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ĮVADAS
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
direktorė Elena Stankevičienė
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos strategijoje 2008-2010 m. numatyti
pagrindiniai strateginiai tikslai:
► Sukurti šiuolaikišką, pagrįstą naujausiomis informacinėmis technologijomis,
Pagėgių savivaldybės bibliotekų sistemą.
► Įdiegti Lietuvos integralią informacijos sistemą (LIBIS) Pagėgių savivaldybės
viešojoje bibliotekoje.
► Formuoti bibliotekos informacijos paieškos sistemą (IPS), kuri tenkintų
savivaldybės gyventojų poreikius.
► Siekti, kad biblioteka taptų informacijos centru savivaldybės gyventojams.
► Dalyvauti Lietuvos bibliotekų bendros informacinės sistemos kūrime.
► Siekti, kad Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka taptų krašto knyginės kultūros,
raštijos puoselėjimo ir jos sklaidos centru.
► Fiksuoti, kaupti ir saugoti Pagėgių krašto raštijos, kraštotyros, knyginės kultūros,
kitus, turinčius išliekamąją vertę dokumentus, juos sisteminti ir skaitmeninti.
► Ugdyti Pagėgių krašto bibliotekų vartotojų informacinius įgūdţius.
► Formuoti bibliotekos fondus, atitinkančius bibliotekos vartotojų poreikius, siekiant,
kad informacija taptų prieinama įvairiose laikmenose, įvairiomis formomis.
► Krašto bibliotekininkai – aukštos kultūros ir kvalifikacijos darbuotojai, nuolat
besimokančios organizacijos nariai, Lietuvos bibliotekininkų bendruomenės
dalis, stabili ir iniciatyvi komanda, gebanti koja kojon ţengti su laikmečiu, naujų
idėjų, informacinių paieškos sistemų ir bibliotekinių procesų kūrėjai.
Biblioteka 2003m. įtraukta į valstybinę Lietuvos integralią bibliotekų informacijos
sistemą (LIBIS) ir sėkmingai joje dalyvauja. 2007m. Pagėgių Viešojoje bibliotekoje pradėtas
diegti skaitytojų aptarnavimo posistemis (elektroninis skaitytojų aptarnavimas), šiam tikslui
bibliotekoje įdiegta įranga, kurios vertė - 30 560,27 litai (Iš valstybės biudţeto).
2007m. uţbaigtas formuoti Pagėgių viešosios bibliotekos ir filialų suvestinis
abėcėlinis katalogas, būtinas valstybinei LIBIS sistemos programos formavimui – tai ketverių
metų darbo rezultatas.
Viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) steigimas bibliotekose. Parengtos 7 paraiškos
LR Vyriausybės, Vidaus reikalų ir Kultūros ministerijų bei savivaldybių vykdomam projektui
šių taškų įrengimui Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių, Vėlaičių, Ţukų
bibliotekose; Gautas teigiamas atsakymas – 2008-2009 m. VIPT taškai bus įdiegti.
Vykdant „Bibliotekų modernizavimo programą 2003-2013 m.“ parengtas projektas
bibliotekos kompiuterinei įrangai atnaujinti. LR Vyriausybė, Kultūros ministerija skyrė 24
860, 00 Lt. viešosios bibliotekos kompiuterinei įrangai atnaujinti.
„Bibliotekos paţangai“ projektui parengtos 3 paraiškos: Viešajai, Vaikų, Vilkyškių
bibliotekoms, kurias finansuos Bilo ir Melindos Geitsų fondas 2008 m.
Bibliotekų aprūpinimo informacinėmis technologijomis programa. Parengtos 2
paraiškos kompiuterinei įrangai gauti Viešajai bibliotekai. Kultūros ministerija nupirko
kompiuterinės įrangos uţ 9 027,00 Lt.
Viešųjų bibliotekų modernizacijos programa. Viešosios bibliotekos interneto skaityklos
1 vartotojo darbo vietos įrangos modernizacijai finansavimą skyrė Aljansas „Langas į Ateitį“.
Įranga bus įdiegta 2008m.

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka sėkmingai dalyvavo ir kitoje projektinėje
veikloje.
Projektas ,,Europos kultūrų dialogų metai“: parengtos paraiškos Tauragės apskr.
,,Europos Direct“ informaciniam centrui, kuris skyrė 700 lt. finansavimą vaikų renginiams
Vaikų, Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių bibliotekoms.
Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektai. Parengtos 2 paraiškos Kultūros
ministerijai, gautas 4500 Lt. finansavimas leidinukams išleisti.
Dalyvauta partnerystės projektuose ,,Klaipėdos regiono bibliotekų etnokultūros
lobiai“, Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities projektas - Internetinis
literatūros festivalis „Euroskaitymai 2007” ir kt.
Pagrindinės bibliotekos veiklos rodikliai 2007m.:
► Bibliotekos fondus sudarė 107 100 vnt. dokumentų, uţprenumeruota 79
pavadinimų laikraščiai ir ţurnalai (respublikos vidurkis – 111,4 );
► Bibliotekose apsilankė 79 574 lankytojai;
► Išduota 101 233 egz. spaudinių;
► Surengta 490 renginių, iš jų 109 menininkų parodos;
► Vartotojams padarytos 8022 dokumentų kopijos;
► Bibliotekų skaityklose yra 93 darbo vietos, skirtos darbuotojams ir vartotojams, iš
jų 19 - kompiuterizuotos;
► Per metus į katalogus ir kartotekas padaryta 24 207 kataloginiai įrašai, iš jų 7637 –
automatizuotai (į LIBIS sistemą);
► Atsakyta į 2887 vartotojų uţklausas;
► Bibliotekoje dirba 18 darbuotojų, iš jų – 15 atlieka bibliotekinius darbo procesus.
Svarbus bibliotekinės veiklos baras - bibliotekos leidinių rengimas ir leidyba:
biblioteka 2007m. parengė ir išleido Pagėgių krašto jaunimo kūrybos almanachą ,,Mes nešam
visa, kas graţu...“ (200 vnt.), lankstinuką „Mūsų širdţių šiluma“ (300 vnt. apie Natkiškių
biblioteką), 5 atvirukų komplektas (110 vnt) apie Pagėgių biblioteką, metodinę priemonę
bibliotekininkams ,,Knygos ir skaitymo vieta kitų medijų kontekste. Bepopierinės visuomenės
utopijos. Knygos futurologija“, maţosios poligrafijos leidiniai (kvietimai, sveikinimai,
skelbimai, skrajutės, atmintinės, informaciniai leidiniai ir kt.) 5000 vnt. Viešajai bibliotekai,
filialams, savivaldybės įstaigoms, organizacijoms.
2007 m. parengti 118 bibliotekininkų straipsniai vietinėje bei respublikinėje spaudoje,
ţiniasklaidoje, 73 ţurnalistų straipsniai apie bibliotekos veiklą.
Apţvelgus 2007m. Pagėgių viešosios bibliotekos veiklą, galima teigti, kad Viešoji
biblioteka ir toliau išlieka viena svarbiausių kultūros įstaigų savivaldybėje, o jos informacinė
veikla – svarbiausia kitų informacijos medijų kontekste. Tai dţiugina bibliotekinę visuomenę,
kuri kasdien sulaukia vis didesnio pripaţinimo bibliotekos vartotojų tarpe, tačiau nepelnytai
pamiršta Valstybės vyrų, nuo kurių priklauso šios kultūros darbuotojų grupės ateitis.

I.

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

Bibliotekų skaičius
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos tinklą sudaro: Viešoji biblioteka, 1 miesto
filialas ir 8 kaimo filialai. Viešojoje bibliotekoje lankosi ir tie savivaldybės gyventojai kurie
uţsiregistravę bibliotekose pagal savo gyvenamąją vietą.
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka yra prieinama visiems savivaldybės
gyventojams, įvairaus amţiaus ir visų socialinių sluoksnių lankytojams.
Du kaimo filialai Piktupėnų ir Ţukų sujungti su mokyklų bibliotekomis. Ţukų filialas
2007 m. perkeltas į mokyklos patalpas, kurios suremontuotos ir pritaikytos bibliotekos darbui,
todėl ţenkliai padidėjo visi bibliotekos rodikliai.
Vidutiniškai kaimo filialai nutolę nuo viešosios bibliotekos 10 km. Nutolusius kaimus
aptarnauja 181 knygnešys.

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:

Knygnešių sk.
2006m. 2007m.
38
50
4
11
20
19
43
12
3
26
7
183

10
18
12
38
14
12
27
181

Skirtu
mas
+ 12
-4
-1
-2
-7
-5
+2
+9
+1
-7
-2

Išduota viso
2006m. 2007m.
2025
2154
37
885
200
113
906
2225
123
1483
273
8270

806
150
73
751
2206
146
1810
8096

Skirtu Knygų
mas
+ 129
1133
- 37
-

Perio
dikos
1021
-

- 79
- 50
- 40
- 155
- 19
+ 23
+ 327
- 273
- 174

724
110
15
560
2095
76
1720
6321

82
40
58
191
111
70
90
1775

Daugiausia knygnešių turi viešoji biblioteka ir Stoniškių filialas. Maţiausiai knygnešių
turi Lumpėnų ir Piktupėnų filialas. Nė vieno knygnešio neturi Panemunės ir Ţukų filialai.
Panemunės filialas šiuo metu veikia tik kaip knygų išdavimo punktas, dėl šios prieţasties ir
nebėra knygnešių. Ţukų filiale keitėsi darbuotojai, trūko patirties organizuojant bibliotekos
darbą. 2008m. planuojama atnaujinti knygnešių darbą įkuriant jaunųjų knygnešių būrelį.
Daugiausia spaudinių nešė Šilgalių, viešosios bibliotekos 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.

Knygnešių darbas vis dar išlieka aktualus, nors 2007m. spaudinių skaitytojams išnešta
174 egz. maţiau, tačiau vienas knygnešys išnešė 44,73 knygas, tai tik 0,5 knygos maţiau nei
2006m., knygnešių sumaţėjo tik dviem.

II. FONDO FORMAVIMAS
Komplektuotoja J. Eidikaitienė
Fondo būklė
2007 metais SVB fonduose sukaupta 107100 fiz.vnt. įvairių dokumentų. Bendras
fondas padidėjo 294 fiz. vnt. ir 627 pav. dokumentų, nors kaimo filialuose 884 fiz. vnt.
sumaţėjo, o pavadinimų padidėjo 1127.
66,6 % fondo sudaro groţinė literatūra, šakinės literatūros fondą sudaro 26,1 % ir
periodika – 7,3 % nuo turimo viso fondo.
Naujiems dokumentams Kultūros ministerija 2007 metais skyrė 41170,00 Lt (2006m.
41787,00 Lt), tai 617,00 Lt maţiau, nei 2006 metais. Knygoms nuolat brangstant šių lėšų
nebepakanka aprūpinti VB ir filialus naujais reikiamais informaciniais leidiniais bei kita
populiaria literatūra.
Iš viso SVB fonde (fiz. vnt. ir pav.):
(Lyginamoji analizė su 2006 m.)
Bibliotekų
Egz. skaičius
pavadinimas 2006m.
2007m.
Viso:
106806
107100
VB
21596
22774
Miesto fil.
9219
9219
Kaimo fil.
75991
75107

Skirtumas

Pavadinimai
2006m.
2007m.
10821
11150
10821
11150
5621
5621
8165
9292

+ 294
+ 1178
- 884

Skirtumas
+ 627
+ 627
+ 1127

Nors bendras fondas padidėjo 294 fiz. vnt. dokumentais, kaimo filialuose jis
sumaţėjo 884 fiz. vnt. Tai susiję su didesniu dokumentų nurašymu kaimo filialuose.
Iš viso SVB yra groţinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):
(Lyginamoji analizė su 2006 m.)
Bibliotekų
Egz. skaičius
pavadinimas
2006m.
2007m.
Viso:
72126
71382
VB
14500
14833
Miesto fil.
7500
7500
Kaimo fil.
50128
49049

Skirtumas

% (nuo bendro fondo)

- 744
+ 333
- 1079

66,6
65,1
81,3
65,3

Groţinės literatūros fondai VB ir filialuose pasipildė 1605 egz. Tai sudaro 27,2 % nuo
bendro gautų leidinių skaičiaus ir 744 maţiau, negu 2006 metais.

Iš viso SVB yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.)
(Lyginamoji analizė su 2006 m.)
Bibliotekų
Egz. skaičius
pavadinimas
2006m.
2007m.
Viso:
27810
27952
VB
5390
5707
Miesto fil.
1531
1531
Kaimo fil.
20887
20714

Skirtumas

% (nuo bendro fondo)

+ 142
+ 317
- 173

26,1
25,1
16,7
27,6

Šakinės literatūros fondai VB ir filialuose pasipildė 801 egz., tai sudaro 13,6 % nuo
bendro gautų leidinių skaičiaus ir 142 fiz. vnt. daugiau, negu 2006 metais.
Iš viso SVB bibliotekose yra periodinių leidinių (ţurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.):
(Lyginamoji analizė su 2006 m.)
Bibliotekų
Egz. skaičius
pavadinimas
2006m.
2007m.
Viso:
6870
7766
VB
1706
2234
Miesto fil.
188
188
Kaimo fil.
4976
5344

Skirtumas

% (nuo bendro fondo)

+ 896
+ 528
+ 368

7,3
9,8
2,0
7,1

Periodikos leidinių fondai VB ir filialuose pasipildė 3492 fiz. vnt., tai sudaro 59,2 %
nuo bendro gautų leidinių skaičiaus ir 896 fiz. vnt. daugiau, negu 2006 metais.

Aprūpinimas dokumentais
2007 metais pagrindinis bibliotekos komplektavimo šaltinis kaip ir 2006 metais buvo
UAB „Mūsų knyga“. Taip pat bendradarbiavo ir su kitomis leidyklomis – VĮ „Keliautojo
ţinynu“, A.Vereckio įmone „Nieko Rimto“, UAB „ANBO“, UAB „Dirsela“, spaustuve
„Morkūnas ir Ko“, Klaipėdos universiteto leidykla, UAB Šilutės knyga“ ir kt.
Dokumentai VB ir filialams uţsakomi pagal informacinį leidinį „Ekspresinformacija“.
Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2006 m.)
Mikrorajonas
1 gyventojui
2006m. 2007m.
Viso:
8,2
9,3
VB
4,7
6,7
Miesto fil.
29,2
3,0
Kaimo fil.
9,3
9,6

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

1 vartotojui
2006m.
2007m.
30,2
32,1
16,6
19,5
461
368,8
34,2
35,0

Skirtumas
+ 1,9
+ 2,9
- 92,2
+ 0,8

Knygų kiekis vienam gyventojui 2007 m. padidėjo 1,1 egz., nes padidėjo bendras
fondo dydis 294 vnt. ir sumaţėjo mikrorajono gyventojų skaičius 1563 gyventojais. Vienam
gyventojui tenka 9,3 knygos, Pagėgių VB – 6,7, miesto filiale – 30,0, kaimo filialuose – 9,6.

