo metu nebeveikia, nes nebetalpina informacijos (mažai vietos domene) ir užkrėsta
virusais, todėl reikalingos lėšos iš pagrindų atnaujinti svetainę. Darbuotojams skirti kompiuteriai yra
pasenę, dėl šios priežasties stringa vartotojų aptarnavimas bei profesinių veiklų vykdymas ir tai kenkia
bibliotekos įvaizdžiui.

IX. FINANSAVIMAS
(Lyginamoji analizė su 2018 m.)

Iš viso (Eur):
Iš savivaldybės:
Darbo užmokesčiui
Periodikos įsigijimui
Kitos išlaidos
Iš Kultūros ministerijos
Už mokamas paslaugas
Fizinių ir juridinių
asmenų parama
Programų, projektų
lėšos
Kompiuterinei įrangai

48 lentelė

2018 m.
Gauta lėšų
Išlaidos
(Eur)
(Eur)
230 639,00
230 639,00
182 867,00
182 867,00
107 270,00
107 270,00
5 001,00
5 001,00
101 419,00
101 419,00
10 846,00
10 846,00
257,00
257,00
5 403,00
5 403,00
(leidiniais)
(leidiniais)
VMI 2% - 93,00
42 019,00
42 019,00
700,00

700,00

2019 m.
Gauta lėšų
Išlaidos
(Eur)
(Eur)
231 627,00
231 627,00
214 756,00
214 756,00
164 583,00
164 583,00
9 581,00
9 581,00
40 681,00
40 681,00
10 624,00
10 624,00
72,00
72,00
6 333,00
6 333,00
(leidiniais)
(leidiniais)
VMI 2% - 175,00
10 466,00
10 466,00
-

-

Bibliotekos finansinius išteklius sudaro Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos darbuotojų
atlyginimams, komunalinėms, ryšio ir kt. paslaugoms padengti, spaudiniams ir prekėms įsigyti bei
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darbuotojų kvalifikacijai kelti. LR kultūros ministerijos lėšos skiriamos bibliotekos dokumentams
įsigyti. Riboti bibliotekos biudžeto asignavimai turi neigiamos įtakos strateginio bibliotekos plano
įgyvendinimui.

X. IŠVADOS
Bibliotekos pripažinimas ir pasiekimai:
- bibliotekos bendruomenės dėka bibliotekos misija vykdoma sėkmingai: darbuotojai kiekvienais
metais kelia savo kvalifikacijas nuotolinio mokymosi būdu, teikia kokybiškas bibliotekinės
veiklos paslaugas, skatina skaitymą ir skleidžia mokymosi visą gyvenimą idėją, užtikrina
krašto gyventojų informacinių poreikių patenkinimą, kuria informacinę žinių visuomenę;
- biblioteka dalyvauja projektuose, kurie Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų technologinį ūkį
papildo naujausia technine ir programine įranga;
- modernizuojama bibliotekų sistema, mažinama gyventojų socialinė atskirtis, suteikiant
galimybes visiems krašto gyventojams naudotis bibliotekos tradiciniais bei elektroniniais
informaciniais ištekliais;
- sėkmingai įgyvendinama skaitymo skatinimo programa, pristatant naujus leidinius vaikams ir
suaugusiems, organizuojant susitikimus su žymiais rašytojais;
- nuolat vykdomi kompiuterinio raštingumo mokymai krašto gyventojams, teikiamos
konsultacijos informacijos paieškos klausimais, atsakoma į įvairaus pobūdžio užklausas;
- biblioteka ir toliau išlieka Pagėgių savivaldybės kraštotyros centru, kaupiančiu ir saugančiu
išliekamąją vertę turinčius dokumentus įvairiomis temomis, tokiomis kaip: krašto įvykiai,
renginiai, ekonominiai pokyčiai, pasiekimai, istorijos, kultūros, švietimo klausimai, socialinis
gyvenimas;
- biblioteka išlieka vienu svarbiausiu krašto kultūros traukos centru, kuriame vyksta aktyvus
visuomenės gyvenimas: įvairūs seminarai, konferencijos, dalykiniai susitikimai, renginiai,
suburiantys krašto bendruomenę turiningam laisvalaikiui;
- bibliotekos veikla nuolat viešinama bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt, kitose
visuomenės informavimo priemonėse. Bibliotekos teikiamos paslaugos tenkina plačius
gyventojų sluoksnius, bibliotekininkai krašto visuomenės vertinami ir gerbiami.
Problemos:
- dėl nepakankamo finansavimo suorganizuojama mažiau renginių, susitikimų su raštijos
veikėjais. Finansinė padėtis riboja galimybes darbuotojams kelti kvalifikaciją Lietuvos
bibliotekų asociacijos, Nacionalinės M. Mažvydo, apskrities I. Simonaitytės bibliotekų
įvairiuose Lietuvos miestuose bei užsienyje organizuojamuose mokymuose;
- trūksta specialistų, gebančių dirbti su naujausiomis vartotojų poreikių tenkinimui skirtomis
informacinėmis technologijomis;
- reikia atnaujinti kai kurių filialų patalpas bei atlikti nemažų finansinių sąnaudų reikalaujančius
kitus svarbius ūkio darbus;
- būtina iš pagrindų atnaujinti bibliotekos interneto svetainę, nes šiuo metu ji pilnai
nefunkcionuoja: nebetalpina informacijos (mažai vietos domene) ir yra užkrėsta virusais;
- pasenusi bibliotekos darbuotojų kompiuterinė įranga – kompiuteriai, spausdintuvai, kas trikdo
sklandų, produktyvų darbą;
- biblioteka neturi automobilio, tai apsunkina knygų ir parodų pervežimą tarp filialų, tarp kitų
šalies bibliotekų ir pan. Sudėtinga teikti metodinę pagalbą filialų darbuotojams.
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Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaita publikuojama:
www.pagegiusvb.lt → Veikla → Veiklos ataskaitos.

Direktorės pavaduotoja,
pavaduojanti direktorę

Ramutė Vaitkuvienė
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