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ĮVADAS
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
direktorė E. Stankevičienė
Šiandiena Lietuvos viešųjų bibliotekų reikšmė visuomenei neginčytina – daugybė valstybiniu
mastu vykdomų projektų, pvz.: „Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kaime“, „Bibliotekos
paţangai“, Vaikų ir jaunimo edukaciniai projektai, regionų ir etninės kultūros puoselėjimo
projektai, mokymosi visą gyvenimą idėjos įgyvendinimas ir kt., adresuoti būtent bibliotekoms.
Platus bibliotekų veiklos spektras apima paslaugas bibliotekos lankytojams informacinių
technologijų srityje, įvairių projektų ir programų rengimą bei vykdymą, vietos bendruomenės
poreikių tenkinimą, įvairius renginius, parodas, pagaliau pačių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir
tobulėjimą. Tai pagrindiniai Lietuvos viešųjų bibliotekų politikos formavimo postulatai, kurių
laikosi, jais vadovaujasi ir Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka.
Biblioteka, tęsdama jau susiformavusią plėtros strategiją, kasmet teikia Kultūros ministerijai
Informacinių technologijų plėtros projektus, kurie jau ketverius metus įvertinami teigiamai –
Pagėgių bibliotekai kasmet skiriami nauji kompiuteriai, spausdintuvai. Teigiamai Kultūros
ministerijos įvertintas ir finansuotas 3 tūkstančiais litų projektas Pagėgių krašto literatų kūrybos
rinktinei „Poezijos pilnatis“ išleisti. Šios knygelės išleidimas ir pristatymas – svarus bibliotekos
indėlis į krašto kultūros ir raštijos aruodą, tai pirmasis tokio pobūdţio leidinys, parengtas
bibliotekos.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūra apima 11 bibliotekų, iš kurių trys
įrengtos Lumpėnų, Vilkyškių, Stoniškių seniūnijų pastatuose. Tai puikios bibliotekos, gerai
aprūpintos šiluma, šviesa, kitais patogumais, patogios ir darbuotojams ir lankytojams. 4 bibliotekos
yra gyvenviečių centruose (Piktupėnų, Natkiškių, Kentrių, Šilgalių), kurios šiandiena jau nors
minimaliai renovuotos, suremontuotos, pritaikytos bibliotekos reikmėms. 2007 m. planuojama
spręsti ir Ţukų bibliotekos problemas – patalpos jau nebetenkina bibliotekos statusui keliamų
reikalavimų: ankšta, krosninis šildymas, nedidelė elektros įvado galia riboja naujų informacinių
technologijų diegimą, darbuotojas dirba tik puse etato, kas nebetenkina skaitytojų poreikių.
Viešosios bibliotekoje sistemoje dirba 18 darbuotojų, iš jų 15 atlieka bibliotekinius procesus.
5 darbuotojos – centrinėje bibliotekoje, 1 – vaikų, 9 – filialuose. 3 - techniniai darbuotojai: 2
valytojos, 1 kūrikas (sezoninis). Sistemoje dirba tik 5 profesionalūs bibliotekininkai, šiuo metu
Klaipėdos Universiteto bibliotekininkystės katedroje dvi darbuotojos studijuoja komunikaciją –
informatiką.
Viešosios bibliotekos statusas įpareigoja atlikti bibliotekos veiklą formuojant jos strateginę
kryptį, vadovaujantis LR Bibliotekų Įstatymu, atlikti viešajai bibliotekai numatytas funkcijas – tai
krašto kultūrinio – literatūrinio paveldo kaupimas, saugojimas, visuomenės informacinių poreikių
tenkinimas, mokslo – tiriamoji veikla, kraštotyrinės medţiagos surinkimas, perkėlimas į
skaitmenines laikmenas bei jos sisteminimas, saugojimas, visavertis bibliotekos lankytojų (apie 80
tūkst. per metus) aptarnavimas ir kt.
Bibliotekos fondą sudaro beveik 107 tūkstančiai dokumentų, tai knygos, seraliniai leidiniai,
mikrokopijos, garsiniai, regimieji, periodiniai leidiniai. 2006m. bibliotekų fondai pasipildė 5925
vnt. leidinių, prenumeruojama 79 pavadinimų laikraščių ir ţurnalų. Pagrindinę dalį šių leidinių
gauna Viešoji biblioteka, nes ji aptarnauja visos Pagėgių savivaldybės gyventojus (ir ne tik).
Periodinės spaudos (laikraščių ir ţurnalų) kiekis visiškai netenkina skaitytojų poreikių.
Pagėgių savivaldybėje yra apie 13 tūkst. gyventojų. Bibliotekose kasmet apsilanko apie 80
tūkst. lankytojų, kuriems suteikiama daug įvairiausių paslaugų: dokumentų (knygų, laikraščių,
ţurnalų ir kt.) išduotis į namus ir vietoje, atsakymas į lankytojų uţklausas, informacijos paieška, o
Viešojoje bibliotekoje ir mokamos paslaugos, patvirtintos savivaldybės Tarybos, vadovaujantis
Kultūros ministerijos nustatytu sąrašu. Bibliotekose išduodama per metus apie 100 tūkst. leidinių,
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kuriuos vis dar rankiniu būdu turi uţrašyti bibliotekininkas. Viešojoje bibliotekoje padaryta apie 11
tūkst. įvairių dokumentų kopijų, į katalogus įtraukta apie 21 tūkst. įvairių dokumentų aprašų,
atsakyta į 3200 bibliografinių uţklausų. Bibliotekose jau įrengta 15 kompiuterizuotų darbo vietų, 11
turi prieigą prie interneto, iš jų 5 kompiuterizuotos darbo vietos skirtos darbuotojams.
Per 2006m. biblioteka suorganizavo ir pravedė 522 renginius, iš jų 88 – meninių darbų
parodas, bei jų pristatymus. Tradiciniais tapo Kovo 11-ai skirtas Pagėgių poezijos pavasaris,
renginiai Miesto šventės metu, Birţelio 1-osios, Vaikų gynimo dienos šventė, Nacionalinė
bibliotekų savaitė, dailininkų plenerai ir parodų organizavimas, rudeninė moterų – kūrėjų sueiga
Viešojoje bibliotekoje, knygų pristatymai, susitikimai su įţymiais ţmonėmis, filialuose
organizuojami renginukai vaikams, seniūnijų šventės, kuriose bibliotekų indėlis taip pat svarus.
2006 – ieji - plačios bibliotekinės, informacinės, kultūrinės veiklos, įdomių renginių, naujų
darbo formų diegimo, prasmingų projektų vykdymo metai. Plati veikla, be privalumų, kurie
„augino“ bibliotekos įvaizdį, garsino bibliotekos vardą savivaldybėje ir uţ jos ribų, turėjo ir
trūkumų: bibliotekai plaukia įvairiausi pasiūlymai surengti renginį, pristatyti ţymius menininkus ir
jų kūrybą, noras bendradarbiauti su Pagėgių biblioteka kultūrinių mainų programose, pasiūlymai
įvairių bendrų projektų ir renginių organizavimui su Tauragės, Jurbarko, Šakių, Šilalės, Klaipėdos,
Kauno ir kt. rajonų, miestų, savivaldybių kultūros darbininkais, tačiau 5 Viešosios bibliotekos
darbuotojos fiziškai nepajėgios įgyvendinti geidţiamų ir reikalingų bibliotekai projektų.
Įvairūs ir netikėti pasiūlymai daţnai keičia bibliotekos planus, koreguoja veiklos kryptį, tačiau
pastebėta, kad kartą atsisakius vieno ar kito siūlomo bendro renginio ar bendradarbiavimo, kito
pasiūlymo gali ir nesulaukti. Ne paskutinį vaidmenį vaidina ir nenumatytos lėšos neplanuotiems
renginiams, tenka „pasukti“ galvą, kol surandi rėmėjų ar papildomų lėšų iš steigėjo – savivaldybės
administracijos. Tai reikalauja daug darbuotojų išmonės ir pastangų, papildomų darbuotojų
energijos sąnaudų, viršvalandinio darbo.
Nedidelė bibliotekos bendruomenė gyvena ypatingu dţiaugsmu – naujos bibliotekos statybos
projektavimo darbai jau pradėti, atsiţvelgta į bibliotekininkų pasiūlymus ir pageidavimus, veiklos
funkcijas. Manome, kad tai aukštas bibliotekos veiklos įvertinimas – daţnai bibliotekos renginiuose
dalyvaujantys savivaldybės vadovai, administracijos darbuotojai mato, kiek pastangų reikia, kad
bibliotekos renginys vyktų sklandţiai: kaskart prieš didesnį ar svarbesnį renginį tenka išardyti
knygų lentynas (kurioje Lietuvos bibliotekoje atliekami panašūs darbai?), surišti knygas į pakus,
juos išnešti į kitas patalpas, po renginio vėl viską graţinti į savo vietą, nes biblioteka iki šiol neturi
vietos nors ir nedideliam renginiui organizuoti.
Kasmet didėja organizuotų renginių skaičius, paminėtini jau tradiciniais tapę „Poezijos
pilnatis“ – krašto literatų kūrybos pristatymas, kurio metu pagėgiškius dţiugino Klaipėdos dramos
teatro aktorės Reginos Šaltenytės skaitomos lietuvių poetų eilės, Pagėgių miesto šventei skirti
renginiai – dailininkų pleneras ir jo darbų parodos pristatymas, rytmetis vaikams. Didţiausia sėkme
2006m. Pagėgių savivaldybės bibliotekinė bendruomenė laiko krašto literatų kūrybos rinktinės
„Poezijos pilnatis“ parengimą ir išleidimą. Šį projektą iš dalies rėmė LR Kultūros ministerija,
likusias lėšas bibliotekininkės sutelkė iš rėmėjų: K. Komskio paramos ir labdaros fondo, Pagėgių
Kredito unijos. Pirmosios Pagėgių krašto literatų rinktinės pristatymą parėmė savivaldybės
administracija. Ačiū jiems visiems.
Paminėtini kompleksiniai renginiai: Genovaitės Digaitienės (Tauragė) meno darbų parodos
pristatymas ir susitikimas su dailininke, Nacionalinei bibliotekų savaitei skirti renginiai ir įsimintina
bibliotekininkų ekskursija į Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės naująją biblioteką, Miesto
šventei skirti renginiai, menininkės Juzefos Bruţienės (Maţonai, Tauragės raj.) kūrybos
pristatymas, rašytojos Bronės Savickienės (Pagėgiai) naujos knygos „Nelieskit! Pastatyta!“
pristatymas. Per 2006m. bibliotekoje eksponuotos 12 menininkų personalinės parodos, kurios
pristatytos visuomenei, įvyko 8 kompleksiniai renginiai, 11 popiečių, bibliotekoje lankėsi uţsienio
turistų ir Lietuvos bei Pagėgių svečių, moksleivių ekskursijos, taip pat bibliotekininkai vyko į kitas
bibliotekas, sėmėsi patirties, mokėsi Klaipėdos universitete ir kėlė kvalifikaciją įvairiuose
seminaruose, rengė projektus ir sėkmingai juos vykdė.
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BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS

I.

L.e.metodininkės – skaitytojų aptarnavimo skyriaus
vedėjos pareigas - R. Vaitkuvienė

Bibliotekų skaičius
Penkiose savivaldybės seniūnijose yra 10 bibliotekų: Viešoji biblioteka, 1miesto filialas, 8
kaimo filialai.
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka yra prieinama visiems savivaldybės gyventojams,
įvairaus amţiaus ir visų socialinių sluoksnių lankytojams.
Piktupėnų ir Ţukų kaimo filialai sujungti su mokyklų bibliotekomis.
Vidutiniškai kaimo filialai nutolę nuo viešosios bibliotekos 10 km. Nutolusius kaimus aptarnauja
183 knygnešiai (11 knygnešių maţiau nei pernai).

Nestacionarinis aptarnavimas
KNYGNEŠIAI
Bibliotekos
Pagėgių VB
Panemunės fil.
Lumpėnų fil.
Natkiškių fil.
Piktupėnų fil.
Stoniškių fil.
Šilgalių fil.
Vėlaičių fil.
Vilkyškių fil.
Ţukų fil.
Viso:

2005m.

2006m.

Skirtumas

30
11
40
18
42
11
5
30
7
194

38
4
11
20
19
43
12
3
26
7
183

+8
+4
-20
+1
+1
+1
-2
-4
-11

Išduota
viso:
2025
37
885
200
113
906
2225
123
1483
273
8270

250
200
150
100

194

183

50
0

2005

2006

Knygnešių skaičius

Knygų

Periodikos

1022
17
85
50
94
264
170
23
89
94
1908

1003
20
800
150
19
642
2055
100
1394
179
6362
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Daugiausia knygnešių yra Natkiškių ir Stoniškių filialuose. Maţiausiai knygnešių turi
Vėlaičių filialas. Daugiausia spaudinių nešė Šilgalių ir Vilkyškių knygnešiai. Maţiausiai spaudinių
nešė Piktupėnų ir Vėlaičių filialų knygnešiai. Visi knygnešiai neša knygas ir periodinius leidinius
neįgaliems ţmonėms, senyvo amţiaus ir kitiems vartotojams, negalintiems apsilankyti bibliotekoje.

II.

FONDO FORMAVIMAS
Komplektuotoja J. Eidikaitienė

Fondo būklė
2006 metais bibliotekos fondas padidėjo 1848 fiz. vnt. dokumentų. Didţiąją fondo dalį –
67,6 % sudaro groţinė literatūra, šakinės literatūros fondą – tik 26 % ir periodika – 6,4 % nuo
turimo viso fondo.
Bibliotekų fondų atnaujinimas, papildymas naujais informaciniais leidiniais yra viena
opiausia Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos problema. Šių leidinių trūksta ne tik viešojoje
bibliotekoje, bet ir kaimo filialuose.
2006 metais Kultūros ministerija skyrė 41787,00 tūkst. Lt naujų dokumentų įsigijimui, tai
24487,00 tūkst. Lt daugiau, nei 2005 metais, bet šių lėšų vistiek nepakanka fondų būklės gerinimui
bei atnaujinimui. Informaciniai leidiniai bei šakinė literatūra sensta arba tampa nepaklausūs ir
kiekvienais metais stipriai kylant knygų kainoms, naujais informaciniais leidiniais papildyti fondus
tampa vis sunkiau.
Iš viso SVB fonde (fiz. Vnt. Ir pav.):
(lyginamoji analizė su 2005 m.)
Bibliotekų
pavadinimas
Viso:
VB
Miesto fil.
Kaimo fil.