Knygų kiekis 1 vartotojui padidėjo 1,9 egz., nes 2007 m. sumaţėjo bendras
mikrorajono vartotojų skaičius 200. Vienam vartotojui tenka 32,1 knygų, Pagėgių VB – 19,5,
miesto filiale – 368,8, kaimo filialuose – 35,0.
Vienam gyventojui tenka 0,5 naujai gautų dokumentų, VB – 0,7, kaimo filiale – 0,5.
Panemunės miesto filialas naujų dokumentų negavo.
Garsinių ir regimųjų dokumentų per metus gauta 5 fiz. vnt. Viso fonde yra 20 fiz. vnt garsinių
dokumentų.
Vienam gyventojui ir vienam vartotojui knygų kiekis 2007 metais padidėjo, sumaţėjus
1563 mikrorajono gyventojams ir 200 vartotojams.
Per metus įsigyta 5898 dokumentai, iš jų 2406 egz. ir 673 pav. knygų ir 3492 fiz. vnt.
periodinių leidinių.
Knygų įsigijimo šaltiniai (ir egz.) :
gauta centralizuotai (UAB „Mūsų knyga”)
- 1863
gauta dovanų, paramos keliu
- 142
gauta iš UAB „Šilutės knyga”
- 92
gauta iš A.Vereckio įm. „Nieko rimto”
- 73
gauta iš Klaipėdos u-to l-klos
- 55
gauta iš Lietuvos nac. M.Maţvydo b-kos Leidybos sk. - 37
gauta iš įvairių tiekėjų
- 33
gauta iš UAB „ANBO”
- 33
gauta iš VĮ „Keliautojo ţinynas”
- 25
gauta iš UAB sp. „MORKŪNAS IR Ko”
- 22
gauta iš UAB „Dirsela”
- 15
gauta iš Mokslo ir enciklopedijų i-to l-klos
- 8
gauta vietoj vartotojų prarastų dokumentų
- 8
VB ir filialams knygas dovanojo ar paramos keliu gavo iš UAB „Mūsų knyga” pagal
Kultūros ministerijos paskirstymą, „Atviros Lietuvos Fondo” (ALF), Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos, iš bibliotekos vartotojų, renginių metu dalyvaujančių svečių.
Kaip ir 2006 metais bibliotekai knygas bei kitus leidinius dovanojo Pagėgių
savivaldybės meras Kęstas Komskis, prof. Vytautas J.Černius (Temple universitetas, JAV),
prof. Vytautas Juodkazis (Vilniaus universitetas), prof. Rolandas - Vitalius Idzelis (Vilniaus
universitetas), Vytautas Gocentas (LNB, Vilnius).
Renginių metu savo išleistas knygutes bibliotekai dovanojo poetas Sigitas Birgelis
(Punskas, Lenkija), Bronė Savickienė, Kristina Blankaitė, Vlada Biliūnienė.
Dosnūs bibliotekai dovanotomis knygomis buvo ir nuolatiniai vartotojai – Marija
Ţvirblienė, Irena Šapalienė, Janina Naikuvienė, Osvaldas Armonas ir kt.

Dokumentų gautis
Iš viso per metus įsigyta dokumentų SVB bibliotekose (fiz. vnt. ir pav.):
(Lyginamoji analizė su 2006 m.)
VB,
2006m.
filialai
Egz.
Pav.
Viso:
5925
747
VB
2053
747
Miesto fil.
Kaimo fil.
3872
288

Egz.
5898
2279
3619

2007m.
Skirtumas
Pav.
- 27
673
+ 226
673
- 253
228

Skirtumas
- 74
- 74
- 60

2007 metais įsigyta 5898 fiz.vnt. įvairių dokumentų. Vidutiniškai kaimo filialas gavo
452 egz. ir 228 pavadinimų dokumentų. Daugiausiai naujų leidinių gavo Stoniškių – 574 fiz.
vnt. ir Vilkyškių – 588 fiz. vnt. filialai, turintys didţiausius aptarnaujamus mikrorajonus.
Lumpėnų filialui teko 424 fiz. vnt., Natkiškių filialui – 454 fiz. vnt., Piktupėnų filialui – 453
fiz. vnt., Šilgalių filialui – 400 fiz. vnt., Vėlaičių filialui – 363 fiz. vnt., Ţukų filialui – 373 fiz.
vnt. dokumentų.
Panemunės miesto filialas, kaip ir 2006 metais naujų dokumentų negavo, nes dėl
sumaţėjusių vartotojų ir lankytojų skaičiaus, vartotojai aptarnaujami vieną dieną savaitėje.
Naujesnių knygų ir periodinių leidinių filialui pristatoma iš viešosios bibliotekos fondų.
Per metus įsigyta groţinės literatūros VB ir filialuose (fiz. vnt. ir pav.):
(Lyginamoji analizė su 2006 m.)
VB,
Groţinės (fiz. vnt.)
filialai
2006m.
2007m.
Skirtumas
Viso:
2013
1605
- 408
VB
772
631
- 141
Miesto fil.
Kaimo fil.
1241
938
- 303

2006m.
345
345
166

Pavadinimai
2007m.
Skirtumas
285
- 60
285
- 60
143
- 23

Didţiąją dalį naujai įsigytų dokumentų sudaro groţinė literatūra, kurios gauta 1605
fiz. vnt., arba 27,2 % nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus ir 408 fiz. vnt. maţiau, negu
2006 metais. Nors lėšų naujiems leidiniams buvo skirta beveik tiek pat, kiek ir 2006 metais, jų
nepakako uţsakyti daugiau literatūros, nes knygų kainos sparčiai kyla ir brangsta.
Vidutiniškai kaimo filialas gavo – 117 knygų. Panemunės miesto filialas naujų knygų
negavo.
Per metus įsigyta šakinės literatūros VB ir filialuose (fiz. vnt. ir pav.):
(Lyginamoji analizė su 2006 m.)
VB,
Šakinės (fiz. vnt.)
filialai
2006m. 2007m.
Skirtumas
Viso:
1130
801
- 329
VB
560
527
- 33
Miesto fil.
Kaimo fil.
570
310
- 260

2006m.
402
402
122

Pavadinimai
2007m.
Skirtumas
388
- 14
388
- 14
85
- 37

Šakinės literatūros fondas pasipildė 801 fiz. vnt. naujų dokumentų, arba 13,6 % nuo
bendro dokumentų gavimo. Vidutiniškai kaimo filialas gavo 40 dokumentų.
Lyginant su 2006 metais, dokumentų gauta 329 fiz. vnt. maţiau. Šakinės literatūros
fondas VB ir filialuose pasenęs ir nebepaklausus besimokančiųjų tarpe. Ypač tai pastebima
viešojoje bibliotekoje, studijuojantys vartotojai neranda daug reikalingos naujos literatūros.
Nors gaunamų lėšų visiems filialams nepakanka naujų informacinių leidinių uţsakymams,
stengiamasi, kad kuo daugiau šių leidinių gautų viešoji biblioteka.

Per metus gauta periodinių leidinių (pav. ir fiz. vnt.):
Bibliotekų pavadinimas
Viso :
VB
Miesto fil.
Kaimo fil.

Fiz. vnt.
3492
1121
2371

Pavadinimai
79
79
26

2007 metais daugiau gauta ir periodinių leidinių – 3492 fiz. vnt. ir 79 pavadinimų, tai
sudaro 59,2 % nuo bendro dokumentų gavimo.
Vidutiniškai kaimo filialas gavo 296 egz. ir 26 pav. periodinių leidinių. Panemunės
miesto filialas naujų periodinių leidinių negavo.
SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde:
(Lyginamoji analizė su 2006 m.)
Bibliotekų
Egzempliorių skaičius
pavadinimas
2006m. 2007m. Skirtumas
Viso :
5925
5898
- 27
VB
2053
2279
+ 226
Miesto fil.
Kaimo fil.
3872
3619
- 253

% (nuo bendro fondo)
2006m. 2007m. Skirtumas
5,6
5,5
- 0,1
9,5
10,0
+ 0,5
5,1
4,8
- 0,3

2007 metais Kultūros ministerija skyrė 41170,00 Lt naujiems dokumentams įsigyti,
tai 617,00 Lt maţiau, nei 2006 metais.
2007 metais metais dokumentų gautis – 5,5 % nuo viso dokumentų fondo ir 0,1 % maţiau,
negu 2006 metais. Viešosios bibliotekos dokumentų gautis – 10 % nuo viso dokumentų fondo
ir 0,5 % daugiau, negu 2006 metais. Kaimo filialų dokumentų gautis – 4,8 % nuo viso
dokumentų fondo ir 0,3 % maţiau, negu 2006 metais.
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 2007 m. nupirkta vienam gyventojui
naujų
leidinių uţ 5,04 Lt.
LR Kultūros ministerija VB ir filialų komplektavimui (2007m.) skyrė 41170,00 Lt.
Vienam gyventojui nupirkta dokumentų uţ 3,57 Lt.
Iš savivaldybės biudţeto skirta 17000,00 Lt periodikai. Vienam gyventojui nupirkta
leidinių iš savivaldybės biudţeto uţ 1,47 Lt.
Nors Kultūros ministerija skyrė maţiau lėšų naujiems dokumentams, o Pagėgių
savivaldybė maţiau lėšų periodikai, vienam gyventojui nupirkta dokumentų uţ 5,04 Lt
(2006m. – 4,82 Lt).
Lėšų, tenkančių vienam gyventojui spaudiniams įsigyti padidėjimas atsirado todėl, kad
ţymiai sumaţėjo bendras mikrorajono gyventojų skaičius. Savivaldybėje 2007m. gyveno
1563 gyventojais maţiau nei 2006 m.

Dokumentų nurašymas
2007 metais nurašyta 5604 fiz. vnt. dokumentų, iš jų 2503 egz. senų metų periodika.
Bendras nurašymo rodiklis siekia 5,2 % nuo bendro fondo kiekio.
Didţiąją dalį nurašytų dokumentų sudaro susidėvėję ir neaktualūs spaudiniai. 2007
metais keliant Ţukų filialą į Ţukų pagrindinės mokyklos patalpas ir tikrinant fondą nusirašė
daug pasenusios, neaktualios ir dubletinės literatūros.
Iš viso per metus nurašyta dokumentų SVB bibliotekose (fiz. vnt. ir pav.):
(Lyginamoji analizė su 2006 m.)
VB,
2006m.
filialai
Egz.
Pav.
Viso:
4077
327
VB
1353
327
Miesto fil.
196
Kaimo fil.
2528
274
Nurašymo prieţastys :

senų metų periodika

vartotojų prarasti dokumentai

susidėvėję ir vartotojų sugadinti

praradę aktualumą dokumentai

dėl kitų prieţasčių

2007m.
Egz.
5604
1101
4503

Pav.
344
46
344

Skirtumas
Egz.
Pav.
+ 1527
+ 17
- 252
- 281
+ 1975
+ 70

– 2503 egz. (2,3 % nuo turimo fondo);
– 8 egz. (0,007 % nuo turimo fondo);
– 3050 egz. (2,9 % nuo turimo fondo);
– 35 egz. (0,03 % nuo turimo fondo);
– 8 egz. (0,007 % nuo turimo fondo).

Fondo panaudojimas
Bendras fondo apyvartos rodiklis yra 0,94

VB – 1,0

Miesto fil. – 0,04

Kaimo fil. – 1,03
Groţinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 0,38

VB – 0,50

Miesto fil. – 0,39

Kaimo fil. – 0,35
Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,11

VB – 0,10

Miesto fil. – 0,35

Kaimo fil. – 0,11
Periodinių leidinių bendras naudojimo koeficientas – 9,85

VB – 6,57

Miesto fil. – 31,35

Kaimo fil. – 10,45
Bendras fondo panaudojimo rodiklis 2007 metais padidėjo 0,04.

Groţinės literatūros bendras naudojimo koeficientas išliko koks ir 2006 metais – 0,38, o
šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas sumaţėjo 0,04. Periodinių leidinių
bendras naudojimo keoficientas yra 9,85.
Dėl vietos stokos viešoji biblioteka neturi mainų rezervinio ir saugyklos fondų, todėl
kaimo filialai negali nurašyti dubletinės literatūros ir perduoti į mainų rezervinį fondą.
Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas sumaţėjo, nes ji nebeaktuali,
„nespėja“ su informacija Internetu.

Komplektavimo problemos
2007 metais bendras fondas padidėjo, nors kaimo filialų fondai vis maţėja. Prieţastis
– lėšų trūkumas naujiems dokumentams įsigyti ir papildyti kaimo filialų fondus. Lėšų vos
pakanka atnaujinti viešosios bibliotekos fondą naujausia informacine literatūra. Neatnaujinti
fondai sparčiai sensta, kaimo filialuose daug dubletinės ir nebeaktualios literatūros, kuri
kiekvienais metais vis nurašoma, o papildyti naujais leidiniais, ypač informaciniais, kurių
kainos vis didėja, nėra lėšų.

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

Vartotojų telkimas
1. Regiono gyventojų skaičius
2007 m. savivaldybėje įregistruota 11512 gyventojų.
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai : 1151,2
2. Regiono gyventojų sutelkimo procentas:
Iš viso regione – 28,9 %
VB –20,7 %
Miesto filialas – 8,1 %
Kaimo filialai.-27,3 %
2007 m.

27,3%
20,7%
8,1%

VB

MF

KF

Mikrorajono gyventojų skaičius
Gyventojų skaičius

Mikrorajonas

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

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

2007m.
3417
308
1149
1011
750
1614
960
383
1055
865
11512

Regiono gyventojų
sutelkimo procentas
2006m.
2007m.
28,1%
20,7 %
6,3 %
8,1 %
24 %
25 %
25,2 %
23,8 %
20,9 %
28,7 %
24,4 %
25,3 %
21,9 %
21,5 %
26,8 %
23,5 %
47,1 %
48,6 %
15,5 %
15,0 %
27,1 %
28,9 %

Ţenkliai maţėja bendras gyventojų skaičius Pagėgių savivaldybėje, tačiau gyventojų
sutelkimo procentas išlieka didesnis, kadangi maţėjant gyventojų skaičiui tolygiai maţėja
ir skaitytojų skaičius.

Vartotojai
Iš viso regione – 3338 vartotojai.
Pagėgių VB – 1170
Miesto filiale – 25
Kaimo filialuose – 2134

2007 m.

VB

MF
Vartotojų pasiskirstymas

KF

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

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

2007m.
1170
25
294
241
261
408
206
90
513
130
3338

Skirtumas
- 129
+ 25
- 25
- 14
- 10
+2
-4
- 13
- 12
- 200

3338
3538

2006

2007

Vartotojų skaičius
Kaip matome iš pateiktų rodiklių vartotojų skaičius sumaţėjo beveik visose
bibliotekose. Didţiausią įtaką tam turi bendras gyventojų skaičiaus maţėjimas, nes dalis
gyventojų išvyksta į kitas Europos šalis ieškodami geresnio gyvenimo, o biblioteka tokiu
būdu praranda savo skaitytojus. Vartotojų maţėjimą įtakoja sumaţėjęs studentų bei
moksleivių skaičius.
Biblioteka, norėdama kad vartotojų skaičius didėtų, turi apsirūpinti modernia technika,
nes šiuolaikiniam vartotojui nebepakanka vien tradicinių dokumentų, kas sėkmingai padaryta
viešojoje bibliotekoje. Tačiau problema išlieka filialuose, nėra kompiuterizuotų darbo vietų
vartotojams, tačiau 2008m. laukiame viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) steigimo ir
didėjančio vartotojų skaičiaus.
Reikalingas didesnis finansavimas informaciniams leidiniams, vaikų ir klasikinei
literatūrai įsigyti, bei kaimo bibliotekas aprūpinti modernia technika.

1. Vartotojų sudėtis
Vartotojų sudėtis
2006m.
2007m.
3538
3338
2247
2122
445
462
208
231
40
38
235
215
124
129
239
141

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

Skirtumas
- 200
- 125
+ 16
+ 23
-2
- 20
+5
- 98

Kaip matome 2007m. labiausiai skaitytojų sumaţėjo vaikų ir jaunimo, bei studentų
grupėje. Šios grupės jaunuoliai ir yra daugiausiai migruojantys Lietuvos gyventojai. Kitos
skaitytojų grupės išlieka stabilios.
Didţiausi vartotojų sudėties pokyčiai vyksta jaunuolių tarpe, visos kitos grupės beveik
nesikeičia.
Vartotojų sudėties pokyčiai

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

VB
2006 m.
922

VB
2007 m.
796

Miesto fil.
2006 m.
16

Miesto fil.
2007 m.
19

Kaimo fil.
2006 m.
1309

Kaimo fil.
2007m.
1307

98
136

102
145

2

1
3

110
307

128
314

1

1

-

-

39

37

50

55

1

1

184

159

13

15

1

1

110

113

79
1299

56
1170

20

25

160
2219

85
2143

2007 m.

Vaikai ir jaunimas
Bedarbiai
Darbininkai ir tarnautojai
Ūkininkai ir žemdirbiai
Vartotojų sudėtis
Pensininkai ir neįgalūs
Namų šeimininkės
Studentai Vartotojų grupių pasiskirstymas 2007 m.

Maţiausiai bibliotekoje lankosi savivaldybės gyventojai dirbantys savo ūkiuose.
2. Apsilankymų skaičius
Apsilankymų skaičius: viso - 79574
Viešojoje bibliotekoje – 31270
Miesto filiale – 107
Kaimo filialuose – 48197
2007 m.

