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BENDROJI DALIS
2008 m. biblioteka plėtė paslaugų spektrą vartotojams, kaimo filialuose įsteigti Viešieji
interneto prieigos taškai su nemokamu internetu, sudarytos prielaidos maţas pajamas bei socialinių
problemų turintiems bibliotekų vartotojams naudotis elektroninėmis bibliotekų paslaugomis.
Biblioteka teikia per 20 rūšių paslaugų.
Biblioteka dirba vadovaudamasi LR Bibliotekų įstatymu, LR Kultūros ministerijos
įsakymais, Pagėgių savivaldybės Tarybos patvirtintais nuostatais, kuriuose įteisintos bibliotekos
veiklos, uţtikrinančios viešosios bibliotekos paslaugų spektrą, kokybišką prieigą prie bibliotekos
informacinių resursų, duomenų bazių.
Viešoji biblioteka yra Lietuvos bibliotekų sistemos dalis, pagrindinė savivaldybės
teritorijoje centralizuota viešoji biblioteka, uţtikrinanti valstybinių bibliotekininkystės programų ir
vietos savivaldos sprendimų bibliotekų klausimais įgyvendinimą, bibliotekų veiklos analizės,
koordinavimo, konsultacinės pagalbos, bibliografijos, informacijos ir bibliotekinės kraštotyros
centras.
2008 m. biblioteka vykdė projektus, kurie suteikė galimybę Viešojoje bibliotekoje atnaujinti
informacinių technologijų ūkį, o kaimo filialuose – Lumpėnų, Ţukų, Piktupėnų, Vėlaičių,
Natkiškių, Stoniškių, Šilgalių – įsteigti Viešuosius interneto prieigos taškus.
Biblioteka formavo universalų dokumentų fondą, atsiţvelgiant į gyventojų reikmes,
savivaldybės teritorijos istorines ištakas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją.
Tvarkė spaudinių fondo apskaitą, kaupė ir saugojo spaudinius bei kitus dokumentus laikantis LR
teisės aktų reikalavimų.
Organizavo savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį aptarnavimą knyga, teikė
įvairiapusę informaciją, rengė renginius, projektus konkursams papildomam finansavimui gauti.
Didelės sėkmės sulaukė projektas „Metūsi kartą, kitūsi kitą...“, finansuotas Europos Komisijos
Lietuvoje atstovybės, šio projekto renginys krašto Senjorams buvo finansuotas 4300, 00 Lt.
Savivaldybės renginių programa finansavo tradicinius bibliotekos renginius – 7-ąjį literatūrinį
Pagėgių pavasarį, Nacionalinę bibliotekų savaitę, Vaikų knygos šventę, Miesto šventės renginius ir
kt.
Bibliotekos darbuotojai populiarino knygą ir skaitymą įvairiuose renginiuose: parodose,
knygų pristatymuose, susitikimuose su rašytojais, dailininkais, aktoriais, literatūriniame pavasaryje,
informaciniuose, kraštotyriniuose ir kituose renginiuose.
Bibliotekininkai rengė kraštotyros darbus, rašė straipsnius ir juos publikavo ţiniasklaidos
priemonėse: Šilokarčemoje, Pamaryje, Tauragės kurjeryje, Vorutoje, Valstiečių laikraštyje,
Ūkininko patarėjuje, Savivaldybės žiniose, Tarp knygų ir kt.
Bibliotekos administracija nuolat skatino bibliotekininkų profesinę saviraišką ir saviugdą,
sudarė sąlygas neprofesionalių bibliotekininkų studijoms. 2008m. baigė Klaipėdos Universiteto
bibliotekininkystės studijas ir įgijo informacijos – komunikacijos bakalauro laipsnį Viešosios
bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė, čia studijas tęsia Ramutė Vaitkuvienė, Asta Čepukienė
ir Sonata Vitkutė.
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka finansuojama iš dviejų šaltinių – Savivaldybės ir
Valstybės biudţetų, papildomai – per savivaldybės renginių programą, šalies Kultūros rėmimo
fondą, Europos Sąjungos fondus bei programas. Valstybės biudţeto lėšos – naujiems dokumentams
ir elektroninėms laikmenoms bei kompiuterinei programinei įrangai įsigyti, savivaldybės –
darbuotojų ir bibliotekų visapusiškam išlaikymui, kitų šaltinių lėšos – bibliotekos kultūriniams
renginiams, savivaldybės ţmonių bendruomeniškumui ugdyti.
2008 m. Pagėgių savivaldybės vadovai, atsiţvelgę į bibliotekos administracijos siūlymus,
surado galimybių tinkamai pasirengti projektų „Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kaimo
vietovėse“, „Bibliotekos paţangai“ , „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų
programa“ vykdymui. Pradėtame statyti Pagėgių Kultūros komplekse (Jaunimo g. 2), iškilo ir
bibliotekos dviejų aukštų pastatas, tačiau deja, deja... Ekonominė krizė skaudţiai pakoregavo visą
kultūrinį gyvenimą Pagėgiuose – nėra kultūros namų, nėra vietos bendruomenei burtis. Bibliotekos
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renginiai, nors kamerinio pobūdţio, taip pat liko su neišsprendţiama problema – vietos stoka
fondams, parodoms, bendruomenės kultūrinei veiklai. Tačiau neţiūrint sunkumų, visuose filialuose,
kuriuose įrengti Interneto prieigos taškai, buvo tinkamai sutvarkyta elektros instaliacija. Didţiausiu
metų pasiekimu laikytinas Šilgalių filialo perkėlimas į naujai įrengtas patalpas mokyklos pastate.
Savivaldybės politikų sprendimu, savivaldybės Mero, Seimo nario Kęsto Komskio rūpesčiu ir 2008
m. nenusiţengta tradicijai – kasmet pagerinti nors vienos krašto bibliotekos būklę. Nuo Pagėgių
savivaldybės įsteigimo (2000m.) suremontuotos - Pagėgių viešoji, Lumpėnų, Natkiškių bibliotekos,
į naujas patalpas perkeltos – Vaikų, Piktupėnų, Ţukų, Stoniškių, Šilgalių bibliotekos. Šiandiena šių
bibliotekų darbuotojai dirba puikiose sąlygose, o bibliotekų lankytojams sudaryta jauki ir graţi
aplinka, meno parodų, renginių gausa patvirtina nuostatą – taip, biblioteka kaimo vietovėje išlieka
pagrindinė kultūros įstaiga, tenkinanti bendruomenės narių informacinius, kultūrinius,
bendruomeniškumo poreikius, teikianti daug nemokamų paslaugų.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemos būklės ir veiklos pasiekimai 2008 m.:
 2008 metais Pagėgių savivaldybės bibliotekų tinklas nekito, jį sudarė viešoji
biblioteka ir 9 filialai.
 Centralizuotų bibliotekų knygų fondą sudaro 99 667 egz. įvairių dokumentų (knygų,
periodinių leidinių, elektroninių duomenų bazių, albumų, natų ir kt.).
 Dokumentams įsigyti bibliotekai skirtos lėšos iš Kultūros ministerijos – 49, 2 tūkst.
Lt., iš Pagėgių savivaldybės biudţeto – 9,6 tūkst. Lt.
 Krašto bibliotekose apsilankė apie 95 tūkst. lankytojų.
 Bibliotekų lankytojams išduota per 107 tūkst. dokumentų.
 Viešoji biblioteka vykdė 4 Nacionalinius projektus: „Viešųjų interneto prieigos
taškų (VIPT) steigimas kaimo vietovėse“, „Bibliotekos paţangai“, „Bibliotekų
modernizacijos ir renovavimo 2003-2013m. programa“,
„Lietuvos integrali
bibliotekų informacijos (LIBIS) sistema“.
 Lumpėnų, Ţukų, Piktupėnų, Natkiškių, Vėlaičių, Stoniškių, Šilgalių, Pagėgių
bibliotekose įrengtos interneto skaityklos, kur prieiga prie interneto – nemokama.
 2008 m. bibliotekų darbuotojai atsakė į 3 526 skaitytojų pateiktas informacijos
uţklausas.
 Šilgalių biblioteka perkelta į naujas patalpas.
 Biblioteka parengė 9 informacinių technologijų diegimo projektus, ir gavo 440,6
tūkst. Lt. finansavimą iš LR vyriausybės, Kultūros ministerijos, Bilo ir Melindos
Geitsų fondų.
 Bibliotekos finansavimas. Gauto lėšos:
- Iš steigėjo – 376,2 tūkst. Lt.
- Iš bibliotekos parengtų projektų – 444,9 tūkst. Lt.
- Iš Kultūros ministerijos (spaudiniams) - 49,2 tūkst. Lt.
 Bibliotekoje dirba 18 darbuotojų, iš jų 15 – bibliotekininkų, 3 – techniniai
darbuotojai.
Trukdţiai, stabdantys bibliotekos veiklą:
 Nėra Informacinių technologijų prieţiūros specialisto;
 Nėra darbininko etato;
 Maţi, neatitinkantys darbuotojų kvalifikaciją ir išsimokslinimą atlyginimai, stabdo
darbuotojų kūrybiškumą, iniciatyvą, motyvaciją gerai dirbti ir siekti mokslo.
 Biblioteka praktiškai neturi automobilio (turimas nuostolingas - daugiau
remontuojamas, nei naudojamas pagal paskirtį). Neįmanoma susisiekti su filialais,
jiems pristatyti naujas knygas, inventorių, meno parodas. Viešoji biblioteka yra
metodinis krašto bibliotekų centras, tad susisiekimo priemonė – didelė problema:
suvarţoma filialų veiklos patikra, į vietą negali nuvykti kompiuterių prieţiūros
specialistas, bibliotekos administracijos darbuotojai.
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
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.
Piktupėnų ir Ţukų filialai yra sujungti su mokyklų bibliotekomis.
Vidutiniškai kaimo filialai nutolę nuo viešosios bibliotekos 10 km. Nutolusius kaimus
aptarnauja 176 knygnešiai.