Egz. Skaičius
2005m.
2006m.
104958
106806
20896
21596
9415
9219
74647
75991

Skirtumas

Pavadinimai
2005m.
2006m.
10104
10821
10104
10821
5621
5621
8151
8165

+ 1848
+ 700
- 196
+ 1344

Skirtumas
+ 420
+ 420
+ 14

Iš viso SVB yra groţinės literatūros (fiz. Vnt. Ir proc.):
(lyginamoji analizė su 2005 m.)
Bibliotekų
pavadinimas
Viso:
VB
Miesto fil.
Kaimo fil.

Egz. Skaičius
2005m.
2006m.
70883
72126
13906
14500
7500
7500
49477
50128

Skirtumas

% (nuo bendro fondo)

+ 1243
+ 594
+ 651

67,6
67,1
81,3
66,0

Groţinės literatūros fondai VB ir filialuose pasipildė 2013 egz. Tai sudaro 34 % nuo bendro
gautų leidinių skaičiaus.

8
Iš viso SVB yra šakinės literatūros (fiz. Vnt. Ir proc.):
(lyginamoji analizė su 2005 m.)
Bibliotekų
pavadinimas
Viso:
VB
Miesto fil.
Kaimo fil.

Egz. Skaičius
2005m.
2006m.
27306
27810
5372
5390
1531
1531
20403
20887

Skirtumas

% (nuo bendro fondo)

+ 504
+ 18
+ 484

26
25,0
16,7
27,5

Šakinės literatūros fondai VB ir filialuose pasipildė 1130 egz., tai sudaro 19 % nuo bendro
gautų leidinių skaičiaus.
Iš viso SVB bibliotekose yra periodinių leidinių (ţurnalų ir laikraščių fiz. Vnt. Ir proc.):
(lyginamoji analizė su 2005 m.)
Bibliotekų
pavadinimas
Viso:
VB
Miesto fil.
Kaimo fil.

Egz. Skaičius
2005m.
2006m.
6769
6870
1618
1706
384
188
4767
4976

Skirtumas

% (nuo bendro fondo)

+ 101
+ 88
- 196
+ 209

6,4
7,9
2
6,5

Periodikos leidinių fondai VB ir filialuose pasipildė 2782 fiz. vnt., tai sudaro 47 % nuo
bendro gautų leidinių skaičiaus.

Aprūpinimas dokumentais
2006 metais pagrindinis bibliotekos komplektavimo šaltinis buvo UAB ,,Mūsų knyga”. Taip
pat bendradarbiavome ir su kitomis leidyklomis – A.Vereckio įmone ,,Nieko rimto”, ,,Vytauto
Didţiojo u-to” leidykla, VĮ ,,Keliautojo ţinynu”, UAB ,,Patogu pirkti”, S.Jokuţio leidykla –
spaustuve, UAB ,,Morkūnas ir Ko”, R.Pakulio firma ,,Romuna”.
Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų:
(lyginamoji analizė su 2005 m.)
Mikrorajonas
Viso:
VB
Miesto fil.
Kaimo fil.

2005m.
8
4,6
29
9,1

1 gyventojui
2006m.
Skirtumas
8,2
+ 0,2
4,7
+ 0,1
29,2
+ 0,2
9,3
+ 0,2

2005m.
29,1
15,9
448,3
33

1 vartotojui
2006m. Skirtumas
30,2
+ 1,1
16,6
+ 0,7
461
+ 12,7
34,2
+ 1,2

Knygų kiekis vienam gyventojui 2006 m. padidėjo 0,2 egz., nes padidėjo bendras fondo
dydis 1848 vnt. ir sumaţėjo mikrorajono gyventojų skaičius 7 gyventojais. Vienam gyventojui
tenka 8,2 knygos, Pagėgių VB – 4,7, miesto filiale – 29,2, kaimo filialuose – 9,3.
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Knygų kiekis 1 vartotojui padidėjo 1,1 egz., nes 2006 m. sumaţėjo bendras mikrorajono
vartotojų skaičius 62. Vienam vartotojui tenka 30,2 knygų, Pagėgių VB – 16,6, miesto filiale –
461, kaimo filialuose – 34,2.
Vienam gyventojui tenka 0,4 naujai gautų dokumentų, VB – 0,4, kaimo filiale – 0,5.
Panemunės miesto filialas naujų dokumentų negavo.
Garsinių ir regimųjų dokumentų fonde yra tik 15 egz.
Per metus įsigyta 5925 dokumentai, iš jų 3143 egz. ir 747 pav. knygų ir 2782 fiz. vnt.
periodinių leidinių.
Knygų įsigijimo šaltiniai (ir egz.) :
gauta centralizuotai (UAB „Mūsų knyga”)
- 2364
gauta dovanų, paramos keliu
- 314
gauta vietoj vartotojų prarastų dokumentų
- 37
gauta iš Lietuvos nac. M.Maţvydo b-kos Leidybos sk. - 45
gauta iš A.Vereckio įm. „Nieko rimto”
- 79
gauta iš S.Jokuţio l-klos
- 160
gauta iš Vytauto Didţiojo u-to l-klos
- 30
gauta iš VĮ „Keliautojo ţinynas”
- 18
gauta iš R.Pakulio firmos „ROMUNA”
- 20
gauta iš UAB „Patogu pirkti”
- 25
gauta iš UAB sp. „MORKŪNAS IR Ko”
- 51
VB ir filialams knygas dovanojo ar paramos keliu gavo iš UAB „Mūsų knyga” pagal
Kultūros ministerijos paskirstymą, „Atviros Lietuvos Fondo” (ALF), įstaigų bei iš bibliotekos
renginių metu dalyvaujančių svečių. Nemaţai knygų dovanojo ir bibliotekos mylėtojai – Pagėgių
savivaldybės meras Kęstas Komskis, prof. Vytautas J.Černius (Temple universitetas, JAV), prof.
Vytautas Juodkazis (Vilniaus universitetas), prof. Rolandas - Vitalius
Idzelis (Vilniaus
universitetas) bei nuolatiniai vartotojai – S.Sakavičienė, A.Naikus, B.A.Balsienė, O.Armonas,
S.Laurinaitis, R.Matulionienė ir kt.

Dokumentų gautis
Iš viso per metus įsigyta dokumentų SVB bibliotekose (fiz. vnt. ir pav.):
(lyginamoji analizė su 2005 m.)
VB,
filialai
Viso:
VB
Miesto fil.
Kaimo fil.

2005m.
Egz.
Pav.
4152
523
1383
523
2769
184

Egz.
5925
2053
3872

2006m.
Skirtumas
Pav.
+ 1773
747
+ 670
747
+ 1103
288

Skirtumas
+ 224
+ 224
+ 104

2006m. vidutiniškai kaimo filialas gavo 484 egz. ir 288 pavadinimų dokumentų. Vilkyškių
fil. gavo 600 fiz. vnt., Stoniškių fil. – 593 fiz. vnt. Šie filialai naujų dokumentų gavo daugiausiai,
nes turi didţiausius aptarnaujamus mikrorajonus. Piktupėnų fil. teko 491 fiz.dok., Lumpėnų fil. –
490 fiz. vnt., Natkiškių fil. – 476 fiz. vnt. Panemunės miesto bibliotekoje sumaţėjo vartotojų ir
lankytojų skaičius, todėl, kaip ir 2005 metais, vartotojai aptarnaujami vieną dieną savaitėjė. Naujų
knygų šiai bibliotekai nekomplektuotajama, naujesnių knygų ir periodinių leidinių vartotojams
pristatoma iš viešosios bibliotekos fondų.
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Per metus įsigyta groţinės literatūros VB ir filialuose (fiz. vnt. ir pav.):
(lyginamoji analizė su 2005 m.)
VB,
filialai
Viso:
VB
Miesto fil.
Kaimo fil.

2005m.
1298
543
755

Groţinės (fiz. vnt.)
2006m.
Skirtumas
2013
+ 715
772
+ 229
1241
+ 486

2005m.
333
333
123

Pavadinimai
2006m.
Skirtumas
345
+ 12
345
+ 12
166
+ 43

Didesnę naujai gautų dokumentų dalį sudaro groţinė literatūra.
Groţinės literatūros gauta 2013 fiz. vnt., arba 34 % nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus ir
715 fiz. vnt. daugiau, nei 2005 metais. Vidutiniškai kaimo filialas gavo – 155 knygas. Panemunės
miesto filialas naujų knygų negavo.
Per metus įsigyta šakinės literatūros VB ir filialuose (fiz. vnt. ir pav.):
(lyginamoji analizė su 2005 m.)
VB,
filialai
Viso:
VB
Miesto fil.
Kaimo fil.

2005m.
444
247
197

Šakinės (fiz. vnt.)
2006m.
Skirtumas
1130
+ 686
560
+ 313
570
+ 373

2005m.
190
190
61

Pavadinimai
2006m.
Skirtumas
402
+ 212
402
+ 212
122
+ 61

Šakinės literatūros gauta 1130 fiz. vnt., tai sudaro 19 % nuo bendro dokumentų gavimo.
Vidutiniškai kaimo filialas gavo 329 dokumentus.
Šakinės literatūros fondas bibliotekose yra pasenęs – fondą sudaro daug neaktualių ir
pasenusių savo turiniu dokumentų. Nors informaciniai leidiniai ir šakinė literatūra yra brangi, bet
paklausi ir aktuali besimokančiųjų tarpe, biblioteka stengiasi pagerinti šių spaudinių uţsakymus. Tai
matyti iš padidėjusio įsigytos šakinės literatūros skaičiaus - 686 fiz.vnt. daugiau, negu 2005 metais,
nors gaunamų lėšų informaciniams leidiniams visoms bibliotekoms uţsakyti nepakanka.
Per metus gauta periodinių leidinių (pav. ir fiz. vnt.):
Bibliotekų pavadinimas
Viso :
VB
Miesto fil.
Kaimo fil.

Fiz. vnt.
2782
721
2061

Pavadinimai
79
79
20

2006 metais gauta ne tik daugiau groţinės bei šakinės literatūros, bet ir didelę paklausą
bibliotekoje turinti periodika.
Periodinių leidinių per metus gauta 2782 egz. ir 79 pav., kas sudaro 47 % nuo bendro
dokumentų gavimo. Vidutiniškai kaimo filialas gavo 257 egz. ir 20 pav. periodinių leidinių.
Panemunės miesto filialas naujų periodinių leidinių negavo.
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SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde:
(lyginamoji analizė su 2005 m.)
Bibliotekų
pavadinimas
Viso :
VB
Miesto fil.
Kaimo fil.

Egzempliorių skaičius
2005m. 2006m. Skirtumas
4152
5925
+ 1773
1383
2053
+ 670
2769
3872
+ 1103

% (nuo bendro fondo)
2005m. 2006m. Skirtumas
4
5,6
+ 1,6
6,6
9,5
+ 2,9
3,7
5,1
+ 1,4

2006 metais Kultūros ministerija skyrė ţymiai daugiau lėšų naujų dokumentų įsigijimui, todėl
dokumentų gauta 1773 daugiau negu 2005 metais, arba 5,6 % nuo bendro fondo.
Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti:
Pagrindiniai lėšų šaltiniai naujiems dokumentams įsigyti buvo Kultūros ministerija
(knygoms) ir savivaldybės skiriamos lėšos (periodikai).
Iš viso valstybės ir savivaldybės biudţeto lėšomis 2006 m. nupirkta vienam gyventojui naujų
leidinių uţ 4,82 Lt.
LR Kultūros ministerija VB ir filialų komplektavimui (2006m.) skyrė 41787,00 Lt. Vienam
gyventojui nupirkta dokumentų uţ 3,20 Lt.
Iš savivaldybės biudţeto skirta 21200,00 Lt periodikai. Vienam gyventojui nupirkta
leidinių iš savivaldybės biudţeto uţ 1,62 Lt.

Dokumentų nurašymas
Kaip ir kiekvienais metais biblioteka nurašo neaktualius, susidėvėjusius pasenusius turiniu,
ar dėl kitų prieţasčių bibliotekai nebetinkamus spaudinius.
2006 metais nurašyta 4077 spaudiniai, iš jų 2681 egz. senų metų periodika. Bendro
nurašymo rodiklis siekia 3,8 % nuo bendro fondo kiekio.
Per metus gauta periodinių leidinių (pav. ir fiz. vnt.):
(lyginamoji analizė su 2005 m.)
VB,
filialai
Viso:
VB
Miesto fil.
Kaimo fil.