VB

MF

KF

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

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

2007m.
31270
107
3933
6021
5974
6590
2908
1533
14560
6678
79574

85000
80000
75000

77255

79574

70000
65000
60000

2006

2007

Skirtumas
- 152
+ 11
- 955
- 85
+ 16
+ 25
+ 12
- 1078
+9
+ 4396
+ 2319

Bendras visos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemos lankomumas
padidėjęs, tačiau lyginant atskirus padalinius matome sumaţėjimą. Didţiausias sumaţėjimas
Lumpėnų ir Vėlaičių filialuose. Įtakos turėjo tai, kad šių filialų darbuotojos po keletą kartų per
metus kurį laiką nedirbo dėl sveikatos sutrikimų. Ţenkliai padidėjo Ţukų filialo lankytojų
skaičius, nes biblioteka perkelta į Ţukų pagrindinės mokyklos patalpas. Patalpos erdvios,
šviesios, gerai apšildomos, atsirado vietos vaikų ţaislotekai, šalia bendruomenės namai.
Bibliotekininkė glaudţiai bendradarbiauja su pedagogais ir bendruomene. Kad bibliotekos
būtų labiau lankomos reikėtų rengti daugiau įvairių susitikimų su rašytojais, pristatant jų
kūrybą, deja tam nepakanka lėšų. Kitais metais lankomumas turėtų padidėti, nes septyniuose
filialuose bus steigiami viešieji interneto prieigos taškai.
Pagėgių savivaldybės bibliotekos ir 2007m. vartotojų labai lankomos, nes kiekvienais
metais gerėja bibliotekų darbo sąlygos, vartotojams kuriama patraukli aplinka dirbti ir leisti
laisvalaikį.
Lankomumas
Bendras lankomumo rodiklis: 2006m. – 21,8
2007m. – 23,8
Bibliotekos

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

VB
Miesto filialas
Kaimo filialai

2007 m.
26,7
4.3
22,5

Skirtumas
+ 2,5
- 0,5
+ 1,9

Dokumentų išduotis
Iš viso išduota dokumentų
Iš viso regione – 101233 fiz. vnt.
VB – 22993 fiz. vnt.
Miesto filiale – 375 fiz. vnt.
Kaimo filialuose – 77865 fiz. vnt.

2007 m.
77865

22993
375
VB

MF

KF

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

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

95983

2007 m.
22993
375
10426
7884
12291
12618
7406
3880
13044
10316
101233

Skirtumas
- 894
+ 123
- 514
+ 573
- 143
+ 727
+ 89
+ 39
+1
+ 5256
+ 5250

101233

2006

2007

Išduota dokumentų

VB
MF
KF
Viso:

2006 m.
14010
252
56443
70705

Išduota į namus
2007 m.
Skirtumas
15799
+ 1789
375
+ 123
64106
+ 7663
80280
+ 9575

Išduota vietoje
2006 m.
2007 m.
Skirtumas
9877
7194
- 2683
15401
13759
- 1642
25278
20953
- 4325

Kaip matome iš aukščiau esančios lentelės dokumentų išduotis, lyginant su praėjusiais
metais pasikeitė. 2006 m. daugiau dokumentų buvo išduota vietoje ir maţiau į namus, o 2007
m. daugiau dokumentų vartotojai pasiskolino skaityti namuose. Manoma, kad tokį pasikeitimą
lėmė sumaţėjęs vietoje skaitančių vartotojų skaičius.
Kadangi 2007m. dokumentų buvo išduota 5250 daugiau nei pernai, matome kad
bibliotekos Pagėgių savivaldybėje reikalingos ir mielai lankomos.

Iš viso išduota literatūros
Išduota iš viso:
Šakinės lit.
Groţinės lit.
Skirtumas
2006m. 2007m. 2006m. 2007m.
2006m. 2007m.
23887
22993
797
615
- 182
6990
7565

Skirtumas
+ 575

VB
Miesto
Kaimo
Viso:

252

375

13

22

+9

96

118

+ 22

71844
95983

77865
101233

2995
3805

2327
2964

- 668
- 841

17588
24674

17773
25456

+ 185
+ 782

Šakinės literatūros išduoties sumaţėjimą lėmė tai, kad daug vartotojų, ypatingai
jaunimas, ieškodami populiarios mokslinės informacijos, naudojasi interneto paslaugomis,
nes naujos šakinės literatūros leidinių yra nepakankamai. Didţiausias sumaţėjimas kaimo
filialuose, nes ten maţėja studijuojančio jaunimo, didţioji jaunimo dalis išvyksta į kitas
Europos šalis. Groţinės literatūros išduotį lyginant su praėjusiais metais, matome ţenklų
padidėjimą, nes 2006m. buvo paskelbti skaitymo metais ir įvairiais būdais stengtasi skatinti
vartotojus kuo daugiau skaityti.
Šakinės literatūros išduoties sumaţėjimas neturėjo įtakos bendrai dokumentų išduočiai,
nes padidėjo groţinės literatūros išduotis.
Iš viso išduota šakinės literatūros procentais nuo visos išduoties:
Regione – 2,9
Viešojoje bibliotekoje - 2,7
Miesto filiale – 5,8
Kaimo filialuose – 3,0
Iš viso išduota groţinės literatūros procentais nuo visos išduoties:
Regione – 25,1
Viešojoje bibliotekoje – 33,0
Miesto filiale – 31,5
Kaimo filialuose – 22,8
Iš viso išduota periodinių leidinių:
Iš viso išduota regione – 72813
VB – 14813
Miesto filiale – 235
Kaimo filialuose – 57765

VB
Miesto fil.
Kaimo fil.
Viso:

Iš viso:
23887
252
71844
95983

2006 m.
Periodikos
16100
143
51261
67504

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

Iš viso:
22993
375
77865
101233

2007 m.
Periodikos
14813
235
57765
72813

%
64,4
62,7
74,2
71,9

Bendra viešosios bibliotekos ir filalų periodinių leidinių išduotis, lyginant su 2007 –
siais metais padidėjo + 1.6 %. Neţymiai periodikos išduotis sumaţėjo tik viešojoje
bibliotekoje, nes maţiau buvo skaitoma vietoje.
Periodinei leidiniai bibliotekoje itin populiarūs, todėl vartotojams skolinami skaityti
namuose.

2007 m.
72813

25456

2964

Šakinė literatūra

Grožinė literatūra

Periodika

Dokumentų išduotis
Skaitomumas (egz)
Iš viso regione – 30,3
VB – 19,6
Miesto filiale – 15,0
Kaimo filialuose – 36,3
Skaitomumas
Viešoji biblioteka
Miesto filialas
Kaimo filialai
Viso:

Kaimo filialai
Lumpėnų
Natkiškių
Piktupėnų
Stoniškių
Šilgalių
Vėlaičių
Vilkyškių
Ţukų

2006 m.
18,3
12,6
32,4
27,1

Skirtumas
2007 m.
19,6
15,0
36,3
30,3

Skaitomumas
2006 m.
2007 m.
34,3
35,5
28,7
33,0
45,8
47,1
29,3
31,0
34,8
36,0
37,2
43,0
25,4
25,4
35,6
79,3

+ 1,3
+ 2,4
+ 3,9
+ 3,2

Skirtumas
+ 1,2
+ 4,3
+ 1,3
+ 1,7
+ 1,2
+ 5,9
+ 43,7

Skaitomumas padidėjo visoje viešosios bibliotekos sistemoje. Tai nulėmė labai
kruopštus knygų fondo komplektavimas. Biblioteka domisi ko pageidauja lankytojai ir
uţsakant naują literatūrą atsiţvelgia į jų poreikius.
Skaitomumo didėjimą nulėmė groţinės literatūros ir periodinių leidinių populiarumas,
problema lieka šakinė literatūra, ji greitai sensta, leidyba atsilieka nuo šiuolaikinių
technologijų.

Bendrą dokumentų išduoties ir skaitomumo didėjimą nulėmė groţinės literatūros ir
periodinių leidinių populiarumas, problema lieka šakinė literatūra, ji greitai sensta, leidyba
atsilieka nuo šiuolaikinių technologijų.

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:
2006
2007 Teminės
m.
m.
2153
11
318
140
166
106
54
51
166
37
3202

1844
7
181
165
119
118
37
41
323
52
2887

775
7
162
105
96
90
22
38
273
51
1616

2007 m.
Faktinės

Adresinės

Tikslinės

286
15
4
10
1
14
330

315
20
9
1
12
2
16
1
375

468
19
25
10
17
2
1
20
562

Iš to
skaičiaus
vaikams
706
7
117
94
65
88
26
38
188
38
1367

Iš viso atsakyta į 2887 uţklausas.
Viešojoje bibliotekoje – 1844;
Kaimo filialuose – 1036;
Vidutinis uţklausų skaičius tenkantis vienam filialui – 288,7

2007 m.

VB

MF

KF

Atsakyta uţklausų
Uţklausų bibliotekose pateikiama labai daug ir įvairių, todėl bibliotekos darbuotojas turi
būti visapusiškai išsilavinęs, kad galėtų suteikti vartotojui reikiamą informaciją.

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 – 9;
VB – 7;
Kaimo filialai –2;
Kompiuterizuotų darbo vietų (skirtų vartotojams) skaičius, prijungtų prie interneto
Iš viso – 7;
VB – 4;
KF - 2;
Pastaba: Stoniškių ir Lumpėnų filialai naudojasi internetu pagal sutartį su seniūnija.
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams
Iš viso – 9;
VB – 6;
Natkiškių filiale – 1;
Piktupėnų filiale – 1;
Vėlaičių filiale – 1;
Kompiuterizuotų darbo vietų (skirtų darbuotojams) skaičius, prijungtų prie interneto
Iš viso – 6;
VB – 6;
Viešoji biblioteka pilnai aprūpinta šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis,
filialus aprūpinti kompiuterine technika tikimasi 2008m. įsteigiant viešuosius interneto
prieigos taškus (VIPT).

Vartotojų orientavimas ir apmokymas
Bibliotekos nuolat teikia informaciją lankytojams apie fondus, organizuojamos
moksleivių ekskursijos. Jų metu moksleiviai supaţindinami su bibliotekoje esančiais fondais,
kompiuterine įranga, bibliotekos teikiamomis paslaugomis, konsultuojami informacijos
šaltinių panaudojimo klausimais. Bibliotekos lankytojai konsultuojami ir individualiai,
viešojoje bibliotekoje organizuojamos mokamos 10-ies ir 20-ies valandų kompiuterinio
raštingumo pamokos. Kai kuriems vartotojams, bibliotekoje įgijusiems kompiuterinio
raštingumo pradmenis, pavyko įsidarbinti, galima teigti, kad tokie kursai yra reikalingi ir
naudingi.
Biblioteka, informacinius vartotojų poreikius patenkina gerai, į visas uţklausas
pateikiami išsamūs atsakymai.

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.
Bibliotekos darbo laikas nustatytas atsiţvelgiant į vartotojų pageidavimus.

TBA
TBA paslaugomis 2007 m. pasinaudota nebuvo.

RENGINIAI
VB
Ţodiniai
Vaizdiniai
Kompleksiniai
Iš jų parodos
Viso:

2006m.
21
115
30
18
166

2007m.
24
63
22
24
133

Kaimo filialai
2006m.
2007m.
72
64
238
136
46
43
67
85
356
328

Viso:
2006m.
2007m.
93
88
353
199
76
65
85
109
522
461

Lyginant su praėjusiais metais renginių 2007 -aisiais sumaţėjo. Prieţasčių keletas:
pirma - maţiau surengta vaizdinių literatūrinių parodų, skirtų rašytojų jubiliejams, nes
daugiau dėmesio skirta parodų kokybei, jų išsamumui. Šios parodos surengtos patiems
iškiliausiems rašytojams. Antra – nepakankamas finansavimas. Biblioteka rengė tik būtinus ir
jau tradiciniais tapusius renginius. 2007 m. bibliotekos skaitytojams surengta daugiau
profesionalių dailininkų parodų nei 2006 m.
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.
Bibliotekoje vykstančių renginių formos išlieka tradicinės, kūrybos pristatymai,
dailininkų plenerai, įvairių parodų pristatymai.

Įsimintini viešosios bibliotekos renginiai:
Pagrindinės renginių temos - vietinių autorių kūrybos pristatymai, istorinių ir kultūrinių
bei savo kraštui svarbių datų minėjimai. Renginiuose populiarinamos bibliotekos paslaugos,
knygos svarba ţmogaus gyvenime. Populiarinamos krašto tradicijos, papročiai, pristatoma
vietos talentų kūryba.
Pateikiame keleto renginių aprašymus:
,,Moteris, kurianti svajones“, tai tradicinis Pagėgių krašto literatūrinis pavasarėlis
tiktai truputį pakeitęs savo veidą. Kiekvieną pavasarį pradedame susitikimų su įţymiais
ţmonėms ciklu, skirtu Pagėgių bibliotekos 70-mečiui. Pagėgių viešojoje bibliotekoje
surengtas ilgai planuotas susitikimas su menininke Sigute Ach. Dar vasario mėnesį biblioteką
pasiekė Sigutės Ach kilnojamoji paroda, kuri nepaprastai sudomino Pagėgių savivaldybės
gyventojus. Kovo 9 – osios dienos vakarą biblioteka suţydėjo pavasariu kvepiančiomis
tulpėmis, vaikų širdelių nekantrumu ir suaugusiųjų smalsumu. Klausimų menininkė sulaukė
daug, į kuriuos atsakinėjo nuoširdţiai ir smagiai. Susitikimas su Sigute Ach buvo didţiulė
šventė bibliotekos suaugusiems skaitytojams ir vaikams. Pristatymo metu dainuojamosios
poezijos programą gitara atliko Regina Mockutė (Tauragė).
,,Kalbanti ţemė 2006”, tarptautinio dailininkų plenero, vykusio Lekėčiuose (Šakių
rajonas) dailės darbų parodos pistatymas viešojoje bibliotekoje. Vakaro publikai – krašto
menininkams, pagėgiškiams - pristatyti Pagėgių viešojoje bibliotekoje eksponuojami 12- os
autorių darbai, sukurti drobėse ir keramikos glazūroje, pristatytas ir graţus katalogas
„Kalbanti ţemė – 2006“, kuriame sudėti ir pagėgiškių menininkų Liucijos Bungardienės ir
Eligijaus Kriaučiūno darbus. Viešosios bibliotekos direktorė svečiams įteikė „Poezijos
pilnaties“ tomelį, palinkėjo iš Pagėgių išsiveţti nuoširdų „ţodį ir mintį, čia pat pagautą ir prie
širdies priglaustą...“, linkėjo visiems bendrų sumanymų ir graţaus bendradarbiavimo. Parodos
pristatymą vainikavo Mildos Jašinskaitės atliekamos dainos, autografų lietus, klausimų ir
atsakymų maratonas.
Maţosios Lietuvos enciklopedijos 3 – ojo tomo pristatymas. Maţosios Lietuvos
mylėtojai, šio krašto kultūros puoselėtojai penktadienio popietę gausiai rinkosi į Pagėgių
viešąją biblioteką, kur laukė garbiųjų darbininkų, lašas po lašo, kruopelė po kruopelės nešusių
į vieną aruodą ţodţius, mintį, faktą, ţinią. MLE 3 - ajame tome jau pateikta informacija ir
nauji faktai apie Pagėgius. Savivaldybės bibliotekų darbuotojai glaudė dovanotas
enciklopedijas prie širdies, pagėgiškiai rikiavosi autografų, „Ramytės“ ansamblis gaivino
graţia lietuvininkų šnekta. „Poezijos pilnaties“ tomelis – dovana ir padėka mokslininkams ir
garbiems svečiams nuo krašto literatų.
,,Tekėk, kaip teka Lietuva”, Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, balandţio 26 d.
minėdama septyniasdešimties metų veiklos ir gyvavimo jubiliejų, bei Nacionalinę bibliotekų
savaitę, surengė nuotaikingą poezijos vakarą “Tekėk, kaip teka Lietuva”, kuriame dalyvavo
poetas, fotomenininkas, vertėjas, knygų sudarytojas ir redaktorius, Lietuvos rašytojų sąjungos
narys, Lenkijos lietuvių leidinio ,,Aušra“ vyr. redaktorius Sigitas Birgelis, Tauragės
tautodailininkė Juzefa Bruţienė bei “Dainų dainelės” ir “Laumės juostos” konkursų laureatė
p. Milda. Bibliotekoje buvo eksponuojamos Punsko “Aušros” leidyklos knygų, paroda.
Bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė, atidarydama bibliotekos jubiliejui skirtą renginį,
papasakojo apie bibliotekos pasiekimus ir veiklą. Tautodailininkė Juzefa Bruţienė išsamiai
papasakojo apie svečią iš Punsko. Susitikimą vainikavo aštuoniolikmetės Mildos dainų
pynutė.