Nestacionarinis aptarnavimas
Knygnešiai
1 lentelė
Knygnešių skaičius

Bibliotekos

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

2008m

50
-

Skir
tumas
-12
-

Knygų
2007m

1 179
-

1 133
-

Skir
tumas
+43
-

10
18
12
38
14
12
27
181

-2
-5
-3
+11
+1
-1
+1
+5
-5

75
71
50
160
182
90
188
250
2 242

82
40
58
191
111
70
90
1 775

-7
+31
-8
-31
+71
+20
+98
+250
+467

2008m

2007m

38
8
13
9
49
15
11
28
5
176

Išduotis
Periodikos
2008m 2007m Skir
tumas
1 770
1 021
+749
-

2008m

Viso
2007m

2 946
-

2 154
-

Skir
tumas
+792
-

698
343
685
3 243
106
1 729
700
9 274

773
414
50
845
3 425
196
1 917
950
11 516

806
150
73
751
2 206
146
1 810
8 096

-33
+264
-23
+94
+1 219
+50
+107
+950
+3 420

724
110
15
560
2 095
76
1 720
6 321

-26
+233
-15
+125
+1 148
+30
+9
+700
+2 953

Nestacionariu bibliotekos aptarnavimu daugiausia naudojasi neįgalūs, sergantys ir senyvo
amţiaus gyventojai ar dėl kitų prieţasčių negalintys atvykti į biblioteką. Šiuos bibliotekos
vartotojus aptarnauja knygnešiai, skaitytojų pageidavimu parenkama groţinė literatūra, periodiniai
spaudiniai, jie pristatomi į namus. Daugiausia knygnešių turi viešoji biblioteka ir Stoniškių filialas,
nes šiose teritorijose didţiausias gyventojų skaičius. Maţiausiai knygnešių turi Lumpėnų ir Ţukų
filialai. Panemunės filialas šiuo metu veikia tik kaip knygų išdavimo punktas, dėl šios prieţasties ir
nebėra knygnešių. Daugiausia spaudinių skaitytojams namuose pristatė Šilgalių filialo, viešosios
bibliotekos ir Vilkyškių filialo knygnešiai, maţiausiai Piktupėnų ir Vėlaičių filialų knygnešiai.
Knygnešių darbas (ţr. 1 lentelę) vis dar išlieka aktualus, nors 2008 m. buvo 5 knygnešiais
maţiau nei 2007 metais, dokumentų jiems išduota ţymiai daugiau, vidutiniškai vienam knygnešiui
tenka 65,4 dokumentai, tai yra 20,7 dokumentais daugiau nei 2007 metais.
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II. FONDO FORMAVIMAS
Fondo būklė
2008 metais Viešosios bibliotekos fonduose sukaupta 99 667 įvairių dokumentų. Bendras
fondas sumaţėjo 7 433 spaudiniais, tačiau padidėjo 1 193 pavadinimais. Kaimo filialuose fondas
sumaţėjo 7 486 dokumentais, tuo pačiu sumaţėjo ir 94 pavadinimais.
68,2 % fondo sudaro groţinė literatūra, šakinės literatūros fondą sudaro 26,7 % ir periodika
– 5,1 % nuo turimo viso fondo.
Naujiems dokumentams Kultūros ministerija 2008 metais skyrė 49 200,00 Lt, tai 8 030,00
Lt daugiau, nei 2007 metais. Nors kasmet Kultūros ministerija skiria didesnį finansavimą, tačiau
brangstant knygoms, šių lėšų nepakanka bibliotekas aprūpinti reikiamais informaciniais leidiniais
bei kita literatūra.
Iš viso savivaldybės viešosios bibliotekos fonde yra dokumentų:
2 lentelė
(Lyginamoji analizė su 2007 m.)
Biblioteka
Dokumentų skaičius
2007m.
2008m.
Viso:
107 100
99 667
Viešoji biblioteka
22 774
22 827
Miesto filialas
9 219
9 219
Kaimo filialai
75 107
67 621