2005m.
Egz.
Pav.
4946
282
1529
282
209
3208
188

Nurašymo prieţastys :

senų metų periodika

vartotojų prarasti dokumentai

susidėvėjusi literatūra

praradę aktualumą dokumentai

2006m.
Egz.
4077
1353
196
2528

Pav.
327
327
274

Skirtumas
Egz.
Pav.
- 869
+ 45
- 176
+ 45
- 13
- 680
+ 86

– 2681 egz. (2,7 % nuo turimo fondo);
– 34 egz. (0,03 % nuo turimo fondo);
– 1295 egz. (1,2 % nuo turimo fondo);
– 67 egz. (0,06 % nuo turimo fondo);
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Fondo panaudojimas
Bendras fondo apyvartos rodiklis yra 0,90

VB – 1,10

Miesto fil. – 0,02

Kaimo fil. – 0,94
Groţinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 0,38

VB – 0,44

Miesto fil. – 0,47

Kaimo fil. – 0,37
Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,15

VB – 0,13

Miesto fil. – 0,30

Kaimo fil. – 0,15
Periodinių leidinių bendras naudojimo koeficientas – 10,98

VB – 8,53

Miesto fil. – 28,35

Kaimo fil. – 10,97
Bendras fondo panaudojimo rodiklis išliko toks pat - 0,90 , kaip ir 2005 m.
Didelę paklausą viešojoje bibliotekoje ir filialuose turi periodiniai leidiniai, todėl ir
panaudojimo koeficientas yra didesnis nei groţinės ir šakinės literatūros.
Dėl vietos stokos viešoji biblioteka neturi mainų rezervinio ir saugyklos fondų, todėl kaimo
filialai negali nurašyti dubletinės literatūros ir perduoti į mainų rezervinį fondą.
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III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
L.e.metodininkės – skaitytojų aptarnavimo skyriaus
vedėjos pareigas - R. Vaitkuvienė

Vartotojų telkimas
1. Regiono gyventojų skaičius
2006 m. savivaldybėje įregistruota 13075 gyventojų
2. Regiono gyventojų sutelkimo procentas:
Iš viso regione – 27,1%
VB –28,1%
Miesto filialas – 6,3%
Kaimo filialai.-2 7,2%
Gyventojų skaičius 2006 m.

Mikrorajonas
Pagėgiai
Panemunė
Lumpėnai
Natkiškiai
Piktupėnai
Stoniškiai
Šilgaliai
Vėlaičiai
Vilkyškiai
Ţukai
Viso:

Regiono gyventojų sutelkimo
procentas
28,1%
6,3 %
24 %
25,2 %
20,9 %
24,4 %
21,9 %
26,8 %
47,1 %
15,5 %
27,1 %

4612
315
1375
1012
800
1662
960
383
1090
913
13075
2006 m.

Gyventojų sutelkimas

VB

MF

Gyventojų pasiskirstymas
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai :
VB - 1537
mieste - 315
kaime – 1018

KF
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Vartotojai
Iš viso regione – 3538 vartotojai.
Pagėgių VB – 1299
Miesto filiale – 20
Kaimo filialuose – 2219

2006 m.

VB

MF

KF

Vartotojų pasiskirstymas
Bibliotekos
Pagėgių
Panemunės
Lumpėnų
Natkiškių
Piktupėnų
Stoniškių
Šilgalių
Vėlaičių
Vilkyškių
Ţukų
Viso:

2005m.
1322
21
317
278
277
406
210
106
505
158
3600

2006m.
1299
20
319
255
271
406
210
103
513
142
3538
Vartotojų skaičius

4000
3500
3000
2500
2000

3600

3538

1500
1000
500
0
2005

2006

Skirtumas
- 23
-1
+2
- 23
-6
-3
+8
- 16
- 62
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1. Vartotojų sudėtis
Viso regione -3538
Vaikai, jaunimas – 2247
Bedarbiai –208
Darbininkai ir tarnautojai – 445
Ūkininkai ir ţemdirbiai – 40
Pensininkai ir neįgalūs – 235
Namų šeimininkės – 124
Studentai – 239
Vartotojų sudėties pokyčiai

Vaikai ir
jaunimas
Bedarbiai
Darbininkai ir
tarnautojai
Ūkininkai ir
ţemdirbiai
Pensininkai ir
neįgalūs
Namų
šeimininkės
Studentai
Viso:

VB
2005 m.
870

VB
2006m.
922

Miesto fil.
2005 m.
16

Miesto fil.
2006m.
16

Kaimo fil.
2005m.
1387

Kaimo fil.
2006m.
1309

85

98
136

4

2

129
302

110
307

193
1

1

-

-

36

39

51

50

1

1

175

184

26

13

-

1

126

110

96
1322

79
1299

21

20

102
2257

160
2219

2006 m.

Vaikai, jaunimas

Bedarbiai

Darbininkai , tarnautojai

Ūkininkai, žemdirbiai

Pensininkai, neįgalūs

Namų šeimininkės

Studentai

Vartotojų sudėtis
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2. Apsilankymų skaičius
Apsilankymų skaičius: viso - 77255
Viešojoje bibliotekoje – 31422
Miesto filiale – 96
Kaimo filialuose – 45737

2006 m.

VB

MF

KF

Apsilankymų pasiskirstymas
Bibliotekos
Pagėgių VB
Panemunės
Lumpėnų
Natkiškių
Piktupėnų
Stoniškių
Šilgalių
Vėlaičių
Vilkyškių
Ţukų
Viso:

2005 m.
28225
105
5238
6148
6188
6196
2888
2026
14225
2651
73890

2006 m.
31422
96
5250
6106
5958
6575
2896
2119
14551
2282
77255

Skirtumas
+ 3197
-9
+ 12
- 42
- 230
+ 379
+8
+ 93
+ 326
- 369
+ 3365

80000
70000
60000
50000
40000

73890

77255

30000

1

20000

2

10000
0

2005

2006

17
Didţiausias apsilankymų skaičius Vilkyškių bibliotekoje. Ţenkliai padidėjo apsilankymų
Viešojoje bibliotekoje, Stoniškių ir Vėlaičių filialuose. Sumaţėjo lankytojų Piltupėnų, Ţukų,
Natkiškių filialuose. Visoje sistemoje bendras lankomumo skaičius padidėjo 3365 lankytojais.
Lankomumas
Bendras lankomumo rodiklis: 2005m. – 20,5
2006m. – 21,8
Bibliotekos

2005 m.
21,3
5,0
20,1

VB
Miesto filialas
Kaimo filialai

2006 m.
24,2
4,8
20,6

Skirtumas
+ 2,9
- 0,2
+ 0,5

Dokumentų išduotis
Iš viso išduota dokumentų
Iš viso regione – 95983 fiz. vnt.
VB – 23887 fiz. vnt.
Miesto filiale – 252 fiz. vnt.
Kaimo filialuose – 71844 fiz. vnt.

2006 m.

VB

Bibliotekos
Pagėgių VB
Panemunės
Lumpėnų
Natkiškių
Piktupėnų
Stoniškių
Šilgalių
Vėlaičių
Vilkyškių
Ţukų
Viso:

MF

2005 m.
22174
270
10496
7380
12690
11623
7253
3817
12659
5739
94101

KF

2006 m.
23887
252
10940
7311
12434
11891
7317
3848
13043
5060
95983

Skirtumas
+ 1713
- 18
+ 444
- 69
- 256
+ 268
+ 64
+ 24
+ 384
+ 679
+ 1882
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120000

100000

80000

60000
95983

94101
40000

20000

0

2005

2006

Išduota dokumentų

VB
MF
KF
Viso:

2005 m.
15934
270
60172
76376

Išduota į namus
2006 m.
Skirtumas
14010
- 1924
252
- 18
56443
- 3729
70705
- 5671

2005 m.
6240
11485
17725

Išduota vietoje
2006 m.
Skirtumas
9877
+ 3637
15401
+ 3916
25278
+ 7553

Ţenkliai padidėjo išduotis vietoje, nes vis daugiau vartotojų spaudą skaito bibliotekoje, tačiau
sumaţėjo išduotis į namus, nes trūksta populiarios mokslinės ir groţinės literatūros. Vartotojai
daugiau naudojasi interneto paslaugomis.
Iš viso išduota groţinės literatūros

VB
Miesto
Kaimo
Viso:

Išduota iš viso:
Šakinės lit.
Skirtumas
Groţinės lit.
2005m. 2006m. 2005m. 2006m.
2005m. 2006m.
22174
23887
1261
797
- 464
6617
6990
270
252
15
13
-2
83
96
71657
71844
2953
2995
+ 42
19509
17588
94101
95983
4229
3805
- 424
26209
24674

Skirtumas
+ 373
+ 13
- 1921
- 1535

Šakinės ir groţinės literatūros išduoties sumaţėjimą lėmė tai, kad daug vartotojų, ypatingai
jaunimas, ieškodami populiarios mokslinės informacijos, naudojasi interneto paslaugomis, nes
naujos šakinės literatūros leidinių yra nepakankamai. Nors finansavimas dokumentams įsigyti
2006m. buvo didesnis nei 2005m., tačiau nepakankamas, kad būtų patenkinami vartotojų poreikiai
ne tik šakinei, bet ir groţinei literatūrai.
Iš viso išduota šakinės literatūros procentais nuo visos išduoties:
Regione – 4,0
Viešojoje bibliotekoje - 3,3
Miesto filiale – 5,1
Kaimo filialuose – 4,2
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Iš viso išduota groţinės literatūros procentais nuo visos išduoties:
Regione – 25,7
Viešojoje bibliotekoje – 29,3
Miesto filiale – 38,1
Kaimo filialuose – 24,5
Iš viso išduota periodinių leidinių:
Iš viso išduota regione – 67504
VB – 16100
Miesto filiale – 143
Kaimo filialuose – 51261

VB
Miesto fil.
Kaimo fil.
Viso:

Iš viso:
22174
270
71657
94101

2005 m.
Knygų
7878
98
22462
30438

Periodikos
14296
172
49195
63663

%
64,5
63,7
68,6
67,6

Iš viso:
23887
252
71844
95983

2006 m.
Knygų Periodikos
7787
16100
109
143
20583
51261
28479
67504

%
67,4
56,7
71,3
70,3

Viešosios bibliotekos ir filalų periodikos išduotis padidėjo, nes kasmet brangstant spaudai vis
daugiau Pagėgių savivaldybės gyventojų spaudą skaito bibliotekose. Vartotojų pageidavimu
spaudiniai skolinami į namus. Miesto filialui periodinė spauda nebuvo uţsakoma nes filialas dirba
tik vieną dieną savaitėje ir spaudiniai atveţami iš viešosios bibliotekos.
Skaitomumas (egz)
Iš viso regione – 27,1
VB – 18,3
Miesto filiale – 12,6
Kaimo filialuose – 32,4

Viešoji biblioteka
Miesto filialas
Kaimo filialai
Viso:
Kaimo filialai
Lumpėnų
Natkiškių
Piktupėnų
Stoniškių
Šilgalių
Vėlaičių
Vilkyškių
Ţukų

Skaitomumas
2005 m.
2006 m.
16,8
18,3
12,8
12,6
31,7
32,4
26,1
27,1
Skaitomumas
2005 m.
2006 m.
33,1
34,3
26,5
28,7
45,5
45,8
29,0
29,3
34,4
34,8
36,0
37,2
25,1
25,4
36,3
35,6

Skirtumas
+ 1,5
- 0,2
+ 0,7
+ 1,0
Skirtumas
+ 1,2
+ 2,2
+ 0,4
+ 0,3
+ 0,3
+ 1,2
+ 0,3
- 0,7
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Skaitomumas padidėjo visoje viešosios bibliotekos sistemoje, nes 2006m. naujų dokumentų
įsigijimui buvo gauta daugiau lėšų nei 2005 m. Padidėjus finansavimui buvo uţsakyta įvairesnės
literatūros kas ir paskatino vartotojus daugiau skaityti.

Informacinės uţklausos

Bibliotekos

Pagėgių VB
Panemunės fil.
Lumpėnų fil.
Natkiškių fil.
Piktupėnų fil.
Stoniškių fil.
Šilgalių fil.
Vėlaičių fil.
Vilkyškių fil.
Ţukų fil.
Viso:

Bibliografinės
uţklausos
Iš viso:
2005
2006 Teminės
m.
m.
2023
291
167
215
80
74
10
140
42
3042

2153
11
318
140
166
106
54
51
166
37
3202

621
5
262
95
111
77
27
47
145
20
1410

2006 m.
Faktinės

Adresinės

Tikslinės

783
2
15
16
15
3
17
17
868

466
2
18
10
11
19
4
530

283
2
38
20
28
14
5
4
394

Iš viso atsakyta į 3042 uţklausas.
Viešojoje bibliotekoje – 2023;
Kaimo filialuose – 1019;
Vidutinis uţklausų skaičius tenkantis vienam filialui – 304

2006 m.

VB

MF
Atsakyta uţklausų

KF

Iš to
skaičiaus
vaikams
515
9
213
80
117
57
44
47
66
22
1170
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Darbo vietos vartotojams
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius:
Iš viso regione – 93;
Viešojoje bibliotekoje – 39;
Miesto filiale – 4;
Kaimo filialuose – 50;
Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
Iš viso – 10;
VB – 7;
Stoniškių filiale – 1;
Lumpėnų filiale – 1;
Piktupėnų filiale – 1;
Kompiuterizuotų darbo vietų (skirtų vartotojams) skaičius, prijungtų prie interneto
Iš viso – 6;
VB – 4;
Pastaba: Lumpėnų ir Stoniškių filialai naudojasi internetu pagal sutartį su seniūnijomis.
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams
Iš viso – 5;
VB – 5.

Vartotojų orientavimas ir apmokymas
Vartotojų orientavimas ir apmokymas kaip naudotis katalogais, kaip rasti reikiamos literatūros
fonduose, dirbti kompiuteriu ir naudotis internetu uţėmė 1179 valandų. Bibliotekos darbuotojų
pravestuose apmokymuose dalyvavo per 500 bibliotekos vartotojų. Šiems vartotojams buvo pravesti
10 – ies ir 20 – ies val. trukmės kompiuterinio raštingumo kursai. Kai kuriems vartotojams,
bibliotekoje įgijusiems kompiuterinio raštingumo pradmenis, pavyko įsidarbinti, galima teigti, kad
tokie kursai yra reikalingi ir naudingi.
Prieiga ir sąlygos
Darbo valandos: Viešoji biblioteka: Kasdien 8 -17
Šeštadienį 8 – 15
Poilsio diena - sekmadienis
Filialų darbo laikas:
Lumpėnų , Natkškių, Piktupėnų, Stoniškių, Vilkyškių filialų darbuotojai dirba 0,75 etato kasdien
nuo 930 iki 16 val.
Šilgalių, Vėlaičių, Ţukų, filialų darbuotojai dirba 0,5 etato.
Antradienį 930 – 17 val.
Trečiadienį 930 – 17 val.
Ketvirtadienį 930 –16 val.
Panemunės filialas dirba vieną kartą savaitėje ketvirtadieniais nuo 1200-1600 val.
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TBA
TBA paslaugomis pasinaudojo Vilkyškių filialo bibliotekininkė, rinkdama kraštotyrinę
medţiagą apie Vilkyškių biblioteką ir mikrorajoną.
Išsiūsti 3 uţsakymai į Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešėją biblioteką.
Gautos 3 dokumentų kopijos kuriomis pasinaudota papildant kraštotyros kartoteką, kopijos
panaudotos personalijų segtuvui papildyti.