„Mano vaikystės kiemas“, jaunųjų fotografų pleneras, kurį organizavo Pagėgių viešoji
biblioteka.
Jauniesiems fotografams vadovavo Tauragės rajono fotografų klubo ,,Fotojūra“ nariai
Renaldas Malychas, Gediminas Tamulynas ir Romualdas Vaitkus. Plenero tikslas – skatinti
jaunųjų fotomenininkų saviraišką, domėtis miesto istorija, kultūriniu paveldu, skleisti meninę
patirtį ne tik savo bendraamţiams, bet ir miesto visuomenei. Dţiugu, kad plenere dalyvavo
net 15 jaunųjų fotografų iš Pagėgių savivaldybės mokyklų. Jaunieji plenero dalyviai,
pasivaišinę kava, viešosios bibliotekos darbuotojų buvo išlydėti fiksuoti Pagėgių miesteliui
būdingiausių vaizdų, Maţosios Lietuvos architektūros akcentų. Sugrįţusių plenero dalyvių
laukė gardūs pietūs, vyko plenero rezultatų aptarimas. Pavargusius ir sušalusius plenero
dalyvius linksmino konkursų ,,Dainų dainelė“, ,,Laumės juosta“ dalyvė Milda Jašinskaitė,
atlikdama nuostabias dainas, skambant gitaros stygoms.
Fotografijos plenero paroda ,,Mano vaikystės kiemas“, pagėgiškiams buvo pristatoma
viešojoje bibliotekoje Pagėgių miesto šventės metu. Fotomenininkai iš Tauragės pasidţiaugė,
kad Pagėgiuose yra daug talentingų jaunuolių, meras K. Komskis, sveikindamas plenero
dalyvius, pastebėjo, kad senieji Pagėgių pastatai greitai liks tik nuotraukose. Geriausi plenero
darbai atspausdinti Pagėgių krašto jaunųjų kūrėjų almanache ,,Mes nešam visa, kas graţu...”.
"...iš kur ateina ţodţiai...", poetės, dailininkės Kristinos Blankaitės dailės darbų
parodos ,,Išklausęs jis tarė...” ir poezijos knygos ,,Sulytos plaštakės” pristatymas. Bibliotekos
skaitykloje padvelkė šiluma ir ramybė. Autorė pristatydama savo kūrybą ir darbus kalbėjo
labai kukliai, kad viskas ateina iš gamtos, įvertinimus palikdama renginio svečiams. Lietuvių
liaudies dainas dainavo Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos chorinio dainavimo klasės
mokinės ir mokytoja Regina Pilkionienė.
Bibliotekoje vykstantys renginiai yra laukiami ir gausiai lankomi miestelio gyventojų,
renginiuose populiarinamos krašto tradicijos, papročiai, pristatoma vietos talentų kūryba,
propaguojama knygos svarba ţmogaus gyvenime

Įsimintini filialų renginiai
Lumpėnų filialas nuolatos rengė literatūrines ir meno parodas, organizavo popietes bei
viktorinas vaikams ir suaugusiems. Populiarūs ir gausiai lankomi renginiai apie gimtąjį kraštą
ir jo įţymius ţmones. Parodos ,,Lietuvybės puoselėtojas spaustuvininkas Enzys Jagomastas“,
pristatyme, susirinko gausus būrys bibliotekos bičiulių. Lumpėnų pagrindinės mokyklos
mokytoja Laima Ţemulienė supaţindino susirinkusiuosius su E. Jagomasto gyvenimu ir
veikla.
Natkiškių filialas surengė įvairių informacinių pamokėlių vaikučiams, kaip susirasti
bibliotekoje esančius ir jiems reikalingus leidinius. Nuolatos rengė vaikučių – bibliotekos
bičiulių piešinių parodas, profesionalių dailininkų dailės darbų bei fotografijos parodas.
Didţiausias renginių ciklas buvo surengtas vykdant projektą ,,Širdţių šiluma daro stebuklus“.
Projektą finansavo lietuvos kultūros ministerija, jo lėšomis buvo išleistas Lankstinukas,
kuriame sudėtos šio projekto įgyvendinimo akimirkos, bei informacija apie Natkiškių
biblioteką. Projektas suteikė vaikams galimybę turiningai, smagiai praleisti savaitę atostogų,
kurių metu jie buvo pagrindiniai ,,herojai“ – čia jie mokėsi bendrauti, buvo sukurtos sąlygos
kūrybinei raiškai. Uţsiėmimų metu vaikučiai buvo integruoti į bendraminčių bendruomenę,
kurioje buvo skatinama kūryba, maţinama socialinė atskirtis, ugdoma kūrybinga asmenybė.
Stovyklos metu vaikai įgijo naujų draugų, kūrybinės patirties, artimiau paţino savo kraštą,
išmoko bendrauti su kitos šalies vaikais.
Piktupėnų filialas surengė ciklą popiečių skirtų rašytojų jubiliejams, knygnešio dienai,
vaikų ginimo dienai. Popietėje „Saugau tave – saugok mane“ skirtoje prisidėti prie akcijos

„Be smurto prieš vaikus“, dalyvavo Pagėgių policijos komisariato nepilnamečių inspektorė
Asta Manaitė. Ši akcija pritraukė daug moksleivių, jų tėvelių dėmesį kurie aktyviai įsijungė į
diskusiją apie smurtą. Pagrindinė tema – tarpusavio santykiai gyvenime, groţinėje literatūroje
bei gatvėje. Tradiciniu tapęs bibliotekos renginys „Stiprių rankų šiluma“ skirta Tėvo Senelio
dienai sukviečia visą Piktupėnų bendruomenę. Ši šventė ilgam lieka vaikų ir suaugusiųjų
atmintyje.
Stoniškių filialas tai tarsi bendruomenės namai, į kuriuos stoniškiečiai nuolatos renkasi
pasisemti išminties, pasigroţėti čia nuolat rengiamomis meno, fotografijos, rankdarbių
parodomis. Į Parodų pristatymus bei popietes, surengtas valstybinių švenčių bei kitomis
progomis, kviečiami nusipelnę krašto ţmonės, istorikai. Popietėje ,,Pabūkime kartu”, skirtoje
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai pranešimą skaitė Pagėgių vidurinės mokyklos mokytojas
Robertas Maziliauskas. Stoniškių pagrindinės mokyklos jaunosios skaitovės, vadovaujamos
mokytojos Bernardos Eţerskienės, deklamavo eiles apie Lietuvą. Bibliotekoje veikė
literatūrinė paroda "Galimybė gyventi kitaip". Atmintina popietė ,,Prisiminkime, kad
neuţmirštume”, skirta Gedulo ir Viltie dienai paminėti. Joje dalyvavo Stoniškių seniūnijos
tremtiniai ir politiniai kaliniai, kurie dalijosi prisiminimais, stebino savo ištverme ir
gyvybingumu. Dainas dainavo Šilgalių kultūros namų folklorinis ansamblis, vadovaujamas
Aksaveros Mikšienės.
Šilgalių filialas - ,,Atnešt gerumo ir tiesos”, Vlados Biliūnienės poezijos knygos
„Rudens paunksmėje“ pristatymas. Tai antrasis eilėraščių knygelės leidimas, papildytas
naujais posmais. Šiltas, neįmantrus ir paprastas eiliavimo stilius, graţiai ir nuoširdţiai autorės
skaitomi eilėraščiai nepaliko abejingų. Knygos autorė gyvena Ţemaitkiemyje (Šilutės raj.),
daug metų dirbo Usėnų bibliotekoje, Vlada slėpė nuo bendradarbių, net nuo savo šeimos, kad
į paprastą mokyklinį sąsiuvinį, kaip rudens lapus, kaip savo vaikelius suguldo eilėraščius, juos
uţklosto greitai bėgančiu laiku, lai miega... Uţaugusi dukra prikėlė mamos posmus, paragino
surinkti išsibarsčiusius ir parengti knygelę. Pasišovė pati ir viršelį iliustruoti. Pasisekė. Graţi
turiniu, miela širdţiai ir savo apdarėliu, kuriame rudens paunksmė, joje besiilsintys ţodţiai.
Kūrybinės sėkmės poetei linkėjo Šilgalių bendruomenės moterys, Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos darbuotojos, buvusios kolegės, bibliotekos skaitytojai. Autorę sveikino,
jos draugės šilgališkės, prisiminė ir sudainavo kartu dainuotas jaunystės dainas, Skambėjo
Aksaveros Mikšienės vadovaujamo ansamblio balsai.
Ţukų filialas – didţiausia ir įsimintiniausia šventė Ţukų bibliotekos atidarymas naujose
patalpose. Bibliotekos atidarymo naujose patalpose laukėme visi, - sakė bibliotekos
atidarymo metu Ţukų pagrindinės mokyklos, kurioje įsikūrė biblioteka, direktorė Alma
Povilaitienė. Viešosios bibliotekos direktorė E. Stankevičienė sveikindama skaitytojus
pasidţiaugė, kad dar viena krašto biblioteka perkelta į suremontuotas, bibliotekai pritaikytas
patalpas, lankytojus pasitiks menininkų parodomis, gausiu, atnaujintu knygų fondu, jaukia ir
šviesia aplinka, o neuţilgo - viešąja interneto skaitykla.
Biblioteka, mokykla ir bendruomenės namai - tai maţas, tačiau labai svarbus kultūros
centras, apjungiantis visus, nuo maţo iki senelio, todėl tinkamai suderinus bibliotekos darbo
laiką joje patogu lankytis visiems: ir mokiniams ir kaimo bendruomenės ţmonėms. Geros
kloties, visą gyvenimą nepailstamai mylėti knygą, graţių sumanymų bibliotekos
darbuotojoms ir skaitytojams linkėjo savivaldybės administracijos direktorius Vaidas
Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Remigijus Špečkauskas, Vilkyškių
seniūnas Sigitas Stonys, Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liuda Burzdţiuvienė, Pagėgių
kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė, Ţukų bendruomenės pirmininkė Anastazija
Kubilienė, pedagogų bendruomenė. Savivaldybės vadovai parodė puikų literatūros ţinojimą,
nepralenkiamas Vilkyškių seniūnas S. Stonys vardijo iškiliuosius seniūnijos raštijos veikėjus,
pedagogai rungtyniavo su mokiniais kas gi geriau ţino pasaulio pasakų kūrėjus, veikėjus, kas

daugiau mintinai paskaitys eilėraštukų. Skambant Mildos Jašinskaitės dainoms visi skanavo
Nemuno uţliejamų lankų baltojo sūrelio...
Renginiai, kuriuos rengia bibliotekos yra bibliotekos lankytojų laukiami, mėgstami ir
gausiai lankomi.

Parodų formos ir tematika
Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose rengiamos literatūrinės ir
kraštyrinės dokumentų parodos, eksponuojama Pagėgių krašto dailininkų, dailės darbų,
fotografijų, rankdarbių, medţio droţinių, moksleivių dailės, keramikos dirbinių parodos.
Nepamirštami iš kitų Lietuvos miestų ir miestelių, bei kitų šalių dailininkai. Graţia tradicija
tapo parodų pristatymai dalyvaujant autoriams.
Įsimintinos viešosios bibliotekos parodos
1. Dailininkės Sigutės Ach dailės darbų kilnojamoji paroda.
2. 5- ojo tarptautinio dailininkų plenero darbų paroda ,,Kalbanti ţemė-2006“ Lekėčiai (
Šakiai).
3. Augustino Našlėno ,,Vandenio“ (Gargţdai) fotografijos darbų paroda ,,Tolimųjų horizontų
pilkuma“
4. Romualdo Vaitkaus (Tauragė) fotografijos darbų paroda ,,Vizualūs laiškai Plaškiams“.
5. ,,Mano vaikystės kiemas“, Pagėgių savivaldybės moksleivių fotografijos plenero darbų
paroda.
6. Vitoldo Jendrzejezako (Lenkija) tapybos darbų paroda ,,Akys“.
8. Šilutės pirmosios gimnazijos dailės mokytojos Kristinos Blankaitės dailės darbų paroda
,,Išklausęs jis tarė“.
9. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijo Kaliningrado srities tarptautinio fotomenininkų
plenero ,,Pilnatis“ fotografijos darbų paroda.
Literatūrinės parodos:
1. ,,Tyro ţodţio gelmės“, paroda, skirta prozininko Vytauto Račicko 55- osioms gimimo
metinėms.
2. ,,Ţmogaus pėdos ţemėje“, paroda, skirta prozininko, poeto, eseisto, vertėjo Jurgio Kunčino
60- osioms gimimo metinėms.
3. ,,Gyvenimo patirtis ir įgimta dovana“, paroda, skirta Klaipėdos krašto rašytojos, Ievos
Simonaitytės 110- osioms gimimo metinėms.
4. ,,Prie poezijos šaltinio“, paroda, skirta prozininko, poeto ,vertėjo Albino Ţuko 95- osioms
gimimo metinėms.
5. ,,Lietuvšką ţodį širdyje šildęs“, paroda, skirta poeto Algimanto Maskaus 75- osioms
gimimo metinėms.
6. ,,Mūsų praeities beieškant“, paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai .
7
,,Bibliotekininkystei reikia pašaukimo ir meilės“, paroda, skirta bibliotekininko,
knygotyrininko Levo Vladimirovo 95- osioms gimimo metinėms.
8. ,,Maţoji Lietuva“, paroda, skirta Maţosios Lietuvos enciklopedijos 3 t. pristatymui.
19. ,,Knygos keliais, keleliais“, paroda, skirta Tarptautinei Knygnešio diena.
10. ,,Biblioteka mano gyvenimas“, paroda, skirta įţymiems Lietuvos bibliotekininkams.
11. ,,Smalsu ţinoti“, kraštotyros darbų paroda, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei.

12. ,,Taurūs gyvenimo vingiai“, paroda, skirta poeto, diplomato Oskaro Milašiaus 130osioms gimimo metinėms.
13. ,,Kūrybos perlai“, paroda, skirta rašytojo Kazio Sajos 75- osioms gimimo metinėms.
14. ,,Pagėgiai - Maţosios Lietuvos rašytiniuose šaltiniuose“, paroda, skirta Pagėgių Miesto
šventei.
15. ,,Atverkime kūrybos skrynią“, paroda, skirta poetės Meilės Kudarauskaitės 75- osioms
gimimo metinėms.
16. ,,Pareigos ir dvasingumo vedamas“, paroda, skirta literatūros ir kritikos istoriko Mykolo
Birţsiškos 125- osioms gimimo metinėms.
17. ,,Vieną kartą...“, paroda, skirta poeto Sigito Poškaus 50- osioms gimimo metinėms.
18. ,,Vinco Krėvės gyvenimo takais“,paroda, skirta prozininko, dramaturgo Vinco Krėvės
Mickevičiaus 125- osioms gimimo metinėms.
19. ,,Johaneso Bobrovskio gyvenimo takais“, paroda, skirta Joganeso Bobrovskio 80- osioms
gimimo metinėms.
20. ,,Pagrindiniai Maţosios Lietuvos fragmentai“, paroda, skirta Maţosios Lietuvos
prisijungimo prie Didţiosios Lietuvos aktui paminėti.
Įsimintinos filialų parodos:
,,Ne man rašyti istoriją...“, paroda, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės 110– osioms
gimimo metinėms. (Lumpėnų fil.)
2. ,,Abejonės - nuolatinis mano gyvenimas“, paroda, skirta Tomo Venclovos 70– osioms
gimimo metinėms. (Lumpėnų fil.)
3. „Kad neišnyktų be pėdsakų“, paroda, skirta rašytojo Romualdo Lankausko 75- osioms
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui. (Natkiškių fil.)
3. „Įšalo ţemėje pėdų nelieka“, paroda, skirta Gedulo ir vilties dienai. (Natkiškių fil.)
4. „Gyvenimas kaip argumentas“, paroda, skirta literatūrologės Vandos Zaborskaitės 85–
osioms gimimo metinėms. (Natkiškių fil.)
5. „Tuštėjančių sodybų ilgesys“, paroda, skirta rašytojo Jono Avyţiaus 85- osioms gimimo
metinėms. (Piktupėnų fil.)
6. „Po tylinčiom ţvaigţdėm“, paroda, skirta poeto Albino Ţukausko 95- osioms gimimo
metinėms. (Piktupėnų fil.)
7. „Maironio šviesa ateities kartoms“, paroda, skirta poeto J.Mačiulio-Maironio 145- osioms
gimimo metinėms. (Piktupėnų fil.)
8. ,,Aš nedaug ką galėsiu palikt atminimui”, paroda, skirta poeto Algimanto Mackaus 75osioms gimimo metinėms. (Stoniškių fil.)
9. ,,Galimybė gyventi kitaip”, paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. (Stoniškių
fil.)
10. ,,Tavo dūmai, tėviške, nekartūs…", paroda, skirta poeto Eugenijaus Matuzevičiaus 90osioms gimimo metinėms. (Stoniškių fil.)
11. ,,Minijos ţemės ilgesys”, paroda, skirta prozininko, rašytojo Petro Dirgėlos 60- osioms
gimimo metinėms. (Vėlaičių fil.)
12. „ ...esu tavo saujoje, Lietuva“, paroda, skirta poeto Jurgio Baltrušaičio 125- osioms
gimimo metinėms. (Vilkyškių fil.)
13. „Šešėlių krašto upės“, paroda, skirta rašytojo Johaneso Bobrovskio 90– osioms gimimo
metinėms. (Vilkyškių fil.)
14. „ Mano ţemės paukščiai“, paroda, skirta poeto Algimanto Mackaus 75– osioms gimimo
metinėms. (Vilkyškių fil.)
15. ,,Jei spinduliu mane laikai, aš tau juo būsiu“, paroda, skirta poetės Juditos Vaičiūnaitės
70-osioms gimimo metinėms. (Ţukų fil.)
16. ,,Lietuva – šalis, kuria privalome ir galime didţiuotis“, paroda, skirta Lietuvos
nepriklausomybės dienai paţymėti. (Ţukaų fil.)
1.