Skirtumas
- 7433
+ 53
- 7486

Pavadinimai
2007m.
2008m.
11 150
12 343
11 150
12 343
5 621
5 621
9 292
9 198

Skirtumas
+ 1193
+ 1193
- 94

Bendras fondas sumaţėjo 7 433 dokumentais, nors pavadinimų padidėjo - 1193. Kaimo
filialuose bendras fondas sumaţėjo 7 486 dokumentais, todėl, kad buvo nurašyta 6 274 vnt.
periodinių leidinių, Viešojoje bibliotekoje fondas išaugo 53 dokumentais.
Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra groţinės literatūros dokumentų:
3 lentelė
(Lyginamoji analizė su 2007 m.)
Biblioteka
Dokumentų skaičius
2007m.
2008m.
Viso:
71 382
67 991
Viešoji biblioteka
14 833
15 229
Miesto filialas
7 500
7 500
Kaimo filialai
49 049
45 262

Skirtumas
- 3 391
+ 396
- 3 787

% nuo bendro fondo
68,2
66,7
81,3
67,0

Groţinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 2 369 dokumentais,
tai sudaro 35,1 % nuo bendro gautų leidinių skaičiaus, t.y. 764 dokumentais daugiau, negu 2007
metais.
Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra šakinės literatūros dokumentų :
4 lentelė
(Lyginamoji analizė su 2007 m.)
Biblioteka
Dokumentų skaičius
2007m.
2008m.
Viso:
27 952
26 556
Viešoji biblioteka
5 707
6 258
Miesto filialas
1 531
1 531
Kaimo filialas
20 714
18 767

Skirtumas
- 1 396
- 551
- 1 947

% nuo bendro fondo
26,7
27,4
16,7
27,7
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Šakinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 930 vienetais, tai
sudaro 13,8 % nuo bendro gautų leidinių skaičiaus, t.y. 129 leidiniais daugiau, negu 2007 metais.
Iš viso bibliotekose yra periodinių leidinių (ţurnalų ir laikraščių):
5 lentelė
(Lyginamoji analizė su 2007 m.)
Biblioteka
Viso:
Viešoji biblioteka
Miesto filialas
Kaimo filialas

Dokumentų skaičius
2007m.
2008m.
7 766
5 120
2 234
1 340
188
188
5 344
3 592

Skirtumas
- 2 646
- 894
- 1 752

% nuo bendro fondo
5,1
5,9
2,0
5,3

Periodikos leidinių fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 3 442 dokumentais,
tai sudaro 51 % nuo bendro gautų leidinių skaičiaus, 50 leidinių (6 pavadinimais) maţiau, negu
2007 metais.

Aprūpinimas dokumentais
2008 metais pagrindinis bibliotekos komplektavimo šaltinis buvo UAB „Mūsų knyga“.
Biblioteka taip pat bendradarbiavo ir su kitomis leidyklomis – A. Vereckio įmone „Nieko Rimto“,
UAB „ANBO“, spaustuve „Morkūnas ir Ko“, Klaipėdos universiteto leidykla, UAB „Šilutės
knyga“, UAB „Patogu pirkti“, UAB „Baltų lankų“ leidyba ir kt.
Dokumentai Viešajai bibliotekai ir filialams uţsakomi vadovaujantis informaciniu leidiniu
„Ekspresinformacija“.
Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų:
6 lentelė
(Lyginamoji analizė su 2007 m.)
Mikrorajonas
Viso:
Viešoji biblioteka
Miesto filialas
Kaimo filialas

2007m.
9,3
6,7
30,0
9,6

1 gyventojui
2008m. Skirtumas
8,7
- 0,6
6,7
31,0
+ 1,0
8,8
- 0,8

2007m.
32,1
19,5
368,8
35,0

1 vartotojui
2008m. Skirtumas
30,5
- 1,6
21,7
+ 2,2
461,0
+ 92,2
31,0
- 4,0

Knygų kiekis vienam gyventojui 2008 m. sumaţėjo – 0,6 dokumento, nes sumaţėjo bendras
fondo dydis - 7 433 leidiniais ir sumaţėjo mikrorajono gyventojų skaičius 113 gyventojais.
Vienam gyventojui tenka 8,7 knygos, Pagėgių Viešojoje bibliotekoje – 6,7, miesto filiale – 31,
kaimo filialuose – 8,8 leidinio.
Knygų kiekis 1 vartotojui sumaţėjo – 1,6 leidinio, nes 2008 m. 74 vartotojais sumaţėjo
bendras mikrorajono vartotojų skaičius, sumaţėjo ir bendras knygų fondas – 7433vienetais. Vienam
vartotojui tenka 30,5 knygų, Pagėgių Viešojoje bibliotekoje – 21,7, miesto filiale – 92, kaimo
filialuose – 31 leidinys.
Vienam gyventojui tenka 0,6 naujai gautų dokumentų, Viešojoje bibliotekoje – 1,9, kaimo
filiale – 0,8 leidinio.
Panemunės miesto filialas naujų dokumentų negavo.
Garsinių ir regimųjų dokumentų per metus gauta - 12 dokumentų, o iš viso fonde yra 30
garsinių, regimųjų ir elektroninių dokumentų.
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2008 metais vienam gyventojui ir vienam vartotojui tenkančių dokumentų kiekis sumaţėjo,
sumaţėjus bendram knygų fondui – 7 433 leidiniais.
Per 2008 metus biblioteka įsigijo 6 741 dokumentus: 3 299 knygas (1 124 pav.) ir 3 442
periodinius leidinius.
7 lentelė
Knygų įsigijimo šaltiniai
Įsigytų leidinių kiekis:
Centralizuotai iš UAB „Mūsų knyga”
1793
Dovanos paramos keliu
577
UAB „Šilutės knyga”
6
A.Vereckio įmonė „Nieko rimto”
60
Klaipėdos universiteto leidykla
16
KŪB „Medvetas“
50
UAB „ANBO”
11
UAB „Versus aureus“
191
Kiti, įvairūs tiekėjai
48
UAB sp. „MORKŪNAS IR Ko”
37
UAB „Patogu pirkti”
451
UAB „Eglės“ leidykla
31
UAB „Baltų lankų“ leidykla
28
Iš viso:
3 299
Viešajai biblioteka ir filialams knygas dovanojo UAB „Mūsų knyga” (skyrė Kultūros
ministerija), „Atviras Lietuvos Fondas”, Valstybinės lietuvių kalbos komisija, bibliotekos
vartotojai, renginių dalyviai.
Bibliotekos fondą papildė 37 t. Bostone išleista „Lietuvių enciklopedija“ ir 4-ių t. leidinys
„Mūsų Lietuva“. Tai A.A. Anatolijaus Miliūno dovana bibliotekai, kurią įteikė Lemonto (JAV)
mieste įsikūręs Vydūno fondas, ir kurios valdyboje dirba prof. Vytautas J. Černius. Su profesoriumi
Pagėgių biblioteka graţiai bendrauja, susirašinėja, tai jo rūpesčiu ir pastangomis šie leidiniai
pasiekė Pagėgių biblioteką.
Bibliotekos fondus papildė ir M. Jovaišos dovanotas albumas „Neregėta Lietuva“.
Taip pat bibliotekai knygas bei kitus leidinius dovanojo buvęs Pagėgių savivaldybės meras,
Seimo narys Kęstas Komskis, Pagėgiškis prof. Vytautas Juodkazis (Vilniaus universitetas), Mykolo
Romerio universiteto leidykla (Vilnius), Klaipėdos universiteto leidykla, rašytojai Bronė
Savickienė, Laimonas Inis (Kaunas), dr. Martynas Purvinas (Vilnius), dr. Silva Pocytė (Klaipėda),
leidykla „Apyaušris“, laikraščio „Pamarys“ korespondentas Pagėgių krašte Edmundas Mieliulis,
Pagėgių krašto draugija „Sandūra“, bibliotekos skaitytojai.