RENGINIAI

Ţodiniai
Vaizdiniai
Kompleksiniai
Iš jų parodos
Viso:

VB
Miesto filialai
2005m. 2006m. 2005m. 2006m.
12
21
79
115
16
30
18
107
166
-

Kaimo filialai
2005m. 2006m.
41
72
228
238
31
46
67
300
356

Viso:
2005m. 2006m.
53
93
307
353
47
76
85
407
522

Bibliotekoje ir filialuose per 2006 – uosius metus, lyginant su praėjusiais metais, surengta 59
renginiais daugiau. Buvo stengtasi paminėti kuo daugiau įţymių datų, skirtų rašytojų jubiliejams,
valstybinėms šventėms. Atsiranda vis daugiau renginių, kuriuose puoselėjamos Pagėgių krašto
tradicijos. Kai kurie renginiai jau tapę tradicineis, be kurių pagėgiškiai neįsivaizduoja bibliotekos
veiklos.
Pagrindinės renginių formos ir tematika
Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Pagėgių krašto literatų kūrybos pristatymai,
krašto dailininkų plenerai ir parodų pristatymai, seminarai, poezijos vakarai, susitikimai su įţymiais
ţmonėmis, literatūrinės valandėlės, popietės. Graţia tradicija tapo meninkų ir fotografijos darbų
parodos bibliotekoje, jų pristatymai, kuriuose dalyvauja darbų autoriai.

Įsimintini viešosios bibliotekos renginiai:
2006 m. buvo skirti skaitymo skatinimui. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir
filialuose visus metus buvo ruošiamos literatūrinės parodos, garsinio skaitymo valandėlės vaikams,
naujų knygų parodos, jų pristatymai, susitikimai su įţymiais ţmonėmis skirti skaitymo skatinimui.
Renginiuose aktyviai dalyvavo Pagėgių bendruomenė, moksleiviai, savivaldybės vadovai, mokyklų
bibliotekininkai. Prisiminti įţymūs krašto ţmonės, kurie prisidėjo prie lietuviškos kalbos
puoselėjimo ir išsaugojimo.
1. Tradicinis vakaras ,,Poezijos pilnatis”, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai. Pasidţiaugta, kad renginys vyksta jau ketvirti metai ir literatų gretos kasmet
pasipildo naujais poetais. Apţvelgus literatų veiklą, ţodis buvo suteiktas patiems literatams, kurie
pristatė savo naują kūrybą. Renginio metu grojo ir dainavo Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos
gitarisčių kvartetas, eiles skaitė Klaipėdos dramos teatro aktorė, daugelio konkursų nugalėtoja,
Regina Šaltenytė.
2. ,,Moterys moterims”, moterų sueiga į kurią kiekvienais metais sukviečiamos,
įvairių Pagėgių moterų klubų ir draugijų narės. Pagėgių moterų sueigoje buvo pristatoma
tauragiškės, tautodailininkės Genovaitės Digaitienės dailės darbų paroda. Autorė papasakojo apie
savo kūrybą ir surengtas kelias dešimtis parodų, apie savo nelengvą dalią. Patarė pagėgiškėms kaip
išgyventi sukiais gyvenimo momentais, kaip ,,prisijaukinti“ kūrybos mūzas. Neįgaliųjų draugijos
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Pagėgių skyriaus moterų ansamblis ,,Oktava“ daina pradţiugino visas sueigos dalyves. Moterys,
pamiršusios savo rūpesčius, prisijungė prie dainuojančiųjų ir dţiaugėsi graţiu pavasariu.
3. ,,Pagėgių miesto šventė – 2006”. Pagėgių savivaldybės Viešosios bibliotekos
kiemelyje, po atviru dangumi, buvo pristatyti Pagėgių krašto menininkų dailės plenero darbai.
Viešosios bibliotekos direktorė Pagėgiškiai bei svečiai buvo pakviesti apţiūrėti parodą ir priminta
istorija, kaip atsirado ši graţi idėja surengti Pagėgių krašto dailininkų plenerą, jau tapusiu tradiciniu
Viešosios bibliotekos renginiu miesto šventės metu. Renginio dalyvius ir svečius linksmino
televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ dalyviai, pagėgiškiai Gustina Norkutė (vad. Evelina
Norkienė), berniukų duetas Rokas Sarapinas ir Mantas Ubartas, mergaičių duetas Milda Jašinskaitė
ir Jovita Pavlovaitė (vad. Irena Ubartienė).
4. ,,Groţis, kuris padeda gyventi“. Taip pavadintas vakaras – susitikimas su
tautodailininke iš Tauragės raj. Maţonų miestelio - Juzefa Bruţiene. Viešojoje bibliotekoje
eksponuojama p. Juzefos tapybos darbų paroda sulaukė daug šiltų atsiliepimų, kurie buvo išsakyti
dailininkei susitikimo metu. Pagėgiškiai atėję į susitikimą buvo suţavėti tautodailininkės
jaunatviška energija, meile gyvenimui ir ţmonėms. Ji yra surengusi per 100 autorinių parodų
Lietuvoje ir uţsienio šalyse. Savo gimtinėje J. Bruţienė yra įkūrusi groţio ir mados studiją
,,Išdykėlis“, kurioje yra šokių grupė ir madų demonstruotojai. P. Juzefa ne tik tapo paveikslus, bet ir
kuria drabuţių kolekcijas, kurias susitikimo metu pademonstravo Pagėgių vidurinės mokyklos
moksleivės. Tai pačios autorės, rankomis megzti, lino drabuţiai. Renginyje koncertavo Pagėgių
papildomojo ugdymo mokyklos gitarisčių ansamblis (vad. Evelina Norkienė).
5. ,,Poezijos pilnatis“, Pagėgių krašto literatų kūrybos rinktinės pristatymas. Paţintis
su naująja knyga prasidėjo nuo bibliotekos darbuotojų skaitomų eilėraščių iš naujosios rinktinės.
Nuskambėjus eilėraščiams, šio leidinio sumanytoja ir sudarytoja Pagėgių viešosios bibliotekos
direktorė Elena Stankevičienė su dideliu dţiaugsmu ir didţiuodamasi Pagėgių krašto kūrėjais ir šia
knyga, kuri yra ne vienerių metų jų darbo vaisius, pristatė Pagėgių visuomenei. Į šios poezijos
rinktinės pristatymą susirinkę literatūros mėgėjai, kultūros veikėjai ir kiti svečiai vos tilpo
nedidelėje bibliotekos patalpoje. Organizatoriai, svečiai ir patys poetai negailėjo vieni kitiems
graţių padėkos ţodţių. Vėl skambėjo eilėraščiai, nauji ir jau girdėti iš dar daţais ir kvepiančios
poezijos rinktinės. Šiltą atmosferą sukūrė Šilutės rajono Vaikų meno mokyklos moksleiviai –
saksofonininkų ansamblis (vadovas Br. Bučius) bei stygininkų ansamblis (vadovė A. Kazlauskytė).
6. Rašytojos, pagėgiškės Bronės Savickienės knygos ,,Nelieskit! Pastatyta“
pristatymas. Tai jau 4 – oji Bronės Savickienės knyga. Naujoji knyga kurią B. Savickienė vadina
autobiografine, pavadinta vieno pagėgiškio ţodţiais, ištartais tuometinei Šilutės rajono valdţiai, kai
jie norėjo nugriauti pagėgiškių pastatytą koplyčią. Knygoje vaizdţiai pateikti jaunos merginos
įspūdţiai tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje, jos siekiai mokytis, kaupti gyvenimišką patirtį,
pirmi bandymai kurti eiles ir apsakymus. Renginio metu pasidţiaugta, kad būdama garbaus amţiaus
p. B. Savickienė vis dar kuria, jos eilėraščiai skamba kasmetiniuose ,,Poezijos pilnaties”
renginiuose. Rašytoja 2002 m išrinkta Pagėgių krašto Metų ţmogumi, nuolatinė Viešosios
bibliotekos lankytoja. Šventinę nuotaiką pagyvino ,,Lietuvai pagraţinti“ draugijos Pagėgių skyriaus
ansamblis.
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Įsimintini filialų renginiai
Paminėtina, kad visuose filialuose vyko popietės, parodos, skirtos Nacionalinei bibliotekų
savaitei, kuriose atskleistas bibliotekos fondas, įtaigiai pristatyta bibliotekų veikla, darbuotojos daug
dėmesio skyrė susitikimams su ţinomais krašto kultūros ir meno ţmonėmis, jų kūrybos pristatymui.
Lumpėnų filialas surengė popietes, Tarptautinei vaikų knygos ir Nacionalinei bibliotekų
savaitei. Graţi popietė skirta Lumpėnų seniūnijos įkūrimo 5 – osioms metinėms, ,,Lumpėnai prieš
90 metų“. Šventėje buvo prisiminta Lumpėnų seniūnijos ir bibliotekos istorija, parengta viktorina
kurioje dalyvavo ir suaugusieji ir maţieji bibliotekos bičiuliai. Renginio svečiai buvo apdovanoti
rašikliais, kurie buvo pagaminti šiai šventei. Visus metus bibliotekos lankytojus dţiugino Pagėgių
krašto dailininkų parodos, fotografijų darbų parodos ir kt..
Natkiškių filialas surengė renginių ciklą kaip naudotis bibliotekos informaciniu fondu,
informacinės ieškos priemonėmis. Nuolatos rengiamos dailės darbų parodos suaugusiems ir
vaikams, literatūrinės parodos skirtos rašytojų jubiliejams ir valstybinėms šventėms prisiminti.
Bibliotekoje rengiamos įvairios popietės. Didţiausias renginys buvo skirtas vaikų vasaros
uţimtumui ,,Sveika, vasara auksine“, kadangi atostogų metu retas moksleivis išvyksta atostogauti
kitur. Per vasarą buvo surengta net penkios popietės, kukių metu vyko įvairūs konkursai, popiečių
metu vaikai garsiai skaitė mėgstamiausių autorių pasakas, jas aptarinėjo, piešė jų veikėjus, gamino
knygų skirtukus ir kt. Šia vasaros stovyklėle buvo patenkinti ir vaikai, ir jų tėveliai.
Piktupėnų filialas surengė popietę, skirtą knygnešio dienai. Šia proga buvo surengta akcija
,,Graţiausias knygos skirtukas“, taip pat vaikučiai paprašė savo tėvelių prisidėti prie akcijos
,,Perskaičiau – dovanoju jums“. Į šias akcijas atsiliepė daug moksleivių bei jų tėvelių, kurių metu
bibliotekai padovanota 10 knygų ir daug skirtukų knygoms. Bibliotekininkė N. Jogienė yra
Piktupėnų bendruomenės pirmininkė, ji geba puikiai derinti bibliotekos ir bendruomenės veiklą. Jos
parengtas bendruomenės veiklai skirtas projektas ,,Kultūringos bendruomenės atspindys vaiko
akyse“, gavo finansavimą iš Kultūros ministerijos ir buvo vykdomas bibliotekoje. Į biblioteką buvo
pakviestas rašytojas Vytautas Rašickas. Rašytojas labai šiltai ir nuoširdţiai bendravo su vaikais,
jaunimu bei suaugusiais. Vaikai skaitė ištraukas iš jo kūrinių, o rašytojas atsisveikindamas
bibliotekai padovanojo knygą su autografu ,,Nebaigtas dienoraštis“.
Stoniškių filialas nuolat organizuoja menininkų darbų parodas bei jų pristatymus. Biblioteka,
2004m. perkėlus į naujas patalpas, tapo bendruomenės namais, kuriuose nuolat vyksta
bendruomenės susiėjimai, minimos įvairios šventės, sprendţiamos aktualios problemos.
Bibliotekoje vyko popietės, skirtos Lietuvos nepriklausomybės dienai, Tarptautinei vaikų knygos
dienai, Nacionalinei bibliotekų savaitei, parengta daug literatūrinių parodų, skirtų rašytojų
jubiliejams, bei valstybinėms šventėms. Bibliotekos renginius paįvairino muzikinio ţanro atstovai:
Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos gitarisčių ansamblis (mok. E. Norkienė).

25

Parodų formos ir tematika
Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose buvo eksponuojama Pagėgių krašto
dailininkų darbų, fotografijų, rankdarbių, medţio droţinių, moksleivių dailės, keramikos dirbinių
bei literatūrinės parodos. Graţia tradicija tapo parodų pristatymai dalyvaujant autoriams.
Įsimintinos viešosios bibliotekos parodos
Meno parodos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tauragės fotomeninkų darbų paroda ,,Tauragė – metai Europoje”.
Genovaitės Digaitienės (Tauragė) dailės darbų paroda.
Alberto Kelmelio (Šilutė) fotografijos darbų paroda.
,,Pagėgiai laiko delne”, fotografijos darbų paroda, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei.
,,Pagėgiai – 2006”, Pagėgių krašto menininkų tapybos darbų paroda (2 dalys).
Juzefos Bruţienės tapybos darbų paroda ,,Visa, kas graţu ir gera”.