17. ,,Gyvenimo ţavesys ir prasmė“, paroda, skirta poeto Eugenijaus Matuzevičiaus 90osioms gimimo metinėms. (Ţukų fil.)
Renginių lankytojai:
Iš viso – 4711
VB – 1869
Kaimo fil. - 2842

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 skaitmenines laikmenas.
13. Dokumentų įrišimas.
14. Dokumento skenavimas.
15. Dokumentų išsiuntimas elektroniniu paštu.
16. Prekyba leidybine produkcija.
17. Fakso priėmimas ir išsiuntimas Lietuvoje ir uţ jos ribų.

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
Komplektuotoja J. Eidikaitienė
LIBIS PĮ diegimas
2004 m. įdiegta LIBIS programa, 2007 m. bibliotekoje įdiegta Skaitytojų posistemė.
Viešoji biblioteka turi prieigą prie interneto.
Informacinis fondas
Informacinį fondą viešojoje bibliotekoje sudaro 1046 fiz. vnt ir 891 pavadinimų
dokumentų. 2007 metais fondas pasipildė 73 fiz. vnt. ir 63 pavadinimais naujais
informaciniais leidiniais. Atsiţvelgiant į vartotojų pageidavimą daugiau literatūros uţsakyta
ekonomikos, sociologijos, psichologijos 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 : „Lietuvos Raudonoji knyga“, „Lietuvos
lobiai“, „Lietuvos ekonomika ir visuomenė“, Lietuvos krepšinis“, Cassell J. „Pasidaryk pats“,
Randall Stott „Apskaitos pradţiamokslis“, Man J. „Keliautojo atlasas“, „Lietuvos dvarai“,
“Pasaulio religijos”, „Klausimynas smalsiems ir ţingeidiems“, ir kt.
Informacinį fondą Viešosios bibliotekos filialuose sudaro 1994 fiz. vnt. dokumentų.
Miesto filialo fondo dydį sudaro 60 fiz. vnt. dokumentų, vidutinis kaimo filialo fondo dydis –
240 fiz. vnt. Didţiausius informacinius fondus turi Vilkyškių (305 fiz. vnt.) ir Stoniškių (238
fiz. vnt.) filialai.
Daugiausiai 2007 m. informacinių leidinių gavo viešoji biblioteka, kaimo filialų fondai
pasipildė negausiai, apie 2-3 fiz. vnt.
2007 metais populiariausiai buvo naudojama literatūra medicinos, psichologijos,
sociologijos, gamtos mokslų, istorijos ir kt. temomis : “500 geriausių būdų sveikiems gyventi
ir nesenti”, “1001 knyga, kurią privalai perskaityti per savo gyvenimą”, Bonneau E.
“Šiuolaikinis etiketas”, “Europos Sąjungos teisė”, “Lietuvos gamta”, Ţukauskienė R. “Raidos
psichologija”, “Didţioji kūrybinių darbelių knyga“, enciklopedijos, įvairių uţsienio kalbų
ţodynai, knygos apie Maţąją Lietuvą ir kt.
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 pasipildo 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 7637, 2007 metais – 2367 naujais kompiuteriniais
įrašais.
2007 metais baigtas redaguoti bei sutikrintas su kaimo filialais suvestinis katalogas ir
papildytas naujais įrašais.

BIBLIOGRAFINIS INFORMACINIS VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Bibliotekininkė informacijai A. Andrulienė
INTERNETAS
Kompiuterizuotos darbo vietos
(Lyginamoji analizė su 2006 m.)
Iš viso

Iš jų

2007m.

2006m.

Skirtumas

Kompiuterizuotų
darbo vietų
darbuotojams

13
5

12
3

+1
+2

6
3

7
2

Kompiuterių
darbo vietų
prijungtų prie
interneto
10
2

18

15

+3

9

9

12

VB
Kaimo
fil.
Iš viso:

Kompiuterizuotų
darbo vietų
vartotojams

2007 m. skaitytojų aptarnavimo skyriuje pradėta diegti LIBIS skaitytojų aptarnavimo
posistemė, kaimo bibliotekose padaugėjo 2 kompiuterizuotomis darbo vietomis Natkiškių,
Vėlaičių filialuose. Iš 18 kompiuterizuotų darbo vietų 9 skirtos vartotojams, 9 darbuotojams.
Viešojoje bibliotekoje, Stoniškių ir Lumpėnų filiale yra prieiga prie interneto.

VARTOTOJŲ ORIENTAVIMAS IR APMOKYMAS
Internetinės skaityklos vartotojai ir lankytojai:
Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje nuo 2002 m. 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 (2003 m. spalio 9d.).
2007 m. didelis dėmesys buvo skiriamas vartotojų aprūpinimui informacija ir ţiniomis, jų
poreikių tyrimui bei analizei, naujų aptarnavimo formų diegimui. Uţimti ir skubantys
vartotojai vis maţiau laiko skiria informacijos paieškai ir skaitymui bibliotekoje. Informaciją
ir reikalingas ţinias jie pageidauja gauti interaktyviosiomis informacijos priemonėmis,
bibliotekoje esantys dokumentai kopijuojami, skenuojami, įrašomi į kompiuterines laikmenas.
Didėja vartotojų, besinaudojančių elektroninėmis bibliotekos paslaugomis.
VB Interneto skaitykloje malonu matyti vartotojus paauglius, kurie sudaro didţiausią
lankytojų dalį, taip pat internetinės skaityklos neaplenkia ir garbaus amţiaus vartotojai,
studentai, verslininkai. Lankytojų sumaţėja vasaros metu, kai moksleiviai atostogauja, o
kaimiškoji bendruomenės dalis dirba lauko darbus.
Interneto vartotojai
(Lyginamoji analizė su 2006 m.)
Interneto vartotojai
Internetinės
lankytojai

skaityklos

2007 m.

2006 m.

Skirtumas

377

408

-31

8574

6487

+2087

Interneto lankytojų ţymiai padaugėjo dėl to, kad vis daugiau lankytojų internetu renkasi
elektroninės bankininkystės, mokesčių atsiskaitymo paslaugas ir kt. Kaimo gyventojams labai
reikalingos kopijavimo paslaugos.
Jaunimas, ypač vaikinai, labai domisi internetu, pvz.; www.autoplius.lt ,
www.autmobilis.lt ir kt.. Kita dalis lankytojų internetu ieško darbo, naudojasi elektroniniu
paštu. Tačiau sumaţėjęs vartotojų skaičius rodo, kad vis daugiau gyventojų įsigyja
asmeninius kompiuterius ir įsirengia internetą savo namuose, todėl bibliotekos paslaugomis
naudojasi maţiau.
Metų pradţioje Interneto skaitykloje 3 kompiuteriai pakeisti naujais. Kompiuterinės
technikos atnaujinimas pagerino ne tik paslaugų kokybę, bet ir bibliotekos įvaizdį.
Bibliotekos darbuotojai vedė vartotojams pamokas, skirtas naudotis elektroninėmis
paslaugomis, kitomis e priemonėmis, mokė kompiuternio raštingumo pradmenų, tai sudarė iš
viso - 230 val. Taip pat bibliotekos vartotojams buvo organizuoti 10-ies ir 20-ies val. trukmės
kompiuterinio raštingumo kursai: iš viso – 120 val. Iš viso šiuose apmokymuose,
pamokėlėse, konsultacijose, kursuose dalyvavo per 550 internetinės skaityklos lankytojų.

KRAŠTOTYROS DARBAS
Pagėgių viešosios bibliotekos parengti leidiniai popierinėse ir elektroninėse laikmenose:
1. Pagėgių krašto jaunimo kūrybos almanachas ,,Mes nešam visa, kas graţu...“ leidyba iš
dalies finansuota Kultūros ministerijos, 200 egz. tiraţu. (Leidinį parengė Viešosios
bibliotekos direktorė E. Stankevičienė ir bibliotekininkė informacijai A. Andrulienė).
2. Natkiškių bibliotekos lankstinukas, leidyba iš dalies finansuota Kultūros ministerijos,
išleista ,,Tauragės kurjerio“ leidykloje 500 egz. tiraţu. (Lankstinuką parengė Viešosios
bibliotekos direktorė E. Stankevičienė ir bibliotekininkė informacijai A. Andrulienė).
3. Atviručių komplektas Pagėgių bibliotekos – pirmosios Klaipėdos krašte valstybinės
viešosios bibliotekos įsteigimo 70-ųjų metinių proga. (Medţiagą rinko, redagavo
Viešosios bibliotekos direktorė E. Stankevičienė ir bibliotekininkė informacijai A.
Andrulienė).
4. Stankevičienė E. ,,Knygos ir skaitymo vieta kitų medijų kontekste. Bepopierinės
visuomenės utopijos. Knygos futurologija“. Leidinį spausdino Pagėgių viešoji
biblioteka. (Medţiagą rinko, parengė spaudai Viešosios bibliotekos direktorė Elena
Stankevičienė).
5. Išleista Šilgalių filialo bibliotekininkės T. Biliūnienės parengta eilėraščių rinktinė
,,Lopšinės“ (50 vnt.). (Maketavo ir spausdino bibliotekininkė informacijai A.
Andrulienė).
6. 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 5000 vnt; Tai reikalauja daug pastangų, darbo sąnaudų ir
lėšų. (Medţiagą rengė E. Stankevičienė, maketavo ir spausdino bibliotekininkė
informacijai A. Andrulienė).
Biblioteka „atrado“ naują atsiskaitymo uţ paslaugas formą, kuri tenkina abi puses:
daţnai uţ bibliotekos paslaugas atsiskaitoma mainais koncertinėmis programomis bei
įvairiais pasirodymais bibliotekos renginiuose.
7. Nuolat tvarkomas Viešosios bibliotekos nuotraukų, albumų archyvas. (Bibliotekininkė
informacijai Asta Andrulienė).

Viešojoje bibliotekoje kasmet papildomi kraštotyros segtuvai:
,,Maţoji Lietuva“;
,,Martynas Jankus“;
,,Vydūnas“;
,,Algimantas Mackus“;
,,Eugenijaus Skipičio publikacijos“;
,,Senieji Pagėgiai“;
,,Naujieji Pagėgiai“;
,,Pagėgiai laiko delne“;
,,Mūsų darbai, mūsų šventės“;
,,Profesorius Vytautas J. Černius“;
,,Profesorius, habilituotas daktaras Vytautas Juodkazis“ ;
,,Rašytoja Bronė Savickienė“;
,,Johannes Bobrowski“ ir kt.
Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje sutvarkyta įvairi informacinė medţiaga apie
bibliotekos veiklą, tai: renginių fotonuotraukos, kvietimai, bukletai, lankstinukai ir kt.
Informacinė medţiaga apie kraštiečius renkama 12 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 (jas fiksuoja bibliotekos darbuotojos),
seniūnijų veiklą, tenka archyvuoti. Naujame bibliotekos pastate (tikimės, kad 2009m. jis
atvers duris) numatytos patalpos šios svarbios medţiagos saugojimui ir eksponavimui.
Ryšys su kraštiečiais, gyvenančiais uţsienyje:
2006 metais uţsimezgusi ,,neakivaizdinė“ Pagėgių savivaldybės viešosios biliotekos ir
hab. dr. prof. Vytauto J. Černiaus (JAV) draugystė 2007 m. birţelio mėnesį suvedė į pirmąjį
pasimatymą Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
Netikėta prof. Vytauto Černiaus dovana – knyga ,,Ţmogaus vystymosi kelias: nuo
vaikystės iki brandos“. Temple universiteto (JAV, Filadelfija) profesorius V. J. Černius
pirmame laiškelyje 2006 m. rugsėjo 26 d. rašė: ,,...Gerbiamieji 1936-1937 m. gyvenau
Pagėgiuose ir kaip dešimtmetis, vienuolikmetis daug laiko praleisdavau skaitydamas. Siunčiu
kopiją ką tik pasirodţiusios knygos Jūsų skaitytojams. Su graţiausiais prisiminimais ir
puikiausiais linkėjimais – Vytautas J. Černius“.
2007 metais birţelio mėnesį profesorius viešėdamas Lietuvoje, panoro susitikti su
bibliotekos darbuotjomis Pagėgių bibliotekoje. Viešnagės metu domėjosi kuo gyvena
Pagėgiai šiandien. Vartydamas bibliotekos veiklos metraščius dţiaugėsi, kad biblioteka yra
tikrasis bendruomenės centras.
Visa, su prof. V. Černiumi susirašinėjimo medţiaga tvarkoma ir saugoma kraštotyros fonde.
Kitas, brangus bibliotekai kraštietis, gyvenantis Lenkijoje – poetas, fotomenininkas,
vertėjas, knygų sudarytojas, redaktorius, Lietuvis rašytojų sąjungos narys, Lenkijos lietuvių
leidinio „Aušra“ vyr. redaktorius - Sigitas Birgelis. Su biblioteka palaiko glaudţius ryšius ir
šią vasarą bibliotekos darbuotojai tikisi susitikti su Punsko lietuvių bendruomene Punske.

Pagėgių savivaldybės kraštietė:
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka pradėjo rinkti ir sisteminti pasakotojos,
dainininkės Anelės Čepukienės-Čenkutės (1904-1980) literatūrinį palikimą, rašytiniuose
šaltiniuose paskelbtą informaciją apie ją ir jos kūrybą. Autorės rašytinį palikimą sudaro
padainuotos 560 liaudies dainos, kurios uţfiksuotos knygoje „Oi tu kregţde“, ji pasekė apie
20 pasakų, sakmių, pateikė per 500 trumpųjų tautosakos pasakymų, uţrašinėjo tautosaką,
parašė beletrizuotą autobiografiją, eilėraščių, vaizdelių, apsakymų. 2007m. pradėta rinkti ir
sisteminti dokumetus, nuotraukas apie šią kraštui svarbią ir iškilią asmenybę, ateityje šis
palikimas planuojamas perkelti į skaitmenines laikmenas, o vėliau ir išleisti kompaktinę
plokštelę ,,Tautosakininkės Anelės Čepukienės-Čenkutės pėdsakais“. Joje būtų pateikiami
dokumentai, kurie liuditų A. Čepukienės-Čenkutės gyvenimo ir kūrybos kelią.
Iš viso atsakyta uţklausų interneto pagalba:
Faktografinių..........................................................196
Teminių...................................................................403
Tikslinamųjų...........................................................193
Iš viso: 792
Išanalizavus teminių uţklausų pobūdį, aiškiai matyti, jog interneto vartotojai labiausiai
domisi geografinėmis, biografinėmis temomis, socialine pedagogika, turizmo paslaugų
teikimo mokslų skyriais. Ypač aktualios kelionės, atradimai, ES šalys. Vis daugiau
naudojamasi įvairiakalbiais ţodynais, ir ne tik anglų, bet ir švedų, vokiečių, italų, ispanų
kalbomis. Vis dar nepamainomos enciklopedijos, ypač naujai leidţiamos ,,Maţosios Lietuvos
enciklopedija“, bei „Visuotinė lietuvių enciklopedija“.
Atsakydama į temines uţklausas, skyriaus darbuotoja naudojosi Nacionalinės
bibliografijos duomenų baze, paieškos sistemomis www.google.lt, www.on.lt, www.maţojilietuva.lt ir kitomis, bibliotekoje esančiomis enciklopedijomis, ţinynais, ţodynais.
Atsakymams į uţklausas teisės tematika naudojamasi LR Seimo ,,Teisės aktų“ bei
LITLEX-Internet duomenų bazėmis. Buvo tokių lankytojų (daţniausiai vyresnio amţiaus),
kurie mieliau naudojosi spausdintu ,,Valstybės ţinų“ variantu.
Vis aktualesnė tampa informacijos paieška bibliotekų duomenų bazėse. Biblioteka
krašto gyventojams suteikia galimybę ir sąlygas naudotis šiuolaikinėmis informacijos
technologijomis, moko vartotojus jomis naudotis. 2007 m. 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.

BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŢIO FORMAVIMAS
Sparčiai besikeičianti visuomenė verčia keistis ir bibliotekas, plėsti ir modernizuoti
teikiamas jų paslaugas. Pagėgių biblioteka siekia sukurti modernią bibliotekos paslaugų
sistemą, kompiuterizuojant visus bibliotekos darbo procesus. Modernių technologijų
naudojimu yra pagrįsta Viešosios bibliotekos, kaip bendruomenės kultūros bei meninio
gyvenimo centro, padedančio formuoti ir palaikyti bendruomenei kultūrinį tapatumą, veikla.
Pagėgių Viešoji biblioteka traktuojama kaip bendruomenės susibūrimo centras. Kadangi
pagrindinė bibliotekos misija – atviros informacinės visuomenės kūrimas, siekiama, kad ir
biblioteka būtų atvira kiekvienam piliečiui, tenkintų informacinius ir kultūrinius jos 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. Įvaizdţio formavimui graţiai pasitarnauja ir bibliotekos vykdomi projektai, kaip
2007 m. gavus finansavimą iš Kultūros ministerijos išleistas Pagėgių krašto jaunimo kūrybos
almanachas ,,Mes nešam visa, kas graţu...“, kuris rodo įvairiapusę bibliotekos veiklą –
organizuojamus kūrybinius konkursus, parodas, plenerus, leidţiamus leidinius.
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, skirtas Pagėgių miesto šventei, renginiai vaikams –
visa tai formuoja teigiamą bibliotekos įvaizdį, parodoma, kad biblioteka kuria savo veiklos
tradicijas. Kad Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka būtų ţinoma ir patraukli visuomenei
ne tik Pagėgių savivaldybėje, glaudţiai bendradarbiaujama su respublikine ţiniasklaida.
Straipsniai spaudoje, skirti bibliotekos veiklai
(Lyginamoji analizė su 2006 m.)
Respublikinėje spaudoje
Vietinėje spaudoje
Internetiniuose portaluose
Iš viso:
Iš jų bibliotekos darbuotojų straipsniai
- respublikinėje spaudoje
- vietinėje spaudoje
- internetiniuose portaluose
Iš viso:

2007 m.

2006 m.

Skirtumas

27

18

+9

101
88
216

99
18
135

+2
+70
+81

22
28
65
115

14
5
13
32

+8
+23
+52
+83

Straipsniai apie bibliotekos veiklą spaudoje (su skelbimais apie VB renginius):
,,Šilokarčema“ - .......................................................42
,,Pamarys“ - .............................................................47
,,Tarp knygų“ - ........................................................11
,,Tauragės kurjeris“ - ...............................................10
,,Ūkininko patarėjas“ - ..............................................9
,,Savivaldybių ţinios“ - .............................................6
,,Draugas“ - ...............................................................1
,,Šilainė“ - .................................................................2

Iš viso: 128
Internetiniuose tinklapiuose;
www.taurage.aps.lt...................................................1
www.photojura.lt......................................................2
www.pagegiai.lt......................................................51
www.bibliotekos.lt..................................................12
www.siluteszinios.lt................................................21
www.ausra.pl............................................................1
Iš viso: 88
Kitos priemonės:
Nuolat atnaujinama, papildoma ir talpinama naujausia informacija bibliotekos skirtuose
portaluose: www.pagegiai.lt; www.bibliotekos.lt; www.siluteszinios.lt
Surinkti duomenys ir uţpildytos VB ir filialų duomenų anketos, kurios pateiktos portalui
www.bibliotekos.lt
Apie bibliotekos veiklą spaudoje 2007 m. išspausdinta net 81 straipsniu daugiau, nei
2006m. Šiuolaikinių informacijų technologijų panaudojimas leido praplėsti daugelį bibliotekų
vykdomų funkcijų. Pradėjus veikti www.pagegiai.lt portalui, galėjome plačiau pristatyti
Pagėgių savivaldybės viešają 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, tai siekiama nuo skaityklos įkūrimo pradţios:
keičiamos darbo formos, ieškoma naujovių, kuriomis lengviau atkreipti vartotojų dėmesį,
pvz.: lankytojus pasitinka kaskart nauja kompiuterio uţsklandėlė, primindama jiems apie
bibliotekoje ir Pagėgiuose rengiamus renginius, sveikindama įvairių švenčių proga, ir t.t. Be
reklamos, organizuojamų renginių, jiems siūlomi lankstinukai, bukletai, kitos spausdintinės
priemonės su bibliotekos teikiamomis paslaugomis, akcijomis, parodų pristatymais, veikla.
"Darbščiausiomis bitelėmis" vadintos
Pagėgių bibliotekininkės tiesia tiltus į
informacinę visuomenę. Rinkdamos ţinias, jas sistemindamos, saugodamos ir jas
skleisdamos, bibliotekos darbuotojos nustojo būti tik knygų kaupėjomis ir saugotojomis, jos
apsiginklavo moderniausiomis technologijomis, reaguodamos į visuomenės reikmes,
integruojasi pačios į ţinių visuomenę ir padeda spręsti bibliotekos lankytojų problemas,
siūlydamos kiekvienam reikalingą informaciją ir visa savo veikla teigdamos, kad tik
informuotas ţmogus - ateities ţmogus, o mes – bibliotekininkės, visada pasiruošusios ir
galime padėti surasti reikiamą informaciją.
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka - bendruomenės informacijos, kultūros,
švietimo, mokymosi ir laisvalaikio centras, kuriuose visoms bedruomenės grupėms
suteikiamos lygios galimybės gauti ir skleisti informaciją, skaityti, mokytis, tobulėti,
bendrauti, diskutuoti, praleisti laisvalaikį.
Problemos ir trūkumai:



Dėl darbų vietų lankytojams stokos, neišnaudojamos visos galimybės pritraukti į
biblioteką kuo daugiau lankytojų;
Dėl vietos stokos įvairi medţiaga talpinama albumuose ir segtuvuose, riboja šio
svarbaus darbo rezultatų eksponavimą skaitytojams.



Bibliotekoje nėra atskiros patalpos „tyliajam“ darbui kompiuteriu. Sunku
suderinti norinčius rimtai dirbti prie kompiuterio ir triukšmingą jaunimą, kurie
atėjo praleisti laisvalaikį – problema – triukšmas.

V. METODINĖ VEIKLA
L.e. metodininkės – skaitytojų aptarnavim skyriaus
vedėjos pareigas R. Vaitkuvienė
2007 m. didelis dėmesys buvo skiriamas bibliotekų įvaizdţio formavimui, tuo tikslu
buvo surengtas išvaziuojamasis seminaras į Druskininkų viešają biblioteką. Kito seminaro
metu, visi viešosios bibliotekos ir filialų barbuotojai aplankė vieni kitus, iš šalies paţvelgė į
savo ir kolegių darbą. Išvykos aptarimo metu bibliotekininkės draugiškai pasidalijo savo
pastebėjimais bei patarimais. Bibliotekos specialistai, metodinių išvykų po filialus metu
vertina bibliotekinio darbo procesus, bei teikia praktinę pagalbą. Taip pat didelis dėmesys
buvo skiriamas skaitymui, skaitymo kultūrai, knygos propagavimui. Buvo įvykdyti du
Kultūros ministerijos finansuojami projektai ir išleistas almanachas Pagėgių krašto jaunomo
kūryos almanachas ,,Mes nešam visa, kas graţu...”, kuriame publikuoti geriausieji renginių
dalyvių darbeliai, bei išleistas lanktinukas ,,Širdţių šiluma daro stebuklus”, kuriame sudetos
renginių, skirtų šio projekto įgyvendinimui, akimirkos. Filialų darbuotojams paruošiami
įţymių datų kalendoriai, darbuotojoms pasitarimų metu pristatoma nauja metodinė literatūra,
naujai gautos knygos, naujos informacinės technologijos.
2007m. bibliotekininkų kvalifikacijos kursai ir bibliotekos organizuoti seminarai.
Darbuotojų išvykos
Eil.
Nr.

Data

Uţsiėmimo pavadinimas

1.

01-05

E. Stankevičienė

2.

01-11

Pagėgių savivaldybės
biudţetinių įstaigų vadovų
visuotinis susirinkimas.
Projekto ,,Viešųjų interneto
prieigos taškų plėtra“
seminaras.

3.

01-12

Pasitarimas dėl Pagėgių
Metų ţmogaus rinkimų.

E. Stankevičienė

4.

01-16

E. Stankevičienė

5.

01-17

Tauragės fotomenininko
Renaldo Malycho
personalinės parodos „Virš
Ţemės“ pristatymas.
Duomenų bazių, kuriose
referuojami moksliniai
straipsniai pristatymas.

6.

01-19

Projekto ,,Bibliotekos

Dalyvavo

A. Andrulienė

Organizavo
Pagėgių
savivaldybės
administracija
Projekto
,,Viešųjų
interneto
prieigos taškų
plėtra“ grupė
Pagėgių
savivaldybės
administracija
Klaipėdos
fotografijos
galerijoja

Kur vyko
Pagėgiai
Klaipėda

Pagėgiai
Klaipėda

R. Vaitkuvienė

Klaipėdos
universiteto
biblioteka

Klaipėda

A. Andrulienė

Projekto

Klaipėda

paţangai“ pristatomasis mokomasis seminaras.
Rašytojo Algimanto
Mackaus 75-ųjų gimimo
metinių minėjimas.
Susitikimas su LR Kultūros
Ministru .

,,Bibliotekos
paţangai“ grupė
A. Andrulienė

7.

02-06

8.

02-09

9.

02-15

10.

02-16

11.

03
13-19

Mokomieji kursai ,,Lietuvos
Europos piliečio
kompiuterinio raštingumo
pradmenys“.

12.

03-27

Paţintinė kelionė į Europos
parlamentą Briuselyje
(Belgija), į Prahos ir Brizgės
vienąsiais bibliotekas.

J. Eidikaitienė

13.

04-13

E. Stankevičienė
A. Andrulienė

14.

05-16

Graţinos Paliokienės
diplominio darbo ,,Šalis ta –
Lietuva vadinas“
pristatymas.
Seminaras ,,Dokumentų
archyvavimas“.

15.

05-19

E. Stankevičienė
A. Andrulienė

16.

05-28

M. Jankaus muziejus ,,Į
muziejų naktį“, renginys
skirtas Tarptautinei muziejų
dienai.
3 dienų seminaras ,,Seralinių
leidinių ir tęsiamųjų išteklių
tvarkymas LIBIS
programinė įranga“.

17.

Naujo leidinio
,,Vilkyškiai“ ir filmo
Vilkyškiai laiko ir kelių
posūkiuose“ pristatymas.
Pagėgių krašo ,,Metų
ţmogaus“ nominacija.

Plaškių kaimo kraštiečių

E. Stankevičienė

E. Stankevičienė
A. Andrulienė
R. Vaitkuvienė
J. Eidikaitienė
E. Stankevičienė
A. Andrulienė
R. Vaitkuvienė
J. Eidikaitienė
D. Mačienienė
D. Mačienienė
Z. Genutienė
T. Biliūnienė
L. Norbutienė
A. Čepukienė
B. Monkienė

D. Mačienienė

Pagėgių
vidurinė
mokykla
Tauragės
apskrities
viršininko
administracija
Vilkyškių
vidurinė
mokykla

Pagėgiai
Tauragė

Vilkyškiai

Pagėgių
savivaldybės
administracija

Pagėgiai

Asociacija
,,Langas į
ateitį“. Pagal
projektą
,,Viešųjų
interneto
prieigos taškų
tinklo plėtra“
Lietuvos
bibliotekininkų
draugija,
Europos
parlamento
narys dr. E.
Maldeikis
Pagėgių
kultūros
centras.

Pagėgiai

Briuselis

Pagėgiai

Tauragės
apskrities
archyvo
administracija
Martyno
Jankaus
muziejus

Pagėgiai

J. Eidikaitienė

Viniaus
LKDTC

Vilnius

A. Andrulienė

Plaškių

Plaškiai

Bitėnai

06-09
18.

06-12

19.

06-12

20.

06
18-22

šventė ,,Pavasaris kviečia į
gimtinę“.
Seminaras ,,Kultūra Europos
Sąjungoje: naujos
finansavimo galimybės“.

A. Čepukienė

benruomenė

A. Andrulienė

Tauragės
apskrities
viršininko
administracja
Pagėgių
kultūros centras

Raimondo Puišio
fotografijos ,,Ekspedicija
Viktorui Povelauskui
atminti“ parodos atidarymas.
,,LIBIS Skaitytojų
aptarnavimo posistemis“,
mokomasis seminaras.

E. Stankevičienė
A. Andrulienė

06-26

Pranešimas Pagėgių krašto
mokyklų bibliotekininkams,
,,Bibliotekininkystės
mokslas šendien„.

E. Stankevičienė

21.

07-26

M. Jankaus muziejaus
įkūrimo 20-mečio šventė.

E. Stankevičienė

22.

08-04

Sueiga pas Martyną Jankų.

E. Stankevičienė
R. Vaitkuvienė
N. Šedienė
I. Pranaitienė

23.

08-17

E. Stankevičienė

24.

09-12

Projekto ,,Kultūros ir
istorijos paveldo
pritaikymas turizmui
Pagėgių, Ilavos ir Sovetsko
pasienio regionuose“
seminaras.
Seminras ,,Euroskaitymai
2007“.

25.

09-25

Seminaras ,,LIBIS
naujienos, plėtra ir virtualios
bibliotekos“.

A. Andrulienė
J. Eidikaitienė
A. Čepukienė

26.

09-27

Tauragės industriniame
parke vyksiančio projekto
,,Fotomenas netradicinėje
erdvėje“ pristatomasis
renginys.
,,Industrija Nr. 5“.

A. Andrulienė

A. Andrulienė
D. Mačienienė

E. Stankevičienė
A. Andrulienė

Lietuvos
Nacionalinė M.
Maţvydo
biblioteka
Pagėgių
savivaldybės
viešosios
bibliotekos
direktorė E.
Stankevičienė
Martyno
Jankaus
muziejus
Pagėgių
savivaldybės
administracija,
M. Jankaus
muziejus
Pagėgių
savivaldybės
administracija

Tauragės rajono
savivaldybės
viešoji
biblioteka
Klaipėdos
apskrities I.
Simonaitytės
viešoji
biblioteka
Tauragės
industrinio
parko direkcija

Tauragė

Pagėgiai

Vilnius

Pagėgiai

Bitėnai
Pagėgiai

Vilkyškiai

Tauragė

Klaipėda

Tauragė

27.

10-06

28.

10-12

Posėdis M. Jankaus
muziejuje ,,Dėl poeto K.
Donelaičio 300 metų
jubiliejaus“.

E. Stankevičienė
A. Andrulienė
E. Eidikaitienė
D. Mačienienė
I. Pranaitienė

Martyno
Jankaus
muziejus

Bitėnai

Knygos ,,Šiaurės Skalva.
Keliautojo po Pagėgių kraštą
ţinyno“ (antrojo atnaujinto
ir papildyto leidinio)
pristatymas.
Seminaras ,,Skaitymo
skatinimo projektų
rengimas„.

E. Stankevičienė
A. Andrulienė
E. Eidikaitienė

Pagėgių
vidurinė
mokykla

Pagėgiai

R. Vaitkuvienė
D. Mačienienė
B. Monkienė
Z. Genutienė
I. Pranaitienė
Visi bibliotekos
darbuotojai

Vilniaus
LKDTC

Tauragė

Pagėgių
savivaldybės
viešoji
biblioteka
Pagėgių
savivaldybės
administracija,
Pagėgių viešoji
biblioteka, M.
Jankaus
muziejus
Pagėgių
savivaldybės
administracija

Vilnius

29.