Dokumentų gautis
Iš viso per metus įsigyta dokumentų savivaldybės bibliotekose:
8 lentelė
(Lyginamoji analizė su 2007 m.)
Biblioteka
2007m.
DokuPavadimentų
nimų
skaičius
Viso:
5 898
673
Viešoji biblioteka
2 279
673
Miesto filialas
Kaimo filialai
3 619
228

Dokumentų
skaičius
6 741
2 630
4 111

2008 m.
SkirtuPavadimas
nimų

Skirtumas

+ 843
+ 351
+ 492

+ 451
+ 451
+ 44

1 142
1 142
272
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Gavus didesnį finansavimą leidiniams įsigyti iš Kultūros ministerijos, dalyvaujant leidyklų
organizuotose knygų išpardavimų akcijose, 2008 metais įsigyta 6 741 dokumentas, t.y. 843
dokumentais daugiau nei 2007 m.
Vidutiniškai kaimo filialas gavo 513 leidinių, 272 pavadinimų dokumentų. Daugiausiai
naujų leidinių gavo Vilkyškių (656 leidinius) ir Stoniškių (576 leidinius) filialai, turintys
didţiausius aptarnaujamus mikrorajonus. Lumpėnų filialui teko - 480 leidiniai, Natkiškių filialui –
502, Piktupėnų filialui – 548, Šilgalių filialui – 485, Vėlaičių filialui – 404, Ţukų filialui – 460
dokumentų.
Panemunės miesto filialas, kaip ir 2007 metais naujų dokumentų negavo, 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 Viešojoje bibliotekoje ir filialuose groţinės literatūros dokumentų:
9 lentelė
(Lyginamoji analizė su 2007 m.)
Biblioteka
Groţinės literatūros
dokumentų skaičius
2007m.
2008m.
Skirtumas
Viso:
1 605
2 369
+ 764
Viešoji biblioteka
631
1 053
+ 422
Miesto filialas
Kaimo filialai
938
1 316
+ 378

Pavadinimai
2007m.

2008m.

285
285
143

609
609
178

Skirtumas
+ 324
+ 324
+ 35

Didţiąją dalį naujai įsigytų dokumentų sudaro groţinė literatūra, kurios gauta 2 369
leidiniai, tai sudaro 35,1 % nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus. 764 leidiniais, 324
pavadinimais daugiau, negu 2007 metais. Nors lėšų naujiems leidiniams buvo skirta daugiau nei
2007 metais ir gauta naujų leidinių daugiau, tačiau jų nepakanka, kad būtų patenkintas vartotojų
poreikis.
Vidutiniškai kaimo filialas gavo – 164,5 knygos. Panemunės miesto filialas naujų knygų
negavo.
Per metus Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įsigyta šakinės literatūros:
10 lentelė
(Lyginamoji analizė su 2007 m.)
Biblioteka
Šakinės literatūros
dokumentų skaičius
2007m. 2008m. Skirtumas
Viso:
801
930
+ 129
Viešoji biblioteka
527
629
+ 102
Miesto filialas
Kaimo filialai
310
301
-9

Pavadinimai
2007m.

2008m.

388
388
85

515
515
94

Skirtumas
+ 127
+ 127
+9

Šakinės literatūros fondas pasipildė 930 naujais dokumentais, arba 13,8 % nuo bendro
dokumentų gavimo. Vidutiniškai kaimo filialas gavo 37,6 dokumentų.
Lyginant su 2007 metais, šiemet gauta 129 dokumentais, 127 pavadinimais daugiau. Nors
šakinės literatūros fondas Viešojoje bibliotekoje ir filialuose kasmet pasipildo naujais leidiniais,
tačiau jų nepakanka besimokantiems ir studijuojantiems vartotojams.
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Per metus gauta periodinių leidinių:
11 lentelė
Leidinių skaičius
3 442
948
2 494

Biblioteka
Viso :
Viešoji biblioteka
Miesto filialas
Kaimo filialai

Pavadinimai
73
73
+
22

2008 metais gauta 3 442 periodiniais leidiniais daugiau, nei pernai, gauta 73 pavadinimų
spaudinių, kas sudaro 51 % nuo bendro dokumentų gavimo.
Vidutiniškai kaimo filialas gavo 22 pavadinimų 311,7 periodini leidinį. Panemunės miesto
filialas naujų periodinių leidinių negavo.
Savivaldybės viešojije bibliotekoje naujai gautų dokumentų procentas dokumentų fonde:
12 lentelė
(Lyginamoji analizė su 2007 m.)
Biblioteka
Viso :
Viešoji biblioteka
Miesto filialas
Kaimo filialai

Leidinių skaičius
2007m. 2008m. Skirtumas
5 898
6 741
+ 843
2 279
2 630
+ 351
3 619
4 111
+ 492

% nuo bendro fondo
2007m. 2008m. Skirtumas
5,5
6,7
+ 1,2
10,0
11,5
+ 1,5
4,8
6,0
+ 1,2