Literatūrinės parodos:
1. ,,Skaitant gyvenimo knygą”, paroda, skirta rašytojo, Juozo Grušo 60 – osioms gimimo
metinėms.
2. ,,Aš gyvas kalboje”, paroda, skirta rašytojo, vertėjo Liudviko Rėzos 230 – osioms
gimimo metinėms.
3. ,,Lietuva – istorijos puslapiuose”, paroda, skirta istoriko Adolfo Šapokos 100 – osioms
gimimo metinėms.
4. ,,Paţadinti archyvai”, paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
5. ,,Kas susikaupę neramioj širdy”, paroda, skirta poeto Fausto Kiršos – 115 osioms
gimimo metinėms.
6. ,,Priglaudęs ţodį – knygą prie širdies”, paroda, skirta sociologo, publicisto, literatūros
tyrinėtojo Jono Šliūpo 145 – osioms gimimo metinėms.
7. ,,Prie didţiojo kūrybos kelio”, paroda, skirta rašytojo, vertėjo Vytauto Sirijos-Giros 95 –
osioms gimimo metinėms.
8. ,,Asmenybė, kuri negali neţavėti”, paroda, skirta poeto Vytauto Mačernio 85 – osioms
gimimo metinėms.
9 ,,Tikėjimas knygos galia”, paroda, skirta rašytojo, kritiko, vertėjo Antano Vaičiulaičio
100 – osioms gimimo metinėms.
10. ,,Prie bendrinės kalbos ištakų”, paroda, skirta kalbininko, pedagogo Jono Jablonskio 100
– osioms gimimo metinėms.
11. ,,Istorinės raidos vingiuose“, paroda, skirta filosofijos istoriko Vacio Bagdonavičiaus 65
– osioms gimimo metinėms.
12. ,,Širdyje toks giedrumas”, paroda, skirta rašytojo Kazio Inčiūros 100 – osioms gimimo
metinėms.
13. ,,Dalintis meile ir dţiaugsmu”, paroda, skirta poetės Ramutės Skučaitės 75 – osioms
gimimo metinėms.
14. ,,Ţmogus – ištisas pasaulis”, paroda, skirta sukilimo Lietuvoje dalyvės Emilijos
Pliaterytės 200 – osioms gimimo metinėms.
15. ,,Paţink savo kraštą – Maţają Lietuvą”, paroda, skirta Maţosios Lietuvos prisijungimo
prie Didţiosios Lietuvos akto dienai paminėti.
16. ,,Taurūs gyvenimo vingiai”, paroda, skirta tautinio judėjimo veikėjo, mokslininko Jono
Basanavičiaus 155 – osioms gimimo metinėms.
17. ,,Nepraleiskite progos”, paroda, skirta TV reţisierės, scensristės, aktorės Galinos
Dauguvietytės 80 – osioms gimimo metinėms.
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18. ,,Ţmogaus didybė - išmintyje”, paroda, skirta prozininko, dramaturgo Juozo Grušo 125 –
osioms gimimo metinėms.
19. ,,Tavo mintys - visiems”, paroda, skirta rašytojo Antano Škėmos 95 – osioms gimimo
metinėms.
20. ,,Prarasto laiko nebūna”, paroda, skirta visuomenės ir kultūros veikėjo Kazio Griniaus
140 – osioms gimimo metinėms.
Įsimintinos filialų parodos:
1. ,,Elegantiški gyvenimo paveikslai“, paroda, skirta rašytojo, vertėjo Vytauto- Sirijos Giros
95-osioms gimimo metinėms (Natkiškių fil.)
2. ,,Ir draugo ţodis šildė“, paroda, skirta prozininko Kazio Maruko ( Marijono Krasausko) 75osioms gimimo metinėms (Naikiškių fil.)
3. ,,Brandţios kūrybos palikimas“, paroda, skirta rašytojo AntanoVenclovos 100- osioms
gimimo metinės (Piktupėnų fil.)
4. ,,Lietuvių literatūros puoselėtojas“, paroda, skirta rašytojo MotiejausValančiaus 205- osioms
gimimo metinėms. ( Piktupėnų fil.)
5. ,,Groţis skaidrina ţmogaus sielą“ skirta, rašytojos, kritikės Sofijos KymantaitėsČiurlionienės 120- osioms gimimo metinėms. (Stoniškių fil.)
6. ,,Ţmogiškumas- kaip pilies akmenys“, paroda, skirta prozininko Juozo Apučio 70- osioms
gimimo metinėms. (Stoniškių fil.)
7. ,,Gyvenimas atiduotas ateičiai“, paroda, skirta rašytojo Balio Sruogos 110- osioms gimimo
metinėms. (Šilgalių fil.)
8. ,,Aktualios dramaturgijos kūrėjas“, paroda, skirta dramaturgo Juozo Grušo 105- osioms
gimimo metinėms. ( Šilgalių fil.)
9. ,,Istorijos puslapius pavarčius“, paroda, skirta istoriko, rašytojo Adolfo Šapokos 100osioms gimimo metinėms. ( Vėlaičių fil.)
10. ,,Bevartant stebuklingos knygos lapus“, paroda, skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai.(Vėlaičių fil.)
11. ,,Liudvikas Rėza - literatūros mokslininkas ir kritikas“, paroda, skirta tautosakininko, poeto,
vertėjo Liudviko Rėzos 230- osioms gimimo metinėms. (Vilkyškių fil.)
12. ,,Savaime dainuojanti siela“, paroda, skirta poeto Antano Vienaţindţio 165-osioms gimimo
metinėms. (Vilkyškių fil.)
13. ,,Ir skrenda daina“, paroda, skirta Vacio Reimerio 85- osioms gimimo metinėms. (Ţukų fil.)
14. ,,Eilėraštis – mano sielos raktas“, paroda, skirta, Ramutės Skučaitės 75- osioms gimimo
metinėms. (Ţukų fil.)
15. ,,Gėrio ir groţio kūrėjas“, paroda, skirta rašytojo Juozo Grušo 105- osioms gimimo
metinėms. (Ţukų fil.)
Renginių lankytojai:
Iš viso – 4335
VB – 1625
Kaimo fil. - 2710
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Bibliotekos teikiamos paslaugos
Pagėgių savivaldybės Viešoji biblioteka teikia šias paslaugas vartotojams:
1. Spaudinių kopijavimas.
2. Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualias uţklausas sudarymas, redagavimas.
3. Informacijos spausdinimas.
4. Teksto surinkimas ir atspausdinimas.
5. Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų.
6. Lankstinuko, kvietimo, teksto su grafiniu vaizdu, vizitinės kortelės, ţenkliuko, diplomo,
blanko maketavimas ir atspausdinimas.
7. Meno, foto parodų eksponavimas bibliotekos patalpose.
8. Bibliotekos patalpų ir įrangos nuoma.
9. Naudojimosi elektronine informacija pamokos.
10. Laiško siuntimas elektroniniu paštu.
11. Naudojimosi internetu ne mokslo tikslais.(pokalbių svetainės, ţaidimų programos).
12. Informacijos įrašymas į diskelį.
13. Dokumentų įrišimas.
14. Dokumento skenavimas.

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
Komplektuotoja J. Eidikaitienė
LIBIS PĮ diegimas
2004 m.pradėta diegti LIBIS programa, viešoji biblioteka turi prieigą prie interneto.
Informacinis fondas
Informacinį fondą viešojoje bibliotekoje sudaro 973 fiz. vnt ir 828 pavadinimų dokumentų.
2006 metais fondas pasipildė 95 fiz. vnt. ir 76 pavadinimais naujais informaciniais leidiniais.
Daugiausiai vartotojai pageidauja literatūros psichologijos, ekonomikos, vadybos klausimais, todėl
ir fondą stengtasi papildyti būtent šiais leidiniais, nors dėl didelių kainų visiems filialams uţsakyti
informacinių leidinių lėšų nepakanka.
Per šiuos metus gauti nauji paklausūs leidiniai : „Pasaulio vietovardţiai : Europa“, „Augalai“,
„Senosios civilizacijos“, „100 garsiausių pasaulio muziejų“, „Lietuvos teisės pagrindai“,
„Svarbiausi visų laikų mūšiai“, A.Semaška „Kelionių vadovas po Lietuvą“, „Didysis vokiečiųlietuvių kalbų ţodynas“, „Pradinuko enciklopedija“, „Informatika“ ir kt.
Informacinį fondą Viešosios bibliotekos filialuose sudaro 1984 fiz. vnt. dokumentų. Miesto
filialo fondo dydį sudaro 60 fiz. vnt. dokumentų, vidutinis kaimo filialo fondo dydis – 119 fiz. vnt.
Didţiausius informacinius fondus turi Vilkyškių (302 fiz. vnt.) ir Stoniškių (235 fiz. vnt.) filialai.
Kiti filialai turi maţdaug vienodai – apie 70 fiz. vnt.
Daugiausiai 2006 m. informacinių leidinių gavo viešoji biblioteka, kaimo filialų fondai
pasipildė negausiai, apie 3-5 fiz. vnt.
2006 metais populiariausiai buvo naudojami šie informaciniai leidiniai : N.L.Gage
„Pedagoginė psichologija“, D.G.Myers „Psichologija“, A.Suslavičius „Socialinė psichologija“,
„Lietuvos Respublikos Konstitucija“, K.K.Vilkonis „Lietuvos ţaliasis rūbas“, „Lietuvos
aplinkosaugos raida“, A.Semaška „Po Lietuvą“, „Pasaulio geografijos atlasas“, D.Janickienė
„Informatika“, enciklopedijos, įvairių uţsienio kalbų ţodynai, knygos apie Maţąją Lietuvą ir kt.
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Katalogų ir kartotekų sistema
Viešojoje bibliotekoje yra abėcėlinis ir sisteminis katalogas, antraščių, kraštotyros,
personalijų kartotekos. Filialuose – abėcėliniai, sisteminiai katalogai, antraščių, kraštotyros
kartotekos. Vilkyškių, Lumpėnų, Stoniškių filialuose ir citatų kartotekos.
Filialų bibliotekininkės abėcėlinius katalogus nuolat papildo naujomis kataloginėmis
kortelėmis, gautomis iš Viešosios bibliotekos komplektavimo skyriaus su nauja knygų siunta. Nuo
2004 metų, bibliotekoje įdiegus LIBIS programinę įrangą, pradėtas kurti elektroninis katalogas. Iš
viso katalogas pasipildė 5270, 2006 metais – 3053 naujais kompiuteriniais įrašais.

BIBLIOGRAFINIS INFORMACINIS VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Bibliotekininkė informacijai A. Andrulienė
INTERNETAS
Kompiuterizuotos darbo vietos
(lyginamoji analizė su 2005 m.)
Iš viso

2006m.

2005m.

Skirtumas

VB
Kaimo
fil.
Iš viso:

Iš jų
Kompiuterizuo
tų darbo vietų
darbuotojams

12
3

12
1

0
+2

5
0

7
3

9
2

15

13

+2

5

10

11

Kompiuterizuotų
darbo vietų
vartotojams

Kompiuterių
darbo vietų
prijungtų prie
interneto

2006 m. kaimo bibliotekose padaugėjo 2 kompiuterizuotomis darbo vietomis Lumpėnų,
Piktupėnų, filialuose. Iš 15 kompiuterizuotų darbo vietų 10 skirtos vartotojams, 5 darbuotojams.
Viešojoje bibliotekoje, bei Lumpėnų, Stoniškių filialuose yra prieiga prie interneto.

VARTOTOJŲ ORIENTAVIMAS IR APMOKYMAS
Internetinės skaityklos vartotojai ir lankytojai:
Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje nuo 2002m. veikia Interneto skaitykla. Šiuo metu
skaitykloje yra 4 kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams. Visos naudojimosi kompiuteriu
paslaugos yra nemokamos, išskyrus tas paslaugas, kurias yra patvirtinusi Pagėgių savivaldybės
taryba (2003m. spalio 9d.). Prieigai prie interneto tapus nemokamai, pastebimai padidėjo interneto
vartotojų skaičius. Pagėgių mieste ir savivaldybėje nėra viešosios prieigos taškų, išskyrus
biblioteką. VB Interneto skaitykloje malonu matyti vartotojus paauglius, kurie sudaro didţiausią
lankytojų dalį, taip pat internetinės skaityklos neaplenkia ir garbaus amţiaus vartotojai. Lankytojų
sumaţėja vasaros metu, kai moksleiviai atostogauja, o kaimiškoji bendruomenės dalis dirba lauko
darbus.
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Interneto vartotojai
Internetinės
lankytojai

skaityklos

2006 m.

2005 m.