10-12

30.

10-26

Išvaţiuojamasis seminaras į
Vilniaus universiteto
biblioteką.

31.

11-09

Muzikos ir literatūros
vakaras ,,Bobrovskio
takais“, skirtas Johaneso
Bobrovskio 90-osioms
gimimo metinėms.

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

Bibliotekos darbo ataskaitų
pristatymai Pagėgių
savivaldybės
administracijai. (Kartą
mėnesyje)
Studijos Klaipėdos
Universiteto Socialinių
mokslų fakulteto
Bibliotekininkystės
katedroje.

E. Stankevičienė

32.

33.

E. Stankevičienė
R. Vaitkuvienė

Klaipėdos
universitetas
Socialinių
mokslų
fakultetas

Vilkyškiai

Pagėgiai

Klaipėda

Visi bibliotekos darbuotojai nuolatos tobulina savo ţinias, dalyvauja LKDTC
rengiamuose kursuose. Taip pat dalyvauja
įvairiuose seminaruose vykstančiuose
savivaldybėje ir uţ jos ribų.

VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS
Parengti šie projektai:
1. 2007 metais Pagėgių savivaldybės Viešojoje bibliotekoje pradėtas LIBIS Skaitytojų
aptarnavimo posistemio diegimas, bus įvestas vieningas skaitytojų bilietas, galiojantis visoje
šalyje.
2. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka yra Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės
viešosios bibliotekos vykdomo projekto ,,Klaipėdos regiono bibliotekų etnokultūros lobiai“
partneris. Šio projekto tikslas - skleisti bei populiarinti kraštotyrinę informaciją panaudojant
neribotas Interneto galimybes. Sukūrus šį portalą, ţinios apie rajono bibliotekose saugomus
publikuotus bei nepublikuotus šaltinius taps prieinamos visiems, kurie neabejingi savo krašto
istorijai ir kultūrai. Šitame portele http://www.klavb.lt/KRASTOTYRA/index.htm galima
rasti Pagėgių viešosios bibliotekos kraštotyros darbus
Pagėgių krašto politinių kalinių ir tremtinių prisiminimai ,,Mūsų Godos“,
Pagėgiai 2004.
Pagėgių krašto dailininkų pleneras ,,Pagėgiai – 2005“, Pagėgiai 2005.
Pagėgių krašto literatų kūrybos rinktinė ,,Poezijos pilnatis”, Pagėgiai 2006.
Pagėgių krašto jaunimo kūrybos almanachas ,,Mes nešam visa, kas gražu...”,
Pagėgiai 2007.
3. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos internetinės skaityklos modernizavimas.
Projekto
,,Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra” vykdymo laikotarpiu numatyta modernizuoti
2002- 2004 m. kaimiškose vietovėse įsteigtus ,,Langas į ateitį” viešuosius interneto centrus
(VIC/VIPT).
4. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2007 metais laimėjus projektą „Viešųjų interneto
prieigos taškų tinklo plėtra“, pasirengusi įsteigti 7 viešuosius interneto prieigos taškus 7-iose
bibliotekose. Šį projektą vykdo Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija ir partneriai:
Asociacija „LĮA“, UAB „S4ID“ ir Kauno technologijos universitetas. Šis projektas yra
svarbus informacinės visuomenės plėtrai kaimiškose vietovėse, ypatingai siekiant sumaţinti
skaitmeninio skląsto lygį tarp miesto ir kaimo vietovių gyventojų.
Viešieji interneto centrai bus įsteigti:
1. Lumpėnų bibliotekoje;
2. Natkiškių bibliotekoje;
3. Piktupėnų bibliotekoje;
4. Stoniškių bibliotekoje;
5. Šilgalių bibliotekoje;
6. Vėlaičių bibliotekoje;
7. Ţukų bibliotekoje.
5. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka 2007 m. pabaigoje, buvo informuota apie Bilo ir
Melindos Geitsų fondo paramą Lietuvos bibliotekoms. Projekto „Bibliotekos pažangai“ dėka
bus įrengti interneto ryšiai, įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos skaitytojams, nupirkti
spausdintuvai, apmokyti darbuotojai naudotis šiuolaikiškomis informacijos priemonėmis:
1. Pagėgių savivaldybės Viešojoje bibliotekoje;
2. Vaikų bibliotekoje;
3. Vilkyškių bibliotekoje

6. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje 2008 metais ir toliau bus vykdoma “Bibliotekų
renovacijos ir modernizavimo programa 2003-2013”. Šis projektas susietas su Lietuvos
informacinės visuomenės plėtros programa ir bibliotekoms kelia uţdavinius, kuriuos vykdys
ir Pagėgių SVB:
1. uţtikrinti Lietuvos gyventojams galimybę įgyti ţinių ir kvalifikaciją, kuri leistų
prisitaikyti prie greitai kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų bei sėkmingai konkuruoti
darbo, verslo rinkose;
2. panaikinti miesto ir kaimo ryšių informacinės infrastruktūros netolygumus ir suteikti
visiems gyventojams vienodas galimybes naudotis informacinėmis technologijomis
socialinėms ir visuomeninėms reikmėms;
3. sudaryti bibliotekose tinkamas sąlygas kaupti, saugoti ir pateikti visuomenei
nacionalinio kultūros ir mokslo, Pagėgių krašto kultūros ir raštijos paveldo objektus,
uţtikrinti bibliotekų fondų prieinamumą.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu ,,Dėl bibliotekų renovacijos ir
modernizavimo 2003-2013 metų programos įgyvendinimo 2007 metais“, Pagėgių
savivaldybės viešajai bibliotekai skirta:
- 6 kompiuteriai (skaitytojų aptarnavimo skyriui, Interneto skaityklai, vaikų literatūros
padaliniui Komplektavimo skyriui);
- 1 projektorius;
- 4 spausdintuvai.
7. Parengtos paraiškos Tauragės ,,Europos Direct“ informacinio centrui, projektas ,,Europos
kultūrų dialogų metai“ rengė: Pagėgių vaikų literatūros skyrius, Piktupėnų, Stoniškių,
Šilgalių bibliotekos.
8. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kaip partnerė dalyvavo Internetiniame literatūros
festivalyje „Euroskaitymai 2007”.
Projekto partneriai: Vaivadijos viešoji biblioteka Olštyne (Lenkija), Tauragės viešoji
biblioteka (Lietuva) ir Kaliningrado universalioji mokslinė regioninė biblioteka (Rusijos
Federacijos Kaliningrado sritis).
Bendras projekto tikslas: ilgalaikio bendradarbiavimo tarp Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos
Federacijos Kaliningrado srities stiprinimas, skatinant 16-25 metų amţiaus jaunimą skaityti,
panaudojant šiuolaikines informacines technologijas.
9. Parengtas vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektas. Finansavimas gautas iš LR
Kultūros Ministerijos, lankstinuko apie Natkiškių biblioteką išleidimui ,,Širdžių šiluma daro
stebuklus“.
10. Parengtas vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektas. Finansavimas gautas iš LR
Kultūros Ministerijos, Pagėgių krašto jaunimo kūrybos almanachui ,,Mes nešam visa, kas
gražu...“ išleidimui, minint Pagėgių viešosios bibliotekos 70-ąsias veiklos metines.
Bibliotekos dalyvavimas projektuose yra ne tik papildomo finansavimo galimybė, bet ir
ilgas, kruopštus darbas, kuriam įgyvendinti reikia daug pastangų ir laiko. Vykdant 2007m.
projektus buvo išleista net keletas leidinių apie bibliotekos veiklą, bei gautas finansavimas
bibliotekų modernizacijai.

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 viešojoje 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
2007m. 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 ateityje studijuos
bibliotekininkystę Klaipėdos universitete.
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikiai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui – 303
Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui – 7234
Išduotis vienam darbuotojui – 9203 fiz.vnt.
Išanalizavę vartotojų ir lankytojų skaičių bei dokumentų išduotį, pagal vienam
darbuotojui skirtas aptarnavimo normas matome, kad Pagėgių viešojoje bibliotekoje
darbuotojų skaičius yra per maţas.

VIII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS
Skaitytojų telkimas
Gyventojų vaikų skaičius – 2668
Vaikų sutelkimo procentas – 61,2
(Vaikų sutelkimo procentas)
2006m.
72,8
26,8
58,8
62,8

Pagėgių VB
Miesto filialas
Kaimo filialai
Viso:

2007m.
63,3
25,9
61,3
61,2

Skirtumas
- 9,5
- 0,9
+ 2,5
- 1,6

Maţėjant vaikų gyventojų skaičiui maţėja ir skaitytojų skaičius, todėl maţėja ir
sutelkimo procentas.
Vartotojų vaikų skaičius
2006m.
692
15
1142
1849

Pagėgių VB
Miesto filialas
Kaimo filialai
Viso:

2007m.
581
15
1038
1634

Skirtumas
- 111
- 104
- 215

Vaikų gyventojų skaičiui sumaţėjus 280 proporcingai sumaţėjo ir vartotojų skaičius.
Apsilankymų skaičius
2006m.
10295
72
24603
34970

Pagėgių VB
Miesto filiale
Kaimo filialuose
Viso:

VB
Miesto fil.
Kaimo fil.
Viso:

2006m.
14,9 %
4,8 %
21,5 %
18,9 %

Lankomumas
2007m.
Skirtumas
22,3 %
+ 7,4 %
5,1 %
+ 0,3 %
25,2 %
+ 3,7 %
+ 5,1 %
24,0 %

2007m.
12990
76
26214
39280

Skirtumas
+ 2695
+4
+ 1611
+ 4310

Skaitomumas (egz.)
2006m.
2007m. Skirtumas
8,2
9,4
+ 1,2
9,1
12,2
+ 3,1
22,5
24,6
+ 2,1
+ 2,0
17,1
19,1

Apsilankymo padidėjimą įtakojo Ţukų filialo perkėlimas į naujas patalpas, bibliotekose
vykstantys vaikų renginiai, kuriuose vaikai mielai lankosi bei darbuotojų gebėjimas bendrauti
su vaikais.

Išduotis

2006m.
5692
137
25725
31554

VB
Miesto fil.
Kaimo fil.
Viso:

2007m.
5470
183
25593
31246

Skirtumas
- 222
+ 46
- 132
- 308

Išduotis sumaţėjo nes maţėja gyventojų bei vartotojų skaičius.
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:
2006m.
515
9
213
80
117
57
44
47
66
22
1170

Viso:
2007m.
706
7
117
94
65
88
26
38
188
38
1367

Teminių
435
7
106
51
60
80
14
38
175
38
1004

2007m.
Faktinių Adresinės
131
13
8
19
2
4
10
4
5
147
49

Tikslinės
127
11
16
3
4
2
4
167

Daţniausiai vaikų pateiktos uţklausos yra teminės, nes jie domisi daugeliu naujų
dalykų. Atsakyma pateikiami išsamūs ir vaikams lengvai suprantami.

Įsimintinos viešosios bibliotekos ir filialų parodos vaikams
Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius:
1. ,,Debesėlis ieško vardo“, paroda, skirta rašytojos, eseistės, ţurnalistės Gintarės
Adomaitytės 50-osioms gimimo metinėms.
2. ,,Mano Lietuva – spindulėlis tavo esu“, paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
3. ,,Šventoji knygnešių našta“, paroda, skirta Knygnešio dienai.
4. ,,Lietaus diktantas“, paroda, skirta rašytojos Cecilijos Bodker 80– osioms gimimo
metinėms.
5. ,,Skriek, vaivorykštės karusele“, paroda, skirta rašytojos Nijolės Kepenienės 50– osioms
gimimo metinėms.
6. ,,Ţodelių graţume“, paroda, skirta rašytojo Sigito Poškaus 50– osioms gimimo metinėms.
7. ,,Misteris Tvisteris“, paroda, skirta poeto Samuelio Maršako 120– osioms gimimo
metinėms.
8. ,,Pakeliaukim su Guliveriu“, paroda, skirta rašytojo Jozefo Svifto 340– osioms gimimo
metinėms

Filialų parodos:
1. ,,Knygų paslaptys vaikams“, paroda, skirta rašytojo Vytauto Lansbergio 45– osioms
gimimo metinėms. (Lumpėnų fil.)
2. ,,Labas sraige kur eini“, paroda, skirta rašytojo Jurgio Kunčino 60– osioms gimimo
metinėms. (Lumpėnų fil.)
3. „Senojo gluosnio pasakojimai“, paroda, skirta rašytojo Vlado Dautarto 80- osioms
gimimo metinėms. (Piktupėnų fil.)
4. ,,Sueina, skiriasi takai”, paroda, skirta prozininko Algimanto Zurbos 65- osioms gimimo
metinėms. (Stoniškių fil.)
5. ,,Pro paslapties ir poezijos šydą“, paroda, skirta dramaturgo, prozininko Raimundo
Samulevičiaus 70- osioms gimimo metinėms. (Stoniškių fil.)
6. ,,Vejantis pasaką“, paroda, skirta rašytojos Astridos Lindgren 100- osioms gimimo
metinėms. (Stoniškių fil.)
7. ,,Knyga – vaistai prieš prievartą ir blogį“, paroda, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.
(Šilgalių fil.)
8. ,,Pageltęs knygos lapelis”, paroda, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai. (Vėlaičių fil.)
9. „Lietuvišką ţodį paţinęs“, paroda, skirta vaikų literatūros kritiko Jono Linkevičiaus 80osioms gimimo metinėms. (Vilkyškių fil.)
10. „ Šaukia tėviškės berţai“, paroda, skirta poeto Jono Minelgos 90– osioms gimimo
metinėms. (Vilkyškių fil.)
11. ,,Kasdienis sielos stebuklas“, paroda, skirta poeto Sigito Poškaus 50– osioms gimimo
metinėms. (Ţukų fil.)
12. ,,Fantazijos šalyje“, paroda, skirta rašytojos Astridos Lindgren 100- osioms gimimo
metinėms. (Ţukų fil.)

Įsimintini viešosios bibliotekos ir filialų renginiai vaikams:
2007 - ieji – Skaitymo ir Vaikų kultūros metai. Pagrindinis vaikų bibliotekos tikslas –
sudominti vaikus ir jaunimą knyga, jos skaitymu, stengtis optimaliai tenkinti informacinius,
skaitymo ir kitus visų skirtingo amţiaus vaikų skaitytojų poreikius. Vaikams bibliotekoje
sudarytos sąlygos tobulėti dvasiškai, lavinti kūrybiškumą, patenkinti skaitymo poreikius,
turiningai leisti laisvalaikį, susitikti ir pabendrauti su bendraamţiais. Bibliotekoje yra
ţaisloteka, veikia ,,Jaunojo bibliotekininko“ klubas, klubas ,,Antri namai“, čia vaikučiai
belaukdami autobuso gali ruošti pamokas. 2007– aisias metais vaikų bibliotekoje buvo
surengta eilė įdomių literatūrinių, rankdarbių, dailės, fotografijos parodų, popiečių, šventinių
rytmečių, susitikimų su ţymiais ţmonėmis, kurie buvo skirti Vaikų kultūros ir skaitymo
metams paţymėti. Bibliotekoje buvo eksponuojamos Pagėgių savivaldybės mokyklų
moksleivių fotografijų, piešinių, rankdarbių parodos, rengiami jų pristatymai.
Gausus būrys bibliotekos bičiulių susirinko į popietę ,,Knyga – širdelė tavo visam
pasauliui išdalyta“, skirtą Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Šilgalių
pagrindinės mokyklos vaikų teatro ,,Vėjas“ artistės įspūdingu šokiu pademonstravo, kad
knyga, sklaidoma ir laikoma ţmogaus rankų tampa brangiausiu deimantu, amţinąja ugnimi.
Šventėje apsilankę pasakų herojai – Varna, Rudonkepuraitė, Slibinas, Ragana – linksmino
išdaigomis, ragino mylėti, gerbti ir saugoti knygutes. Popietės metu tradiciškai buvo pagerbti
geriausi metų skaitytojai. Tai ketvirtokės A. Bukauskaitė, N. Rindokaitė, septintokė L.
Vitkutė. Taip pat buvo apdovanotos rašinio konkurso ,,Knyga – mano geriausias
draugas„„nugalėtojos – jaunosios bibliotekininkės I. Lindţiutė (7kl.), A. Jurjonaitė(7kl.), A.
Miščiokaitytė(5kl.). Renginio dalyvius sveikino ir gero skaitymo palinkėjo vaikų teatro vėjas
vadovė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja J. Daugėlienė. ,,Per metus perskaitysiu 10
knygų, skaitysiu garsiai, į biblioteką atsivesiu draugą, o jei to nedarysiu, tegul nutrenkia mane