2008 metais bibliotekų sistemoje dokumentų gauta 6,7 % nuo viso dokumentų fondo, tai 1,2
% daugiau, nei 2007 metais. Viešojoje bibliotekoje dokumentų gauta 11,5 % nuo viso dokumentų
fondo, tai 1,5 % daugiau, negu 2007 metais. Kaimo filialuose dokumentų gauta 6,0 % nuo viso
dokumentų fondo, 1,2 % daugiau, negu 2007 metais.
Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti:
Pagrindiniai lėšų šaltiniai naujiems dokumentams įsigyti buvo Kultūros ministerija knygoms ji skyrė 49 200,00 Lt. ir Pagėgių savivaldybė, periodikai skyrusi 9 600,00 Lt. Sunkus
Lietuvai ekonominis laikas koregavo savivaldybės lėšų skyrimą periodiniams leidiniams
prenumeruoti. Gruodţio mėn. biblioteka negavo finansavimo 2009 m. I pusmečio prenumeratai.
Iš viso valstybės ir savivaldybės biudţeto lėšomis 2008 m. nupirkta vienam gyventojui
naujų leidinių uţ 5,15 Lt. (2007m. – 5,04 Lt).
Iš LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam savivaldybės gyventojui nupirkta dokumentų
uţ 4,31 Lt., iš savivaldybės biudţeto vienam gyventojui nupirkta leidinių uţ 0,84 Lt.
Darytina prielaida, kad lėšos, tenkančių vienam gyventojui spaudiniams įsigyti didėja todėl,
kad sumaţėjo bendras mikrorajono gyventojų skaičius. Savivaldybėje 2008 m. gyveno 113
gyventojais maţiau nei 2007 m.
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Dokumentų nurašymas
2008 metais nurašyta 14 174 dokumentų, iš jų 6 274 – seni, susidėvėję periodiniai leidiniai.
Bendras nurašymo rodiklis siekia 14,2 % nuo bendro fondo kiekio.
Pagrindinę dalį nurašytų dokumentų sudaro susidėvėję ir neaktualūs spaudiniai, periodiniai
leidiniai. Daugiausiai susidėvėjusių ir vartotojų sugadintų dokumentų nurašyta Ţukų filiale, keliant
biblioteką į naujas patalpas ir tikrinant knygų fondą.
Iš viso per metus bibliotekose nurašyta dokumentų:
13 lentelė
(Lyginamoji analizė su 2007 m.)
Biblioteka
2007m.
DokumenPavaditų skaičius
nimai
Viso:
5 604
344
Viešoji biblioteka
1 101
46
Miesto filialas
Kaimo filialai
4 503
344

2008m.
Dokumen- Pavaditų skaičius
nimai
14 174
1 742
2 577
229
11 597
1 742

Skirtumas
Dokumen- Pavaditų skaičius
nimai
+ 8 570
+ 1 398
+ 1 476
+ 183
+ 7 094
+ 1 398

Nurašymo prieţastys :
 seni periodiniai leidiniai, nurašyta – 6 274 leidiniai (6,2 % nuo turimo fondo);
 susidėvėję ir vartotojų sugadinti, nurašyta – 7 900 leidinių (7,9 % nuo turimo fondo);

Fondo panaudojimas
Bendras fondo apyvartos rodiklis yra - 1,07.

Viešojoje bibliotekoje – 1,07;

Miesto filiale – 0,03;

Kaimo filialuose – 1,21.
Groţinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 0,37.

Viešojoje bibliotekoje – 0,57;

Miesto filiale – 0,45;

Kaimo filiakuose – 0,32.
Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,10.

Viešojoje bibliotekoje – 0,10;

Miesto filiale – 0,20;

Kaimo filiale – 0,10.
Periodinių leidinių bendras naudojimo koeficientas – 14,0.

Viešojoje bibliotekoje – 10,0;

Miesto filiale – 29,7;

Kaimo filialuose – 14,24.
Bendras fondo panaudojimo rodiklis 2008 metais - 1,07. Lyginant su 2007 m. (fondo
panaudojimo koeficientas buvo 0,94), šis rodiklis išaugo. Tai sietina su leidinių išduotimi – 5 638
leidiniais išduota daugiau, nei pernai ir sumaţėjusiu knygų fondu – 7 433 dokumentais.
Groţinės literatūros bendras naudojimo koeficientas 2008 metais – 0,37, o šakinės
literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,10. Periodinių leidinių bendras naudojimo
koeficientas yra 14,0.
Dėl vietos stokos viešoji biblioteka neturi mainų rezervinio ir saugyklos fondų, todėl kaimo
filialai negali nurašyti dubletinės literatūros ir perduoti į mainų rezervinį fondą.
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III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
1. Regiono gyventojų skaičius
2008 m. Pagėgių savivaldybės teritorijoje įregistruoti 11 399 statistiniai regiono gyventojai.
Gyventojų skaičius lyginant su 2007 m. sumaţėjo 113 gyventojų. Vienai bibliotekai 2008 m.
vidutiniškai teko 1 139,9 gyventojo, 11,3 gyventojo maţiau nei praėjusiais metais.
2. Regiono gyventojų sutelkimo procentas:
Iš viso regione – 32,4 %
Viešoji biblioteka – 30,8 %
Miesto filialas – 6,7 %
Kaimo filialai – 34,8 %
Gyventojų sutelkimas 2008 m.

30,80%

34,80%

6,70%
Viešiji biblioteka

Miesto filialas

Kaumo filialuose

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

Gyventojų skaičius
2008m.
3 408
298
1 141
1 005
740
1 581
926
383
1 097
820
11 399

2007m.
3 417
308
1 149
1 011
750
1 614
960
383
1 055
865
11 512

14 lentelė
Regiono gyventojų
sutelkimo procentas
2008m.
2007m.
30,8 %
20,7 %
6,7 %
8,1 %
34,7 %
25 %
24,6 %
23,8 %
47,7 %
28,7 %
27,6 %
25,3 %
30,6 %
21,5 %
37,3 %
23,5 %
46,8 %
48,6 %
17,6 %
15,0 %
32,4 %
28,9 %

Lyginant su praėjusiais metais matome, kad ţenkliai maţėja bendras gyventojų skaičius
Pagėgių savivaldybėje, tačiau padidėjo gyventojų sutelkimo procentas, tai rodo, kad bibliotekos
teikiamos paslaugos savivaldybės gyventojams yra reikalingos.
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VARTOTOJAI
Iš viso regione – 3 264 vartotojai.
Viešoji biblioteka – 1050
Miesto filiale – 20
Kaimo filialuose – 2194

Vartotojų skaičius 2008 m.

2194

1050
20
Viešoji biblioteka

Miesto filialas

Kaimo filialuose

Vartotojų pasiskirstymas
Vartotojų skaičius
15 lentelė
Bibliotekos
Pagėgių viešoji biblioteka
Panemunės filialas
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vėlaičių filialas
Vilkyškių filialas
Ţukų filialas
Viso:

2008 m.

2007 m.