Skirtumas

408

275

+133

6487

3277

+3210

Biblioteka krašto gyventojams suteikia galimybę ir sąlygas naudotis šiuolaikinėmis
informacijos technologijomis, moko vartotojus jomis naudotis. 2006m. VB Interneto skaityklos
lankytojai ir vartotojai naudojasi Bibliografinės Lietuvos periodinės spaudos straipsnių,
Nacionalinės bibliotekos duomenų bazėmis ir naujomis ELTA ir LITLEX-Internet DB, kurias
visoms respublikos miestų ir rajonų bei apskričių viešosioms bibliotekoms uţprenumeravo Kultūros
Ministerija. Moksleiviams organizuojamos ekskursijos į bibliotekas, vedamos bibliografinės
pamokėlės.
Metų pradţioje Interneto skaitykloje 2 kompiuteriai pakeisti naujais, įsigytas kompaktinių
diskų įrašymo mechanizmas. Kompiuterinės technikos atnaujinimas pagerino ne tik paslaugų
kokybę, bet ir bibliotekos įvaizdį.
Bibliotekos darbuotojai vedė vartotojams pamokas, skirtas išmokti naudotis elektroninėmis
paslaugomis, kitomis e priemonėmis, mokė kompiuternio raštingumo pradmenų, tai sudarė
iš viso - 250 val. Taip pat bibliotekos vartotojams buvo organizuoti 10-ies ir 20-ies val. trukmės
kompiuterinio raštingumo kursai: iš viso – 100 val. Iš viso šiuose apmokymuose dalyvavo per 500
internetinės skaityklos lankytojų.
Pagėgių viešosios bibliotekos parengti leidiniai popierinėse ir elektroninėse laikmenose:
1. Krašto literatų kūrybos rinktinė ,,Poezijos pilnatis“ – iš dalies finansuota Kultūros
ministerijos, parengta Viešosios bibliotekos, spausdinta S. Jokuţio leidykloje –
spaustuvėsje, tiraţas - 500 egz.); (Surinko medţiagą, parengė spaudai, redagavo E.
Stankevičienė).
2. „Pagėgių krašto dailininkų pleneras ,,PAGĖGIAI – 2006“ – apie krašto dailininkų sambūrį,
plenerus, parodas. Leidinį spausdino Viešoji biblioteka; (Medţiagą surinko ir parengė
spaudai E. Stankevičienė).
3. Bibliografinė rodyklė ,,Vydūnas (Vilhelmas Storosta) Maţosios Lietuvos kultūroje“;
(Medţiagą rinko, parengė spaudai E. Stankevičienė).
4. Parengtas ir atspausdintas Piktupėnų kaimo bendruomenės ir Piktupėnų filialo bibliotekos
„2007 metų kalendorius“ (30 vnt.); (redagavo E. Stankevičienė, maketavo ir spausdino
bibliotekininkė informacijai A. Andrulienė).
5. Išleista Šilgalių filialo bibliotekininkės T. Biliūnienės parengta eilėraščių rinktinė
,,Lopšinės“ (20 vnt.); (maketavo ir spausdino bibliotekininkė informacijai A. Andrulienė)
6. Parengtas ir atspausdintas lankstinukas ,,Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklai 5 metai“
(500 vnt); (Redagavo E. Stankevičienė ir maketavo ir spausdino bibliotekininkė informacijai
A. Andrulienė).
7. Personalinis leidinys ,,Pagėgių Šv. Kryţiaus parapijos klebonas Olijandas JurevičiusPagėgių krašto laikraščių puslapiuose” (Redagavo E. Stankevičienė, medţiagą surinko ir
spausdino bibliotekininkė informacijai A. Andrulienė).
8. Parengta ir atspausdinta įvairiausių kvietimų, sveikinimų, skelbimų, skrajučių, atmintinių,
informacinių leidinių Pagėgių krašto įstaigoms, kaimo bendruomenėms, Viešajai bibliotekai,
filialams ir kitoms organizacijoms bei bibliotekos vartotojams, pavieniams asmenims apie
4000 vnt; Tai reikalauja daug pastangų, darbo sąnaudų ir lėšų. Daţnai šios paslaugos
atliekamos mainais uţ koncertines programas bei įvairius pasirodymus bibliotekos
renginiuose. (Medţiagą rengė parengė E. Stankevičienė, maketavo ir spausdino
bibliotekininkė informacijai A. Andrulienė).
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9. Nuolat tvarkomas Viešosios bibliotekos nuotraukų, albumų
informacijai Asta Andrulienė).

archyvas; (Bibliotekininkė

Viešojoje bibliotekoje kasmet papildomi nauja medţiaga kraštotyros segtuvai:
,,Maţoji Lietuva“;
,,Martynas Jankus“;
,,Vydūnas“;
,,Algimantas Mackus“;
,,Eugenijaus Skipičio publikacijos“;
,,Senieji Pagėgiai“;
,,Naujieji Pagėgiai“;
,,Pagėgiai laiko delnuose“;
,,Mūsų darbai, mūsų šventės“;
,,Profesorius Vytautas J. Černius“;
,,Profesorius, habilituotas daktaras Vytautas Juodkazis“ ir kt.
Ataskaitiniais metais sutvarkyta įvairi informacinė medţiaga apie bibliotekos veiklą, tai:
renginių fotonuotraukos, kvietimai, bukletai, lankstinukai ir kt. Informacinė medţiaga apie
kraštiečius renkama 10 segtuvų, Pagėgių krašto išeiviją - 2, susirašinėjimo ir kita įvairi medţiaga
talpinama albumuose ir segtuvuose. Vietos stoka riboja šio svarbaus darbo rezultatų eksponavimą
skaitytojams, tad daugybė aplankų iš periodinės spaudos apie įvairias kalendorines šventes, apie
įţymius Pagėgių krašto kultūros ir visuomenės veikėjus, susitikimus ir miesto aktualijas (js fiksuoja
bibliotekos darbuotojos), seniūnijų veiklą, tenka archyvuoti. Naujame bibliotekos projekte
numatytos patalpos šios svarbios medţiagos saugojimui ir eksponavimui.
Iš viso atsakyta uţklausų interneto pagalba:

876

Faktografinių..........................................................576
Adresinių................................................................300
Vartotojai pateikia vis įdomesnes ir sudėtingesnes uţklausas. Suaugusiuosius ir studentus
labiausiai domino apskaita, vadyba, organizacijų įvaizdţio kūrimas, socialinė pedagogika, įvairūs
įstatymai, turizmo paslaugų teikimas, marketingas ir kt. Moksleiviai daţniausiai ieškojo
informacijos apie rašytojus ir jų kūrybą, papročius, ES šalis, įţymius ţmones ir kt.
Vis aktualesnė tampa informacijos paieška bibliotekų duomenų bazėse. Atsakant į vartotojų
uţklausas, naudotasi bibliotekininkų rengiamų spaudos kopijų ir iškarpų rinkiniais. Bibliotekos
darbuotojos kaupia ir sistemina naujus teminius rinkinius, atsiţvelgdami į kasmet pasikartojančias
lankytojų uţklausas. Siekiant uţklausų įvykdymo kokybės, nesitenkinama tik bibliotekoje esančiais
spaudiniais, neknygine medţiaga. Informacijos ieškoma gretimose miesto bibliotekose ir kt. Kad
padėti vartotojui susirasti ir atrinkti tinkamą informaciją, reikia ne tik gerai išmanyti visus
informacijos išteklius, bet ir ţinoti įvairių mokslų šakų terminologiją, todėl reikalavimai darbuotojui
nuolat didėja.
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BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŢIO FORMAVIMAS
Formuojant bibliotekos įvaizdį pagrindinis dėmesys buvo skiriamas bibliotekos
renginių tobulinimui, darbuotojų kvalifikacijos, jų profesionalumo ugdymui. Biblioteka aktyviai
reguoja į visuomenės gyvenimo pokyčius, formuoja dokumentų fondus ir teikia paslaugas
atsiţvelgiant į vartotojų poreikius. Viešoji biblioteka traktuojama kaip bendruomenės susibūrimo
centras. Pagrindinė bibliotekos misija – atviros informacinės visuomenės kūrimas, siekiama, kad ir
biblioteka būtų atvira kiekvienam piliečiui, tenkintų informacinius ir kultūrinius jo poreikius.
Bibliotekos įvaizdţio formavimui dedama daug pastangų anonsuojant renginius, informacijos
sklaidai apie bibliotekos veiklą: leidţiami informaciniai lankstinukai apie Viešojoje bibliotekoje ir
filialuose vykstančius renginius, jie anonsuojami rajoninėje spaudoje. 2006 m. gavus finansavimą
iš Kultūros ministerijos išleista Pagėgių krašto literatų poezijos rinktinė ,,Poezijos pilnatis“.
Bibliotekos veikla pristatoma Pagėgių savivaldybės administracijai, visuomenei ir steigėjui kasmet
atsiskaitoma bibliotekoje vykstančiose konferencijose. Bibliotekos darbuotojos aktyviai dalyvauja
savivaldybės kultūrinių renginių programose, rengia įvairias parodas, jų pristatymus. Jau
tradiciniais tapę renginiai: ,,Poezijos pilnatis”, Nacionalinė bibliotekų savaitė, dailininkų pleneras,
renginiai vaikams – visa tai formuoja teigiamą bibliotekos įvaizdį, parodoma, kad biblioteka kuria
savo veiklos tradicijas. Kad biblioteka būtų ţinoma ir patraukli visuomenei ne tik Pagėgių
savivaldybėje, glaudţiai bendradarbiaujama su ţiniasklaida. Laikraščiuose ir ţurnaluose
,,Šilokarčema“, ,,Pamarys“, ,,Tarp knygų“, ,,Tauragės kurjeris“, ,,Ūkininko patarėjas“,
,,Savivaldybių ţinios“, ,,Vakarų ekspresas“, parašyta 117 straipsnių. Apie biblioteką ir joje
vykstančius renginius rašome ir internetiniuose tinklapiuose; http://www. Mazoji-lietuva.lt/ - 2,
http://www.photojura.lt/ - 1, www.pagegiai.lt – 5, www.bibliotekos.lt – 8, www.siluteszinios.lt – 2
straipsniai.
Straipsniai apie bibliotekos veiklą spaudoje (su skelbimais apie VB renginius):

,,Šilokarčema“ - .......................................................40
,,Pamarys“ - .............................................................50
,,Tarp knygų“ - ..........................................................8
,,Tauragės kurjeris“ - .................................................9
,,Ūkininko patarėjas“ - ..............................................4
,,Savivaldybių ţinios“ - .............................................5
,,Vakarų ekspresas“ - .................................................1
Iš viso:117
Internetiniuose tinklapiuose;
http://www.mazoji-lietuva.lt/....................................2
http://www.photojura.lt/............................................1
www.pagegiai.lt........................................................5
www.bibliotekos.lt....................................................8
www.siluteszinios.lt..................................................2
Iš viso: 18
Bibliotekos darbuotojų straipsniai spaudoje:
Direktorės E. Stankevičienės - ..................................12
Bibliotekininkės informacijai A. Andrulienės.............3
Bibliotekininkės D. Mačienienės.................................2
Iš viso: 17
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Lyginant su 2005 metais, straipsnių apie bibliotekos veiklą spaudoje padaugėjo 69-iais.
Šiuolaikinių informacijų technologijų panaudojimas leido praplėsti daugelį bibliotekų vykdomų
funkcijų. Pradėjus veikti www.bibliotekos.lt portalui, galėjome plačiau pristatyti Pagėgių
savivaldybės viešąją biblioteką, pateikti daugiau įvairios medţiagos apie jos ir filialų darbą,
papildyti informaciją naujomis nuorodomis ir temomis.
Kraštotyros fonde sukaupta medţiaga buvo panaudota rengiant įvairias parodas, renginius,
susitikimus ir kt.
Sudominti lankytoją nėra paprasta. Tuo uţsiimama nuo skaityklos įkūrimo pradţios. Kasmet
keičiamos darbo formos, nes naujovėmis lengviau atkreipti vartotojų dėmesį. Be reklamos,
organizuojamų renginių, jiems siūlomi lankstinukai, bukletai, kitos maţosios poligrafijos
priemonės su bibliotekos teikiamomis paslaugomis, akcijomis, parodų pristatymais, veikla.
Todėl skaitykloje lankytojams turi būti sudarytos sąlygos ne tik mokytis, bet ir praleisti laiką
pagal pomėgius: ţaisti virtualius ţaidimus, dalyvauti įvairiuose forumuose, pasitikrinti bei rašyti
elektroninį paštą, per ausines klausytis muzikos, įsirašyti reikalingą informaciją į savo atsineštą
laikmeną ir kt..
Skyriaus darbuotoja siekia ir stengiasi sukurti jaukią ir draugišką atmosferą, kad kiekvienas
vartotojas, apsilankęs Interneto skaitykloje, norėtų čia vėl sugrįţti.

33

V. METODINĖ VEIKLA
L.e. metodininkės – skaitytojų aptarnavim skyriaus
vedėjos pareigas R. Vaitkuvienė
Metodinėje veikloje didţiausias dėmesys buvo skiriamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui,
įgytų ţinių praktiniam pritaikymui kasdieniniame darbe. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojos
dalyvavo LKDTC kursuose, seminaruose. Direktorė E. Stankevičienė vyko Tauragės apskrities
administracijos organizuotą seminarą bibliotekų vadovams. Viešojoje bibliotekoje kas mėnesį vyko
filialų darbuotojų darbo rezultatų aptarimas. Visiems bibliotekos darbuotojams, per Nacionalinę
bibliotekų savaitę, buvo suorganizuota paţintinė kelionė i naujai atidarytą Klaipėdos apskrities
Ievos Simonaitytės viešają biblioteką.
2006m. bibliotekininkų kvalifikacijos kursai ir bibliotekos organizuoti seminarai.
Darbuotojų išvykos
Eil.
Nr.

Data

Uţsiėmimo pavadinimas

Dalyvavo

1.

01
24-25

Tauragės apskrities
administracijos
organizuotame Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos
Federacijos Kaliningrado
srities kaimynystės
programos seminaras.

E.Stankevičienė,
A. Andrulienė

Tauragės
apskrities
administracija

Tauragė

2.

1-20

Maţosios Lietuvos etninės
kultūros globos posėdis

E.Stankevičienė

Šilutė

3.

1-24

Seminaras ,,Interneto
prieigos plėtra Lietuvos
viešosiose bibliotekose“

R. Vaitkuvienė

4.

01-20
01-23
01-25

Tiksliniai informaciniai
Kaimynystės programos
seminarai.

E.Stankevičienė
A. Andrulienė

Maţosios
Lietuvos
regiono etninės
kultūros globos
taryba
Lietuvos
Nacionalinė M.
Maţvydo
biblioteka
VŠĮ
INTERREG
Jungtinis
techninis
sekretoriatas

5.

02-20

Maţosios Lietuvos regiono
etninės globos tarybos
posėdis.

E.Stankevičienė

Šilutė

6.

02-28

Bibliotekų ryšiai su
visuomene

A. Čepukienė

Maţosios
Lietuvos
regiono etninės
kultūros globos
taryba
Lietuvos
kultūros
tobulinimosi
centras

Organizavo

Kur vyko

Klaipėda

Tauragė

Vilnius
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E.Stankevičienė,
R.Vaitkuvienė,
J.Eidikaitienė,
A.Andrulienė,
D.Mačėnienė,
N.Jogienė,
N.Šedienė,
B.Monkienė,
I.Pranaitienė,
T.Biliūnienė,
N.Ţilinskienė
E.Stankevičienė

7.