ţaibas, kurį įskels parko Varna, kai eisiu pro vaikų biblioteką“ –juodosios Varnos priesaiką
kartojo vaikai. Priesaikos ţodţius, baigiantis šventei, uţtvirtino saldainių lietutis.
,,Tebūnie vaikystė saulėta„„ – tai renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo
dienai. Jis prasidėjo tradicinės Pagėgių savivaldybės mokyklų moksleivių rankdarbių parodos
pristatymu. Kasmet jaunieji kūrėjai nustebina vis kitokiais – įdomesniais, išradingesniais
darbais. Parodos dalyvius ir organizatorius pasveikino Pagėgių savivaldybės švietimo
skyriaus atstovas G. Kačiulis, atminimo dovanėles įteikė viešosios bibliotekos darbuotojos.
Jaunieji bibliotekos lankytojai turėjo galimybę savo svajonę pavaizduoti piešiniuose ant
asfalto. Graţiausiu pripaţintas jauniausios bibliotekos skaitytojos L. Klymantaitės (3m.)
piešinėlis. Šventės pabaigoje vaikučių laukė įdomios viktorinos, linksmi ţaidimai,
saldumynai.
Ţymiausias metų renginys – mylimiausio vaikų rašytojos A. Lindgren 100 – asis
gimtadienis ,,Ant pasakos sparnų“. Šventei ruoštasi iš anksto – paskelbtas kryţiaţodţių
konkursas ,,Astridos herojai“, vyko garsinio skaitymo valandėlės ,,Mes iš padauţų gatvės“,
kurių metu buvo renčiamas stebuklingas knygų šulinys. Tai bibliotekos skaitytojų dovana
rašytojai. Popietės dalyvius ir svečius sutiko ir pasveikino išdaigininkė Pepė Ilgakojinė, ant
knygų šulinio krašto atsisėdęs visiems mojo Karlsonas. Jaunosios bibliotekininkės pristatė ir
papasakojo apie rašytojos knygas, kurių magijai negali atsispirti ištisos kartos. Kryţiaţodţių
konkurso nugalėtoju tapo septintokas J. Bartkus. Jis papasakojo istoriją, kuri privertė visus
šypsotis: kai mama jam perskaitė A. Lindgren knygelę ,,Pepė Ilgakojinė“ , jis, tada dar maţas,
su pusesere Aušrine, kaip ir knygelės herojė ėjo ,,daikteliauti“. Šventėje koncertavo Pagėgių
vaikų globos namų mergaičių ansamblis (vadovė I. Ubartienė). Konkursų ir viktorinų
nugalėtojų laukė prizai ir siurprizai – knygų skirtukai, išleisti Pagėgių viešosios bibliotekos –
graţi dovanėlė visiems renginio dalyviams.
Filialų renginiai:
Natkiškių filialas - ,,Vaikystė – tarytum ţiedų jūra“, popietė skirta Tarptautinei vaikų
gynimo dienai paminėti. Jos metu vaikučiai sekė mėgstamiausias pasakas, atsakinėjo į
viktorinos klausimus apie vaikų rašytojų kūrybą ir gyvenimą. Vienas uţ kitą greičiau stengėsi
įspėti skaitomo kūrinėlio pavadinimą, bei jo autorių. Sumaniausieji apdovanoti padėkos
raštais ir dovanėlėmis. Popietė baigėsi balionėlių su slapčiausiais savo norais leidimu į
dangų, bei saldumynų.
Stoniškių filialas - ,,Šviesaus kūrybos dţiaugsmo pumpurėliai”, popietė skirta
Tarptautinei vaikų knygos dienai. Vaikai šiai šventei ruošėsi iš anksto, labai kruopščiai
dirbdami. Kiekvienas kūrė savo svajonių knygą, renginio metu buvo surengta šių knygelių
paroda. Vaikučiams buvo pristatomos ir tikrosios naujos knygos kurios atkeliauja į biblioteką,
buvo pasakojama apie jų autorius, o vaikai mielai garsiai skaitė ir dalijosi įspūdţiais.
Ţukų filialas - ,,Biblioteka – klėtis į kurią sukrauti turtai“, skirta Nacionalinei
bibliotekų savaitei. Vaikams buvo pasakojama kaip atsirado bibliotekos ir kodėl jos
reikalingos, kad į bibliotekos lentynas sukrauta viso pasaulio išmintis, ir vaikai kurie nuolat
lankysis bibliotekoje, skaitys knygeles, jas mylės, taps labai išmintingais ir garbingais
ţmonėmis. Jaunieji skaitytojai noriai dalinosi mintimis, kaip jie įsivaizduoja didelių miestų
dideles bibliotekas, kokios jie norėtų savo bibliotekos, kad mūsų bibliotekoje būtų ir ţaislų ir
įdomių ţaidimų. Ši vaikučių svajonė išsipildė, rudenį biblioteka įţengė į naujas patalpas. Na,
o maţieji skaitytojai dţiaugėsi švente labiausiai – nuo ankstaus ryto biblioteką sveikino ant
jos durų prisegtas maţųjų sukurtas atvirukas – plakatas „Sveikiname biblioteką!“,
jauniausiems buvo suteikta garbė perkirpti atidarymo juostelę. Iš Pagėgių vaikų bibliotekos
„Knyguoliukė“ atvykusi pelytė Zita ir tarakonas Aloyzas Dzioba nuolat ginčijosi ar verta
pasilikti Ţukų bibliotekoje ir paskanauti knygų, tačiau Ţukų mokinukai tarė grieţtą „Ne!“

knygų grauţikams. Vaikučius išjudino smagi viktorina. Paruošiamosios ir pirmos klasės
vaikučiai iškilmingai „įrašyti“ tikraisiais bibliotekos skaitytojais, staiga pradėjęs „lyti“
saldainių lietutis ir prizai sujaudino iki ašarų maţuosius skaitytojus.
Viešosios bibliotekos vaikų skyriuje renginiai yra įdomųs ir vaikučių labai mėgiami ir
laukiami, tačiau filialuose rengiant renginius vaikams reikėtų daugiau bibliotekinio turinio
renginių, bei išradingumo juos rengiant.

IX. MATERIALINĖ BAZĖ
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
direktorė Elena Stankevičienė
Bibliotekos pastatai ir jų būklė. 2007 metais pradėtas statyti Pagėgių Kultūros centras,
kuriame įsikurs ir Viešoji biblioteka. Praėję metai – graţūs ir kūrybingi planuojant naujosios
bibliotekos pastatą, patalpas, erdves, glaudţiai bendradarbiaujant projekto autoriams,
savivaldybės administracijai ir bibliotekininkų bendruomenei.
Pagėgių viešosios bibliotekos sistemoje yra 11 pastatų (patalpų), kuriuose yra įrengtos
bibliotekos. Šiandiena dauguma jų – pritaikytos bibliotekos reikmėms, šildomos, atliktas
remontas, tačiau kai kur – padėtis nepatenkinama (Šilgaliuose), o Panemunės bibliotekos
statusas vis dar neapibrėţtas. 2007m. bibliotekose atlikti šie darbai:
1. Ţukų filialas perkeltas į mokyklos pastatą, kur atliktas patalpų remontas, jos
pritaikytos bibliotekos reikmėms.
2. Įrengta atskira šildoma patalpa Natkiškių filiale, kur tinkamai pasiruošta VIPT
steigimui.
3. Atliktas Vėlaičių fil. abonemento einamasis remontas.
4. Atliktas kasmetinis VB katilinės remontas.

X. FINANSAVIMAS
Per projektinę veiklą biblioteka iš įvairių fondų gavo 59 947 Lt. finansavimą, o iš
Kultūros ministerijos skirtas 41, 2 tūkst. Lt. finansavimas spaudiniams įsigyti. Tai sudaro
32,2 % savivaldybės Viešajai bibliotekai skirto finansavimo.
Bibliotekos finansavimas 2007 m.:
Gauta lėšų (tūkst. Lt.)

Išlaidos (tūkst.. Lt.)

Iš viso:

Iš savivaldybės ir valstybės

Uţ mokamas
paslaugas

Programos,
projektai

Iš viso:

Darbo
uţmokesčiui

Knygoms

Periodikai

Kitos
išlaidos

361,5

354,4

1,7

5,4

361,5

238,5

41,2

17,0

64,8

Pastaba:
Lėšos, gautos per bibliotekos parengtus projektus bibliotekos modernizavimo įrangai
gauti, apskaitomos per savivaldybės biudţetą (įranga perduodama bibliotekai patikėjimo
teise)

XI. IŠVADOS
Problemos, kurias reiktų išspręsti 2008 metais:
1. Nepatenkinama būklė Šilgalių filiale: patalpos neatitinka bibliotekai keliamų
reikalavimų - drėgnos, būtina pertvarkyti elektros instaliaciją, kuro sandėlis įrengtas
bibliotekos vestibiulyje, kas visiškai nepriimtina visuomeninės paskirties patalpoms. Būtina
rasti galimybę bibliotekos perkėlimui į kitas patalpas mokyklos pastate (teigiamas pavyzdys –
Ţukų bibliotekos perkėlimas);
2. Pasiruošimo darbai VIPT (viešųjų interneto prieigos taškų) steigimui. 2007m.
Natkiškių, Pagėgių viešoji ir Ţukų bibliotekos paruoštos Viešųjų interneto prieigos taškų
steigimui, 2008 m. būtina paruošti 6 bibliotekų patalpas (Vilkyškių, Lumpėnų, Piktupėnų,
Vėlaičių, Stoniškių, Šilgalių) šių taškų steigimui. Pagrindiniai darbai - elektros instaliacijos ir
elektros galios didinimo darbai, patalpų apsauga, šildymas, baldai vartotojų darbo vietoms
įrengti. Ši programa parengta ir įteikta Pagėgių savivaldybės Ekonominės plėtros skyriui kaip
dalis Pagėgių savivaldybės strategijos programos.
3. Išaugus kompiuterių ūkiui (beveik visose bibliotekose yra kompiuteriai,
spausdintuvai, kt. įranga), iškyla kompiuterių prieţiūros problematika, o įsteigus visose
bibliotekose VIPT, būtinas kompiuterių prieţiūros specialisto etatas.
4. Reikalingas direktoriaus pavaduotojo etatas, nes direktoriaus darbo krūvis
nebepakeliamas. 2008 m. planuojama teikti pasiūlymus ir prašymą Tarybai dėl Pagėgių
savivaldybės bibliotekų sistemos struktūros tobulinimo.
5. Nėra motyvacijos mokytis, kelti kvalifikaciją – įdėtos darbuotojų didţiulės lėšos
(KU besimokantis neakivaizdţiai, studijoms išleidţia apie 25 tūkst.) niekada darbuotojui
nesugrįš.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
2007 M. RENGINIŲ AKIMIRKOS

Poezijos pavasarėlis 2007. Susitikimas su menininke, rašytoja Sigute Ach
2007-03-09

Vakaro dalyviai susitikimo su rašytoja Sigute Ach metu
2007-03-09

Tarptautinio dailininkų plenero „Kalbanti ţemė - 2006“ parodos pristatymo metu.
Dailininkai (iš kairės) Liucija Bungardienė (Pagėgiai), Eligijus Kriaučiūnas (Pagėgiai),
Aurelija Papievienė (Šakiai), Audronė Vorevičienė ir Algimantas Vorevičius (Šakiai).
2007-03-15

Vakaro svečius sveikina Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas A. Dumbliauskas.
2007-03-15

Maţosios Lietuvos enciklopedijos 3 t. sutiktuvės Pagėgių viešojoje bibliotekoje.
Leidinio rengėjai ir leidėjai
2007-03-23

Maţosios Lietuvos enciklopedijos 3 t. sutiktuvės Pagėgių viešojoje bibliotekoje.
Renginio svečiai
2007-03-23

Maţosios Lietuvos enciklopedijos 3 t. sutiktuvės Pagėgių viešojoje bibliotekoje.
Vytauto Gocento autografai bibliotekos skaitytojams
2007-03-23

Maţosios Lietuvos enciklopedijos 3 t. sutiktuvės Pagėgių viešojoje bibliotekoje.
Maţosios Lietuvos enciklopedijos leidėjų dovanos bibliotekai
2007-03-23

Punsko ,,Aušros“ leidyklos vyriausiasis redaktorius, poetas Sigitas Birgelis skaito savo
eiles vakaro – susitikimo ,,Tekėk, kaip teka Lietuva...“ metu.
2007-04-26

Renginio akimirkos
2007-04-26

Poetas Sigitas Birgelis su bibliotekos darbuotojais.
2007-04-26

Pagėgių savivaldybės moksleivių darbų parodos pristatymas
vaikų bibliotekoje ,,Knyguoliukė“.
Darbų autoriai ir jų mokytojai
2007-05-31

Renginio ,,Tebūnie vaikystė saulėta“, vaikų bibliotekoje ,,Knyguoliukė“ akimirkos.
2007-05-31

Jaunieji plenero ,,Mano vaikystės kiemas“ dalyviai įdėmiai klausosi
profesionalių menininkų patarimų.
2007-06-02

Jaunieji fotografai iš fotoaparatų nuotraukas kelia į elektronines laikmenas.
2007-06-02

Plenero ,,Mano vaikystės kiemas“ dalyvių, vadovų ir viešosios
bibliotekos darbuotojų bendra nuotrauka
2007-06-02

Plenero ,,Mano vaikystės kiemas“ dalyviai darbo metu.
2007-06-02

Plenero ,,Mano vaikystės kiemas“ parodos atidarymas.
Renginio organizatorius, jaunuosius fotomenininkus ir svečius sveikina Pagėgių
savivaldybės meras Kęstas Komskis (pirmas iš dešinė)
2007-07-14

Plenero ,,Mano vaikystės kiemas“ parodos pristatymo akimirka
2007-07-14

Šventinis rytmetis vaikams ,,Pagėgiai - vaikų šypsenų miestas“ bibliotekos kiemelyje
Tradicinė miesto šventė
2007-07-14

Šventinio rytmečio vaikams ,,Pagėgiai - vaikų šypsenų miestas“ akimirkos.
2007-07-14

Ţukų bibliotekos atidarymas. Bibliotekos informacinę lentą atidengia
Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas R. Špečkauskas
2007-10-24

Ţukų bibliotekos atidarymas. Šventė visiems – maţiesiems ir suaugusiems
2007-10-24

Garbė perkirpti bibliotekos atidarymo juostelę – maţiesiems
2007-10-24

Pelytei Zitai ir tarakonui Aloyzui Dziobai knygeles grauţti Ţukų bibliotekos
maţieji skaitytojai grieţtai uţdraudė
2007-10-24

Bibliotekos atidarymo svečiai ir dalyviai.
2007-10-24

Vlados Biliūnienės poezijos knygos „Rudens paunksmėje“ pristatymas
Šilgalių bibliotekoje. Gėlės poetei
2007-11-10

Vlados Biliūnienės poezijos knygos „Rudens paunksmėje“ pristatymo akimirkos.
2007-11-10

Poetė, dailininkė Kristina Blankaitė.
2007-11-22

Vakaras – susitikimas su poete, dailininke Kristina Blankaite.
2007-11-22

Druskininkų viešosios bibliotekos darbuotojos koleges iš Pagėgių
pasitiko gardţia arbata
2007-05-03

Pasidalinti patirtimi visada naudinga. Druskininkų bibliotekoje
2007-05-03

Ekskursijos iniciatorius, Pagėgių krašto bibliotekininkų globėjas,
pagėgiškis VU prof. Rolandas Idzelis didţiuojasi VU bibliotekos retaisiais leidiniais.
2007-10-26

Pagėgių krašto bibliotekininkai ant VU bibliotekos stogo,
groţisi senojo Vilniaus panorama
2007-10-26

Prie ţymiųjų Vilniaus Universiteto bibliotekos durų.
Bendra nuotrauka su prof. R. Idzeliu atminčiai
2007-10-26

Metodinės išvykos „Kolegės pas koleges“ akimirkos. Lumpėnų filialas.
2007-11-09

Metodinės išvykos „Kolegės pas koleges“ akimirkos. Piktupėnų filialas.
2007-11-09

Metodinės išvykos „Kolegės pas koleges“ akimirkos. Piktupėnų filialas.
2007-11-09

Metodinės išvykos „Kolegės pas koleges“ akimirkos. Vėlaičių filialas.
2007-11-09