1 050
20
306
255
266
402
216
114
513
122
3 264

1 170
25
294
241
261
408
206
90
513
130
3 338

Skirtumas
-120
-5
+12
+14
+5
-6
+10
+24
-8
-74

Vartotojų pasisikirstymas
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Vartotojų skaičius
Vartotojų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, sumaţėjo. Didţiausią įtaką vartotojų
skaičiaus maţėjimui turi gyventojų skaičiaus maţėjimas. Biblioteka, norėdama išlaikyti didesnį
vartotojų skaičių, didina paslaugų įvairovę vartotojams, gerina jų kokybę. Tačiau to nepakanka,
reikalingas didesnis finansavimas informaciniams leidiniams, vaikų, klasikinei bei groţinei
literatūrai įsigyti.
1. Vartotojų sudėtis
16 lentelė
Skirtumas

Vartotojų sudėtis
2008 m.
2007 m.
3 264
3 338
2 059
2 122
298
327
514
533
224
215
169
141

Viso regione
Vaikai, jaunimas
Bedarbiai
Darbininkai ir tarnautojai
Pensininkai ir neįgalūs
Studentai

-74
-63
-228
+180
-9
-28

2008 m. didţiausi vartotojų sudėties pokyčiai įvyko tarp dirbančių bibliotekos vartotojų ir
bedarbių, dirbantieji, norėdami išsaugoti darbo vietas, siekia ţinių tobulinimo ir atvyksta į
bibliotekas. Sumaţėjo vaikų ir jaunimo, kadangi 352 gyventojais sumaţėjo bendras vaikų skaičius
savivaldybėje.
Vartotojų sudėties pokyčiai

Vaikai, jaunimas
Bedarbiai
Darbininkai,
tarnautojai
Pensininkai,
neįgalūs
Studentai
Viso:

17 lentelė
Kaimo fil.
2007m.
1 307
214
378

VB
2008 m.
671
115
152

VB
2007 m.
796
111
152

Miesto fil.
2008 m.
11
4
2

Miesto fil.
2007 m.
19
2
3

Kaimo fil.
2008 m.
1 377
179
360

56

55

2

1

166

159

56
1 050

56
1 170

1
20

25

112
2 194

85
2 143

Vartotojų pasiskirstymas pagal grupes
2008 m.
2059

Vartotojų sudėtis
169
224

298

Vaikai ir jaunimas
Darbininkai ir tarnautojai
Pensininkai ir neįgalųs

514
Studentai
Bedarbiai
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2. Apsilankymų skaičius
Apsilankymų skaičius: viso – 94 306
Viešojoje bibliotekoje – 39 729
Miesto filiale – 115
Kaimo filialuose – 54 462
Apsilankymų pasiskirstymas 2008 m.

54462
39729

Apsilankymų115pasiskirstymas
Viešiţoji biblioteka

Miesto filialas

Kaimo filialuose

18 lentelė
(Apsilankymų skaičius)
Bibliotekos

2008 m.

2007m.

Skirtumas

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

39 729
115
5 256
6 952
7 024
8 889
5 143
2 436
14 565
4 197
94 306

31 270
107
3 933
6 021
5 974
6 590
2 908
1 533
14 560
6 678
79 574

+8 459
+8
+1 323
+931
+ 1 050
+ 2 299
+ 2 235
+903
+5
-2 481
+ 14 732
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2008 m. bibliotekų lankomumas ţenkliai padidėjo tiek viešojoje bibliotekoje, tiek filialuose.
Įtakos turėjo bibliotekose teikiamų paslaugų įvairovė, gerėjančios bibliotekų darbo sąlygos,
vartotojams kuriama patraukli darbo aplinka. Filialuose didelės įtakos vartotojų padidėjimui turėjo
paskutiniame 2008 m. ketvirtyje įsteigti viešieji interneto prieigos taškai.
Ţukų filiale ţenkliai sumaţėjo vartotojų, kadangi biblioteka ilgą laiką nedirbo dėl bibliotekos
darbuotojos ligos.
Lankomumas
Bendras lankomumo rodiklis: 2008m. – 28,9
2007m. – 23,8

Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Miesto filialas
Kaimo filialai

2008 m.

2007 m.

37,8
5,75
24,8

26,7
4.3
22,5

Dokumentų išduotis
Išduota dokumentų:
Iš viso regione – 106 871 fiz. vnt.
Viešojoje bibliotekoje – 24 434 fiz. vnt.
Miesto filiale – 296 fiz. vnt.
Kaimo filialuose – 82 141 fiz. vnt.

Iš viso išduota dokumentų 2008 m.

82141

296
Viešoji biblioteka

Miesto filialas

24434

Kaimo filialuose

19 lentelė
Skirtumas
+ 2,5
+ 1,45
+ 1,9
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Dokumentų išduotis
20 lentelė
Bibliotekos

2008 m.

2007 m.

Skirtumas

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

24 434
296
11 050
8 951
12 587
13 079
8 077
3 550
13 044
11 803
106 871

22 993
375
10 426
7884
12 291
12 618
7 406
3 880
13 044
10 316
101 233

+1 441
-79
+624
+1 067
+296
+461
+671
-330
+1 487
+5 638

Dokumentų išduotis padidėjo visoje viešosios bibliotekos sistemoje, išskyrus Panemunės ir
Vėlaičių filialus. Panemunės filiale išduotis sumaţėjo, nes biblioteka dirba tik vieną dieną savaitėje,
gyventojai daugiausiai yra senyvo amţiaus, jų sparčiai maţėja. Vėlaičių filiale - įsteigus viešajį
interneto prieigos tašką, jaunimas informacijos daugiau ieško internete.
Kadangi 2008 m. buvo išduota 5 638 dokumentais daugiau nei pernai, galime daryti išvadą,
kad bibliotekos Pagėgių savivaldybėje reikalingos ir mielai lankomos.
Išduota dokumentų į namus ir vietoje
21 lentelė
2008 m.
Viešoji biblioteka
Miesto filialas
Kaimo filialai

18 107
296
66 085
84 488

Viso:

Išduota į namus
2007 m.
Skirtu
mas
15 799
+2 308
375
-79
64 106
+1 979
80 280
+4 208

2008 m.
6 327
16 056
22 383

Išduota vietoje
2007 m.
Skirtu
mas
7 194
-867
13 759
+2 297
20 953
+1 430

Analizuojant duomenis, pateiktus 19 lentelėje, matome kad padidėjo skolinimasis į namus,
taip pat skaitymas vietoje. Vietoje skaitomi dokumentai, kurie neišduodami į namus – tai
enciklopedijos, ţinynai ir rajoniniai periodiniai leidiniai.

Išduota dokumentų 2008 m.
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Iš viso išduota literatūros
22 lentelė
Biblioteka

Viešoji biblioteka
Miesto filiale
Kaimo filiale
Viso:

Išduota iš viso:
2008m.
24 434

2007m.
22 993

296
82 141
106 871

375
77 865
101 233

Šakinės
literatūros
2008m. 2007m.
665
615
10
2 382
3 057

22
2 327
2 964

+ 50

Groţinės
literatūros
2008m. 2007m.
9 240
7 565

+ 1 675

- 12
+ 55
+ 93

110
17 720
27 070

-8
- 53
+ 1 614

Skirtu
mas

118
17 773
25 456

Skirtu
mas

Knygų išduotis 2008 m. padidėjo visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje.
Labai ţenkliai padidėjo groţinės literatūros išduotis viešojoje bibliotekoje, filialuose keitėsi
neţymiai. Visose bibliotekose padidėjo šakinės literatūros išduotis, įtakos turėjo tai, kad daug
Pagėgių savivaldybės gyventojų studijuoja ir naudojasi bibliotekos paslaugomis.
Iš viso išduota šakinės literatūros procentais nuo visos išduoties:
Regione – 2,9
Viešojoje bibliotekoje - 2,8
Miesto filiale – 3,4
Kaimo filialuose – 2,9
Iš viso išduota groţinės literatūros procentais nuo visos išduoties:
Regione – 25,3
Viešojoje bibliotekoje – 37,8
Miesto filiale – 37,1
Kaimo filialuose – 21,6
Iš viso išduota periodinių leidinių:
Iš viso išduota regione – 76 744
Viešojoje bibliotekoje – 14 529
Miesto filiale – 176
Kaimo filialuose – 62 039
23 lentelė
Biblioteka
Viešoji biblioteka
Miesto filialas
Kaimo filialai
Viso:

Iš viso:
24 434
296
82 141
106 871

2008 m.
Periodikos
14 529
176
62 039
76 744

%
59,5
59,4
75,5
71,8

Iš viso:
22 993
375
77 865
101 233

2007 m.
Periodikos
14 813
235
57 765
72 813

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

Periodinių leidinių išduotis išliko tokia pat kaip ir praėjusiais metais, tai rodo, kad periodiniai
leidiniai bibliotekoje itin populiarūs ir reikalingi, brangstant spaudiniams didţioji dauguma
gyventojų laikraščius skaito bibliotekoje, vartotojams leidiniai skolinami skaityti ir namuose.
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Išduota dokumentų pagal rūšis
76744

27070

3057

Šakinės

Groţinės

Periodikos

Skaitomumas (vienas skaitytojas perskaito spaudinių per metus):
Iš viso regione – 32,7 dokumentai;
Viešojoje bibliotekoje – 23,3 dokumentai;
Miesto filiale – 14,8 dokumentai;
Kaimo filialuose – 37,4 dokumentai.
24 lentelė
Biblioteka
Viešoji biblioteka
Miesto filialas
Kaimo filialai
Viso:

Skaitomumas
2008 m.
23,3
14,8
37,4
32,7

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

+ 3,7
- 0,2
+ 1,1
+ 2,4
25 lentelė

Kaimo filialai
Lumpėnų
Natkiškių
Piktupėnų
Stoniškių
Šilgalių
Vėlaičių
Vilkyškių
Ţukų

Skaitomumas
2008 m.
2007 m.
36,1
35,5
35,1
33,0
47,3
47,1
32,5
31,0
37,4
36,0
31,1
43,0
25,4
25,4
96,7
79,3

Skirtumas
+ 0,6
+ 2,1
+ 0,2
+ 1,5
+ 1,4
- 12,0
+ 17,4

Skaitomumas padidėjo visoje viešosios bibliotekos sistemoje, nes darbuotojai tiria ko
pageidauja lankytojai ir uţsakant naują literatūrą atsiţvelgia į jų poreikius. Bendrą dokumentų
išduoties ir skaitomumo didėjimą nulėmė groţinės literatūros ir periodinių leidinių populiarumas,
problema lieka - šakinė literatūra, ji greitai sensta, knygų leidyba atsilieka nuo šiuolaikinių
technologijų, informacijos paieškai daţniau naudojamasi interneto paslaugomis.
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Informacinės uţklausos
26 lentelė
Informacinių uţklausų
iš viso:
Bibliotekos

Viešoji biblioteka
Panemunės filialas
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vėlaičių filialas
Vilkyškių filialas
Ţukų filialas
Viso:

2008 m.

2008
m.

2007
m.

Skir
tumas

Temi
nės

Fakti
nės

Adresi
nės

1 735
9
226
199
463
178
66
153
325
172
3 526

1 844
7
181
165
119
118
37
41
323
52
2 887

-109
+2
+45
+34
+344
+60
+29
+112
+2
+120
+639

770
5
180
133
322
114
32
106
264
81
2 007

330
3
29
28
34
4
21
449

270
1
12
57
5
22
22
19
61
469

Iš to
Tiksli
skaičiaus
nės
vaikams
365
850
5
46
134
25
162
56
362
25
111
8
55
25
111
20
177
30
128
600
2 095

Iš viso atsakyta į 3 526 uţklausas: Viešojoje bibliotekoje – 1 735; Miesto filiale – 9;
Kaimo filialuose – 1 782; Vidutinis uţklausų skaičius tenkantis vienam filialui – 352,6.
Atsakyta uţklausų 2008 m.

1735
1872
9
Viešoji biblioteka

Miesto filialas

Kaimo filialuose

Skaitytojų informaciniai poreikiai tenkinami pasitelkiant bibliotekoje ir internete esančius
informacijos šaltinius. Konsultuojami skaitytojai savarankiškai ieškantys informacijos ir neturintys
darbo su kompiuteriais įgūdţių, mokomi susirasti informaciją internete, bei bibliotekos fonduose.
Informacinių uţklausų bibliotekoje pateikiama labai daug ir įvairių. Net 2/3 visų uţklausų pateikia
vaikai ir jaunimas. Bibliotekos personalas stengiasi padėti kiekvienam vartotojui – suteikia
informaciją, supaţindina su bibliotekoje prieinama informacijos paieškos sistema, turimais
ištekliais, suranda reikiamą informaciją ar dokumentą. Jei bibliotekoje reikiamo dokumento nėra
uţsakoma iš Tauragės ar Šilutės bibliotekų.
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Darbo vietos vartotojams
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius:
Iš viso – 93;
Viešojoje bibliotekoje – 39;
Miesto filiale – 4;
Kaimo filialuose – 50;
Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
Iš viso – 30;
Viešojoje bibliotekoje – 9;
Kaimo filialai –21;
Kompiuterizuotų darbo vietų (skirtų vartotojams) skaičius, prijungtų prie interneto
Iš viso – 27;
Viešoji biblioteka – 6;
Kaimo filialai - 21;
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams
Iš viso – 11;
Viešoji biblioteka – 6;
Natkiškių filiale – 1;
Piktupėnų filiale – 1;
Vėlaičių filiale – 1;
Lumpėnų filiale – 1;
Stoniškių filiale – 1.
Kompiuterizuotų darbo vietų (skirtų darbuotojams) skaičius, prijungtų prie interneto
Iš viso – 6;
Viešoji biblioteka – 6;
Filialų darbuotojams skirtos darbo vietos su internetu bus įrengtos 2009 m. sausio mėn.
Viešoji biblioteka aprūpinta šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, kiekvienas
darbuotojas turi kompiuterizuotą darbo vietą su daugiafunkciniu įrenginiu, dėl to gerėja darbo
našumas ir teikiamų paslaugų kokybė. Tenka apgailestauti, kad ne visi filialų darbuotojai turi
kompiuterizuotas darbo vietas, tačiau ateityje ši problema bus išspręsta. Įsteigus viešuosius
interneto taškus, įsteigtos 29 kompiuterizuotos darbo vietos skaitytojams su baldais ir kita įranga,
net 27 iš jų įrengtos kaimo filialuose. Viešojoje bibliotekoje vartotojams skirtos 9 kompiuterizuotos
darbo vietos, 6 suaugusiųjų interneto skaitykloje ir 3 vaikų bibliotekoje „Knyguoliukė“.
Tačiau kompiuterizuotų darbo vietų skaičius viešojoje bibliotekoje yra nepakankamas.
Bibliotekoje lankosi daug jaunimo, todėl jiems tenka laukti, kol atsilaisvins darbo vieta. 2009 m.
biblioteka, vykdydama projektą „Bibliotekos paţangai“ įsteigs 4 kompiuterizuotas darbo vietas
viešojoje bibliotekoje ir 2 Vilkyškių filiale, tikimės, kad tai patenkins vartotojų poreikius.