04-4

Susitikimas su Lietuvos
Respublikos seimo Europos
ir uţsienio reikalų komitetų
nariu, E.Vareikiu. ,, Europos
vizija: dabarties nerimas ir
ateities lūkesčiai“.

8.

04-11

,,Kultūros projekto
finansavimo galimybės“

9.

04-24

10.

04-26

11.

5-25

I.Simonaitytės bibliotekos
naujo korpuso atidarymas
Metodinė išvyka i Klaipėdos
I.Simonaitytės biblioteką.
F.Bajoraičio viešosios
bibliotekos atidarymas.

R. Vaitkuvienė
D.Mačėnienė
Visos
darbuotojos
E.Stankevičienė,
A.Andrulienė

12.

5-26

42-asis Tarptautinis
festivalis ,,Poezijos
pavasaris 2006“

E.Stankevičienė,
A.Andrulienė

13.

8-24

,,Meno ţodis vaikams ir
skaitymo skatinimo
projektai“.

D.Mačėnienė

14.

9-25

LIBIS statistikos modulis

J. Eidikaitienė

15.

10-6

Dėl Lietuvos Respublikos
etninės kultūros valstybinės
globos pagrindų įstatymo
įgyvendinimo Tauragės
apskrityje.

E.Stankevičienė

16.

10-9

PHARE 2003
Bendradarbiavimo abipus
sienos programa Baltijos
jūros regione

17.

11-23

V.Almonaičio knygos
,,Karšuva 2“ pristatymas.

E.Stankevičienė,
A.Andrulienė,
J.Eidikaitienė
R.Vaitkuvienė,
D.Mačėnienė,
R.Kasiulytė
A.Andrulienė

Tauragės
,,Europe Direct
„informacinis
centras.

Pagėgių
savivald.
administr.
salė

Tauragės
apskrities
viršininko
administracija
I.Simonaitytės
biblioteka
Pagėgių viešoji
biblioteka
Šilutės
F.Bajoraičio
viešoji
biblioteka
Tauragės
apskrities
kultūros skyrius
ir viešoji
biblioteka.
Lietuvos
kultūros
tobulinimosi
centras
Lietuvos
kultūros
tobulinimosi
centras
Tauragės
apskrities
viršininko
administracija

Tauragė

Pagėgių
savivaldybės
administracija.

Pagėgiai

Tauragės
administracija.

Tauragė

Klaipėda
Klaipėda
Šilutė

Tauragė

Vilnius

Vilnius

Tauragė
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18.

12-1

,,Tautinis kostiumas-etninio
tapatumo simbolis“ parodos
atidarymas.

A.Andrulienė,
D.Mačėnienė

19.

12-9

Tauragės poezijos mėgėjų
klubo ,,Ţingsniai“ 10-ies
metų sukakties šventė.

A. Andrulienė

Pagėgių
kultūros centras
ir M.Jankaus
muziejus.
Tauragės viešoji
biblioteka.

Pagėgių
kultūros
centras
Tauragė

VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS
Parengti šie projektai:
1. „Pagėgių krašto literatų kūrybos rinktinės „Poezijos pilnatis“ išleidimas ir pristatymas
visuomenei“. (Projektą rengė, medţiagą knygai rinko, redagavo E. Stankevičienė).
Finansavimo šaltiniai:
- Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija – 3000,00 Lt.
- K. Komskio paramos ir labdaros fondas – 1000,00 Lt.
- Pagėgių Kredito unija – 1000,00 Lt.
- Savivaldybės administracija – 1200,00Lt.
2. ,,Širdţių šiluma daro stebuklus“ Socialiai remtinų ir daugiavaikių šeimų vaikų
kultūrinės edukacijos programa. Projektas bus vykdomas 2007m.
Finansavimas gautas:
- Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija – 2500,00 Lt.
3. „Pagėgių krašto jaunimo kūrybos almanacho ,,Mes nešam visa, kas graţu...“
išleidimas“. Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos programa. Projektas bus
vykdomas 2007m.
Finansavimas gautas:
- Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija – 2000,00 Lt.
Parengti kiti darbai:
4. „Pagėgių krašto dailininkų pleneras ,,PAGĖGIAI – 2006“ – apie krašto dailininkų
sambūrį, plenerus, parodas. Leidinį spausdino Viešoji biblioteka; (Medţiagą
surinko ir parengė spaudai E. Stankevičienė).
5. Bibliografinė rodyklė ,,Vydūnas (Vilhelmas Storosta) Maţosios Lietuvos kultūroje“;
(Medţiagą rinko, parengė spaudai E. Stankevičienė).
6. „Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos katalogų ir kartotekų sistemos analizė“.
(Parengė E. Stankevičienė)
Viešosios bibliotekos direktorė E. Stankevičienė ir l.e. metodininkės – skaitytojų
aptarnavimos skyriaus vedėjos pareigas R. Vaitkuvienė mokosi Klaipėdos Universitete, savo ţinias
pritaiko darbe, perduoda kolegėms.
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VII. PERSONALAS
Darbuotojų skaičius
Viso Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dirba 18 darbuotojų, 15 profesionalių
bibliotekininkų ir 3 techniai darbuotojai. Viešojoje bibliotekoje dirba 7 profesionalūs
bibliotekininkai ir 2 techniniai darbuotojai, kaimo filialuose 8 bibliotekoninkai ir 1 techninis
darbuotojas. Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių nepilną darbo dieną 9, 1 dirba viešimoje
bibliotekoje, perkelta iš miesto filialo , nes miesto filialas dirba vieną dieną savaitėje ir 8 kaimo
filialuose.
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Su aukštuoju išsilavinimu visoje viešosios bibliotekos sistemoje dirba 3 (20,0%)
bibliotekininkės. Dvi iš jų dirba viešojoje bibliotekoje viena filiale.
Su aukštesniuoju išsilavinimu 9 (60,0%) bibliotekininkės, trys dirba viešojoje bibliotekoje ir
šešios kaimo filialuose. Iš jų 6 – ios bibliotekininkės turi specialų bibliotekinį išsilavinimą.
Kitą išsilavinimą turi 3 (20,0%) bibliotekininkės. Dvi dirba viešojoje bibliotekoje ir viena
kaimo filiale. Šios darbuotojos yra raginamos studijuoti Klaipėdos universitete bibliotekininkystę.
Viešosios bibliotekos direktorė E. Stankevičienė ir l.e metodininkės – skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėjos pareigas Ramutė Vaitkuvienė mokosi Klaipėdos universiteto bibliotekininkystės
katedroje
Darbuotojų kaitos problemos
2006m. bibliotekoje ypatingos darbuotojų kaitos nebuvo. Dėl asmeninių prieţasčių
išėjo iš darbo miesto filialo bibliotekininkė, ją pakeitė naujai priimta darbuotoja. Naujas darbuotojas
neturi bibliotekinio išsilavinimo, bet yra jauna ir tikimasi kad ateityje studijuos bibliotekininkystę
Klaipėdos universitete.
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikiai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui –322
Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui – 7023
Išduotis vienam darbuotojui – 8726 fiz.vnt.
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VIII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS
Skaitytojų telkimas
Gyventojų vaikų skaičius – 2946
Vaikų sutelkimo procentas - 62,8

Pagėgių VB
Miesto filialas
Kaimo filialai
Viso:

2005m.
60,5
32,0
53,0
54,8

2006m.
72,8
26,8
58,8
62,8

Skirtumas
+ 12,3
- 5,2
+ 5,8
+ 8,0

Vartotojų vaikų skaičius

Pagėgių VB
Miesto filialas
Kaimo filialai
Viso:

2005m.
582
16
1205
1803

2006m.
692
15
1142
1849

Skirtumas
+ 110
-1
- 63
+ 46

Apsilankymų skaičius

Pagėgių VB
Miesto filiale
Kaimo filialuose
Viso:

VB
Miesto fil.
Kaimo fil.
Viso:

2005m.
9405
67
25199
34604

2006m.
10295
72
24603
34970

Lankomumas
2005m.
2006m.
16,1 %
14,9 %
4,2 %
4,8 %
30,0 %
21,5 %
19,2 %
18,9 %

Skirtumas
+ 890
+5
- 596
+ 366

Skaitomumas (egz.)
2005m.
2006m.
10,2 %
8,2 %
4,2 %
9,1 %
22,0 %
22,5 %
18,1 %
17,1 %

Išduotis

VB
Miesto fil.
Kaimo fil.
Viso:

2005m.
5919
68
26566
32485

2006m.
5692
137
25725
31554

Skirtumas
- 227
+ 69
- 841
- 931
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Uţklausų tematika 2005m. – 2006m.

Bibliotekos
VB
Panemunės fil.
Lumpėnų fil.
Natkiškių fil.
Piktupėnų fil.
Stoniškių fil.
Šilgalių fil.
Vėlaičių fil.
Vilkyškių fil.
Ţukų fil.
Viso:

Viso:
2005m.
136
139
105
41
53
8
78
30
590

Viso:
2006m.
515
9
213
80
117
57
44
47
66
22
1170

Teminių
228
5
179
35
81
46
27
47
62
17
727

2006m.
Faktinių Adresinės
104
115
2
6
15
10
8
10
5
17
4
5
141
160

Tikslinės
68
2
28
20
18
6
142

Įsimintinos viešosios bibliotekos ir filialų parodos vaikams
Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius:
1. ,,Knyga- nepamirštama, mylima, laukiama“ , knygelių gimtadienio šventė.
2. ,,Iš vaikystės ţemės“, paroda, skirta rašytojo Viktoro Miliūno 90- osioms gimimo metinėms.
3. ,,Mūsų senelių jaunystės knygos išmintis“, paroda, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.
4. ,,Nuotykių romantikos švyturys“, paroda, skirta rašytojo Henrio-Raiderio Hagarto 150osioms gimimo metinėms.
5. ,,Vaikeli, dţiaugsmo vyturėli“, paroda, skirta poetės Dalios Kudţmaitės 50- osioms gimimo
metinėms.
6. ,,Mes su tavim, Mere Popins“, paroda, skirta rašytojos Pamela Travers 100- osioms gimimo
metinėms
7. ,,Draugų niekada nebūna per daug“, paroda, skirta Tarptautinei gyvūnų dienai.
8. ,,Kas medinuko širdyje“, paroda, skirta rašytojo Karlo Kolodi 180- osioms gimimo metinėms.
Filialų parodos:
1 .,,Akių tamsoj, širdies šviesoj“, paroda, skirta poeto, vertėjo Marcelijaus Martinaičio 70osioms gimimo metinėms. ( Naitiškių fil.)
2. ,,Iš vaikystės ţemės“ Šilgalių pagrindinės mokyklos moksleivių piešinių paroda. (Naitiškių
fil.)
3. ,,Pasakų pasaulyje“ , paroda, skirta rašytojo E.T.A. Hofmano 230- osioms gimimo metinėms.
(Piktupėnų fil.)
4. Tėvo diena, susitikimas su rašytoju V.Račicku.(Piktupėnų fil.)
5. ,,Merės Popins ilgaamţiškumo paslaptis“, paroda, skirta rašytojos Pamelos Pravers 90 –
osioms gimimo metinėms. (Piktupėnų filialas)
5. ,,Knyga- lieptas per upę“, paroda, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai. (Stoniškių fil.)
6. ,,Aš matau“ Pagėgių vidurinės ir Natkiškių Zosės Petraitienės mokyklų moksleivių dailės
darbų paroda. (Šilgalių fil.)
7. ,,Iš pasakų skrynios“ piešinių paroda, skirta V.Disnėjaus 105- osioms gimimo metinėms.
(Vėlaičių fil.)
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Įsimintini viešosios bibliotekos ir filialų renginiai vaikams:
Vaikų literatūros skyrius:
Kiekvieną mėnesį vaikų bibliotekoje vyko nujų knygelių sutiktuvės, garsinio skaitymo
valandėlės, perskaitytų knygų aptarimai. Uţsiėmimų metu vaikai patys kūrė pasakas, piešė
perskaitytų kūrinių motyvais.Tai vaikams sukėlė malonių ir linksmų akimirkų, padidėjo jų noras
skaityti, knyga jiems tampo įvairių išgyvenimų, ţinių, informacijos šaltiniu.
2006 – aisias metais vaikų bibliotekoje buvo surengta eilė įdomių literatūrinių parodų,
rankdarbių, dailės, fotografijos parodėlių, popiečių, šventinių rytmečių, susitikimų su ţymiais
ţmonėmis.
Ţymiausias metų renginys – popietė ,,Versi knygos lapus ir stebuklai pabus„„, skirta
Tarptautinei knygos dienai paminėti. Šventę nuotaikingai pradėjo ir visus dalyvius ir svečius
pasveikino bibliotekos „gyventojai“ - tarakonas Aloyzas Dzioba ir kandis Leokadija. Tradiciškai šio
renginio pradţioje buvo paskelbti ir apdovanoti geriausi ir aktyviausi metų skaitytojai. Popietėje
svečiavosi Pagėgiuose gyvenanti poetė S.Valuţienė. Ji pristatė savo sukurtų eilėraščių vaikams
knygutę ,,Atiteka upelis„„. Vaikai susidomėję klausėsi linksmų, nuotaikingų poetės eilių.
S.Valuţienė palinkėjo visiems tapti ištikimais knygos bičiulais ir draugais. Bibliotekos šventėje
dainavo Pagėgių vidurinės mokyklos moksleivė M.Jašinskaitė – daugkartinė įvairių konkursų ir
festivalių prizininkė ir nugalėtoja.
,,Labas rytas, Pagėgiai”, rytmetis vaikams, skirtas Pagėgių miesto šventei: šventėje
dalyvavo ne tik gausus būrys vaikų bibliotekos lankytojų, bet ir vaikai iš kitur, atvykę atostogauti į
Pagėgius. Šventė vyko parke prie viešosios bibliotekos. Įspūdingai atrodė piešinių paroda ,,Čia
gimiau ir augau„„, kuri buvo ekspuonuojama tiesiog ant parko medţių.Vaikai aktyviai dalyvavo
įvairiuose ţaidimuose, konkursuose, viktorinoje apie Pagėgius. Nugalėtojai buvo gausiai
apdovanoti. Šventės kulminacija – tradicinė balionų fiesta su palinkėjimais miestui ir
pasauliui.Vaikai ir svečiai, uţrašę savo palinkėjimus ant spalvotų skrajučių, pritvirtino jas prie
balionų, kurie pakilo į dangų, o vaikams pabiro saldainių lietus.
Vaikų labai laukiama šventė ,,Draugų niekada nebūna per daug„„, skirta Tarptautinei
gyvūnų dienai paminėti. Iš anksto buvo paskelbtas eilėraščio konkursas apie savo augintinį. Į
popietę susirinko vaikai nešini ir vedini savo globotiniais – kačiukais, šuniukais, papūgėlėmis, jūrų
kiaulytėmis. Kiekvienas gyvūnėlio šeimininkas pristatė savo augintinį, perskaitė apie jį sukurtą
eilėraštuką. Visi su nekantrumu laukė susitikimo su Pagėgių uţkardos pasieniečiu ir jo dresuojamu
šuneliu – sekle Tora. Svečias iš vaikų sulaukė daug klausimų apie pasieniečių ir jų pagalbininkų –
šunų darbą.Vaikai taip pat susidraugavo su Tora. Baigiantis renginiui dovanų ir saldainių sulaukė
svečiai, vaikai ir jų globotiniai.
Filialų renginiai:
Natkiškių filiale - ,,Kai ateina pasaka“, popietė vaikams, skirta skaitymo skatinimui, garsinio
skaitymo atgaivinimui. Vaikai noriai skaitė bibliotekoje naujas, spalvingas knygeles, piešė pasakų
herojus. ,,Vaikiškos knygos magija“, popietė, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai ir
Nacionalinei bibliotekų savaitei. Buvo surengtas renginių ciklas vaikų vasaros uţimtumui, ,,Sveika,
vasara auksine“, čia vaikai rinkosi vasaros atostogų metu, jie piešė, skaitė savo mėgstamų rašytojų
knygeles, jas aptarinėjo, klijavo sugadintas knygas ir mielai ţaidė bibliotekos ţaislotekoje. Šia
stovyklėle buvo patenkinti ir vaikai ir jų tėveliai.
Piktupėnų filiale – popietėje ,,Paţinkime gamtą per knygą“, buvo surengtas piešinių
konkursas. Vaikai piešė labiausiai mielus jų širdelei savo kaimo vaizdus. Knygnešio dienai skirtoje
popietėje ,,Knygnešių keliais“, vaikai buvo pakviesti dalyvauti akcijoje ,,Graţiausias knygos
skirtukas“, bei paprašyti savo tėvelių prisidėti prie tradicinės akcijos ,,Perskaičiau – dovanoju
Jums“. Į šias akcijas atsiliepė daug moksleivių ir jų tėvelių. Bibliotekai padovanota 10 knygų ir
padaryti 35 skirtukai knygoms, kurie padovanoti bibliotekos lankytojams, kad nelankstytų knygos
lapų.
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Stoniškių filiale – popietėje ,,Lietuvišką ţodį gabenęs iš Prūsų“, skirtoje knygnešio dienai
kalbėta apie pavojingą knygnešio veiklą spaudos draudimo laikotarpiu. Jaunieji skaitytojai pakviesti
būti bibliotekos talkininkais, pristatant knygas ir spaudą senyvo amţiaus ir neįgaliems savo kaimo
gyventojams. Popietėje ,,Skaitymo dţiaugsmas“, skirtoje Nacionalinei bibliotekų savaitei, vaikai
suţinojo apie didţiąsias Lietuvos bibliotekas, diskutavo, kodėl jiems naudinga lankytis bibliotekoje,
piešė, kaip įsivaizduoja ateities biblioteką.

IX. MATERIALINĖ BAZĖ
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
direktorė E. Stankevičienė
Patalpų būklė
Viešoji biblioteka dalyvauja „Bibliotekos paţangai“ ir VIPT projektuose, tad Pagėgių
savivaldybės administracija pritaria bibliotekininkų pastangoms ir jau susitarta dėl filialų remonto, o
kai kur jau ir pradėta įrengti patalpas viešųjų interneto prieigos taškų steigimui.
2006 m. Natkiškių filiale įrengta atskira patalpa, kurioje 2007m. bus įrengta internetinė
skaitykla. Šios patalpos įrengimui savivaldybės administracija skyrė 13 tūkstančių litų. Šiame filiale
įstatytos naujos šarvo lauko durys, įrengtos graţios ţaliuzės. 2007m. II-ame ketvirtyje bus įrengta ir
apsaugos sistema ar grotos ant langų.
Išsikėlus medicinos punktui, praplėstos Vėlaičių filialo patalpos, įstatytos naujos plastikinės
lauko durys, 2007m. 2-me ketvirtyje taip pat bus atliekami patalpų, skirtų interneto taško įsteigimui.
Ţukų filialas jau nebeatitinka bibliotekai keliamų reikalavimų: krosninis šildymas, nedidelė
elektros galia, patalpos seniai remontuotos, tad gautas savivaldybės vadovų, švietimo skyriaus
vedėjos pritarimas dėl filialo perkėlimo į mokyklos pastatą ir 2007m. 2-ame ketvirtyje patalpas
planuojama pritaikyti bibliotekos reikmėms ir į jas perkelti biblioteką.
Panemunės filiale skaitytojai aptarnaujami tik vieną dieną savaitėje pasiūlant jiems Viešosios
bibliotekos leidinius arba vykdant individualius uţsakymus.
Savivaldybės vadovų pastangomis jau priimtas sprendimas statyti naują Pagėgių viešąją
biblioteką. Tai bibliotekinė bendruomenė ir savivaldybės gyventojai vertina kaip puikų bibliotekos
veiklos įvertinimą. 2007m. rangovams teks įsisavinti apie 3 mln., 2008m. – dar apie 3,5 mln. litų.
Architektai, planuodami naują bibliotekos pastatą, atsiţvelgė į darbuotojų išdėstytą veiklos pobūdį
ir ateities perspektyvą, belieka tikėtis, kad per 2-3 metus Pagėgiuose duris atvers nauja, erdvi ir
šiuolaikiška biblioteka.
Techninis aprūpinimas:
Kompiuterių skaičius

Viešoji
biblioteka
Vaikų
biblioteka
Filialai
Iš viso:

Spausdin- Kopijavimo
tuvai
aparatai

Vartotojams
4

Darbuotojams
5

Iš viso:
9

3

1

3

-

3

1

-

3
10

5

3
15

3
7

1
2

Kita įranga

Foto aparatas - 1
Skeneris - 1
Dokumentų įrišimo
aparatas - 1
-

-
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Bendras bibliotekos patalpų plotas:
Bendras Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų plotas – 1092 m2., o naudingas – 914 m2.
Lentynų apskaita:
Viso fondo metrų skaičius – 2135, atviro fondo lentynų metrų skaičius – 2135.

X. FINANSAVIMAS
Einamosios (paprastos) išlaidos
2006m. biblioteka gavo 336,9 lt. finansavimą. Iš steigėjo ir valstybės biudţeto bibliotekai
skirta 331,7 tūkst. lėšų. Uţ mokamas paslaugas surinkta 1,7 tūkst. lt., fizinių ir juridinių asmenų
parama bibliotekai sudarė – 0,5 tūkst. Lt. 3 tūkst. lt. gauti bibliotekos parengtam projektui „Pagėgių
krašto literatų kūrybos rinktinei „Poezijos pilnatis“ išleisti bei pristatyti visuomenei“ (Kultūros
ministerija)
Bibliotekos išlaidas 2006m. sudarė:
- darbo uţmokestis – 172,4 tūkst. lt.
- dokumentams įsigyti – 43,7 tūkst. lt.
- periodiniams leidiniams įsigyti – 21,2 tūkst. lt.
- kompiuterinei programinei įrangai, jos prieţiūrai ir palaikymui – 4,8 tūkst. lt.
- Kitoms išlaidoms – 94,8 tūkst. lt.

XI. IŠVADOS


Sėkmės

Savivaldybės vadovai, įvertinę bibliotekos darbuotojų pastangas, kasmet renginiams
organizuoti skiria papildomos lėšos. Tai leidţia į renginius kviesti įţymius ţmones, gerinti renginių
kokybę, juos tobulinti, fiksuoti ir perkelti į skaitmenines laikmenas.
Išleista ir pristatyta Pagėgių krašto literatų kūrybos rinktinė „Poezijos pilnatis“.
(E. Stankevičienės parengtas projektas, kurį finansavo Kultūros ministerija).
Bibliotekos veikla susilaukė didelio pripaţinimo ir įvertinimo – savivaldybės vadovų
pastangomis LR Vyriausybė skyrė lėšas naujo bibliotekos pastato statybai.
Viešosios bibliotekos ir filialų veikla kasdien tampa svarbesnė vietos bendruomenei, ji
traktuojama ir tapatinama su bendruomenių veikla (logiška, nes bibliotekininkai aktyvūs
bendruomenių komitetų nariai). Tad vietos savivalda – Tarybos nariai, kultūros ir švietimo
darbuotojai vis daţniau prabyla apie bibliotekų pilnos darbo savaitės (ar pilnos darbo dienos) darbo
laiką. Nors šiandiena tai tik teorinių tyrimų lygmens problema, tačiau 2007-2008m., įsteigus
bibliotekose VIPT, ši problema praktiškai taptų įgyvendinama.


Trūkumai ir problemos

Darbuotojų kvalifikacija – šiandiena opiausia problema. Traktuotina, kad tai – visos
Lietuvos kaimiškųjų bibliotekų problema. Specialistų nėra, jų ir nebus, kol atsakingos ir
kompetentingos institucijos negali ar nenori priimti nors rekomendacinio pobūdţio „spaudimo“
savivaldybių vadovams. Menki bibliotekininkų atlyginimai, darbuotojų atestacinės sistemos nėra,
įgijus aukštąjį išsilavinimą ar nuolat keliant kvalifikaciją – atlyginimas nesikeičia, tad jokios
motyvacijos mokytis ar kelti profesinį meistriškumą nėra. Bibliotekų vadovai susiduria su
neišsprendţiama problema: reikalavimai bibliotekoms - pagrindinėms informacijos visuomenei
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teikėjoms – auga, o darbuotojų, gebančių tinkamai atlikti šias funkcijas, nėra. Perkvalifikavimas
bibliotekoje - bibliotekos administracijai atima daug ţmogiškųjų resursų, kurie neturi grįţtamojo
ryšio – darbuotojas išmokomas atlikti bibliotekinio darbo procesus, įgauna informacinių
technologijų valdymo įgūdţių, jam suteiktos galimybės tobulėti įvairiuose kvalifikacijos kėlimo
kursuose, tačiau maţas atlyginimas neskatina jo pasilikti dirbti čia, jis ieško geriau apmokamo
darbo privačiame sektoriuje ar kitose institucijose. Pastaruosius du metus nepavyko surasti nė vieno
profesionalaus bibliotekininko į vakuojančias 3 darbo vietas.
Struktūros pokyčių Pagėgių savivaldybės Viešojoje bibliotekoje nebuvo, nors į savivaldybės
Tarybą kreiptasi su prašymu įvesti darbininko, direktorės pavaduotojos, raštvedės etatus, tačiau šie
prašymai nebuvo patenkinti. 2004, 2005 metų bibliotekos veiklos ataskaitose, kurias pateikiame
steigėjui, savivaldybės Tarybai ir administracijai, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios
bibliotekos metodikos skyriui, Nacionalinės bibliotekos Bibliotekininkystės centrui pabrėţtinai
akcentuotas bibliotekos vadovo, kitų viešosios bibliotekos darbuotojų didelis darbo krūvis, tai
kaskart įvardijama kaip didţiulė problema, kurios sprendimas – ne vien bibliotekos rūpestis.
Nenormalu, kad bibliotekos vadovas atlieka funkcijas, nenumatytas jo pareigybėse, tai: raštvedţio,
personalo bylų ir įstaigos archyvo tvarkytoju, ūkio dalies vedėjo, įvairių projektų rengėjo ir
vykdytojo, renginių ir parodų organizatoriaus ir vedėjo, parodų, plenerų organizatoriumi,
darbininko ir kt. funkcijas. Tai atima apie 50 proc. įstaigos vadovo darbo laiko, kuris galėtų būti
panaudotas bibliotekiniams procesams tobulinti, siekiant geriau tenkinti visuomenės informacinius
poreikius, mokant viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojus profesinio meistriškumo, pritraukiant
lėšas iš įvairių fondų bibliotekos renginių organizavimui ir naujų technologijų diegimui.
Nedidelis bibliotekos kolektyvas daro viską, kad biblioteka tenkintų vartotojo informacijos
poreikius, kad telktų kuriančius ţmones, juos skatintų kurti, tobulėti, ugdytų meninius gebėjimus,
tinkamai pristatytų krašto menininkus, literatus uţ savivaldybės ribų. Bibliotekos organizuojami
renginiai kas kartą tobulesni, juose matome daugiau profesionalaus meno atstovų. Bibliotekos
misija kuriant informacinę visuomenę, saugant krašto kultūrinį paveldą, auginant ir lavinant
skaitytoją ir bibliotekos lankytoją, įgauna vis kitas formas, pavidalus, kurie ţavi lankytojus ir
įpareigoja bibliotekos darbuotojus susitelkti dar produktyvesniam darbui.
Tikimės, kad nauja biblioteka – ne vien bibliotekinės bendruomenės vizija, tačiau reali
svajonė visiems: vaikams ir suaugusiems, akademinei bendruomenei ir senjorams, visiems, kas
neabejingas savo miesto ir krašto kultūrai.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenės vardu,
Direktorė E. Stankevičienė
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