Vartotojų orientavimas ir apmokymas
Vartotojų orientavimas ir apmokymas bibliotekoje organizuojamas įvairiomis formomis.
Daugiausiai naudojamas – individualus vartotojų supaţindinimas su bibliotekos fondais,
teikiamomis paslaugomis bei informacijos paieškos galimybėmis. Populiarios moksleivių
ekskursijos į bibliotekas, jų metu moksleiviai supaţindinami su bibliotekoje esančiais fondais,
kompiuterine įranga, bibliotekos teikiamomis paslaugomis, konsultuojami informacijos šaltinių
panaudojimo klausimais. 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.
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Prieiga ir sąlygos
Viešoji biblioteka dirba:
Kasdien - 8 -17 val.
Šeštadienį - 8 – 15 val.
Poilsio diena – sekmadienis.
Filialai, kurių darbuotojai dirba 0,75 etatu:
Lumpėnų , Natkiškių, Stoniškių, Vilkyškių - kasdien nuo 900 iki 1600 val.,
Pietų pertrauka 1 val.
Piktupėnų filialas dirba nuo 930 iki 1600 val.,
pietauja 0,30 min.
Filialai, kurių darbuotojai dirba 0,5 etatu:
Šilgalių, Vėlaičių - nuo 1200 iki 1600 val.
Ţukų filialas - nuo 1100 iki 1500 val.
Panemunės filialas dirba vieną dieną savaitėje, ketvirtadieniais nuo 1200-1600 val.
Bibliotekos darbo laikas nustatytas atsiţvelgiant į vartotojų pageidavimus.

Tarpbibliotekinis abonementas
Darbuotoja, gyvenanti Tauragėje, kasmet geranoriškai pristato Pagėgių bibliotekos
skaitytojams knygas iš Tauragės bibliotekos, bet tai netraktuojama kaip Tarpbibliotekinis
abonementas. Tai taisytinas darbo baras.

RENGINIAI

Renginio forma
Ţodiniai
Vaizdiniai
Kompleksiniai
Iš jų parodos
Viso:

Viešoji biblioteka
2008 m. 2007 m.
32
24
79
87
20
22
22
24
131
133

Kaimo filialai
2008 m.
2007 m.
56
64
241
221
40
43
55
85
337
328

27 lentelė
Viso:
2008 m.
2007 m.
88
88
320
308
60
65
77
109
468
461

Pagrindinės renginių formos ir tematika
Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje 2008 m. vyko Pagėgių krašto rašytojų kūrybos
pristatymai, krašto moksleivių dailės pleneras, parodų pristatymai, literatūros vakarai, susitikimai su
įţymiais ţmonėmis, literatūrinės valandėlės, popietės. Graţia tradicija tapo menininkų ir
fotografijos darbų parodos bibliotekoje, jų pristatymai, kuriuose dalyvauja darbų autoriai.
Bibliotekoje vykstančių renginių formos išlieka tradicinės: kūrybos pristatymai, dailininkų
plenerai, įvairių parodų pristatymai.
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Įsimintini viešosios bibliotekos renginiai:
Pagrindinės renginių temos - vietinių autorių kūrybos pristatymai, istorinių, kultūrinių bei
savo kraštui, Maţajai Lietuvai svarbių datų minėjimai. Renginiuose populiarinamos bibliotekos
paslaugos, knygos svarba ţmogaus gyvenime. Populiarinamos krašto tradicijos, papročiai,
pristatoma vietos bendruomenės narių kūryba.
Pateikiame keleto renginių aprašymus:
„Literatūrinis Pagėgių pavasaris - 2008“, tai jau septintoji literatūrinė šventė, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, kovo 11-ajai. Tradicinės šventės metu Pagėgių
visuomenei pristatoma Pagėgių krašto literatų sambūrio dalyvių kūryba. Šiemet pristatyta Pagėgių
savivaldybės administracijos kalbos ir archyvo tvarkytojos, Laimutės Mickevičienės pirmoji knyga
„Pasaulio klaidintojai“. Ši knyga skirta paaugliams, tačiau ne maţiau įdomi ir suaugusiems
skaitytojams. Knygą iliustravo pagėgiškė literatė, dailininkė Lina Ambarciumian.
Šiame renginyje taip pat pristatyta Pagėgių krašto literatų sambūrio narės bibliotekininkės
Salomėjos Ozgirdaitės poezijos knygelė „Įsiklausymai“. Eilėraščių knygelę parengė ir išleido
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka. Bibliotekos bendruomenė dţiaugiasi, kad kasmet ši šventė
brandesnė, o literatų kūryba pristatoma jau ir kitais ţanrais, ne vien poezija.
Šios šventės metu pirmą kartą įsteigti Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos literatūriniai
apdovanojimai. Jie įteikti
- Salomėjai Ozgirdaitei - „Vieversio“ statulėlė nominacijoje
„Literatūrinis debiutas“, Laimai Mickevičienei – statulėlė „Po mūzos sparnu“ nominacijoje „Uţ
pirmąją knygą“ ir „Šilokarčemos“ korespondentui Stasiui Bielskiui – statulėlė „Bičiulystė“
nominacijoje „Uţ ţiniasklaidos dėmesį Pagėgių krašto literatams ir bibliotekai“.
Vakaro metu skambėjo VŠĮ Natkiškių kultūros centro Gitaros studijos solisčių Kristinos ir
Laimutės bei vadovo Valdo Armono atliekamos dainos.
Išskirtinai reikia paminėti Pagėgių krašto literatų veiklą, kurią koordinuoja Viešosios
bibliotekos darbuotojos. Direktorės Elenos Stankevičienės iniciatyva, literatų sambūris suburtas
2002 metais. Kasmet, artėjant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Kovo – 11-ajai, literatai
visuomenei pristato savo kūrybą. Ši tradicinė šventė nuo poezijos vakarų išaugo iki graţių
susitikimų su Lietuvos bei uţsienio literatais, aktoriais, išvykų į apskrities, respublikines ir uţsienio
literatūrines šventes.
Akimirkos iš renginio „Literatūrinis Pagėgių pavasaris - 2008“,

Rengėjai ir vakaro svečiai

Autografai gerbėjams
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Renginio svečius sveikina Pagėgių
Literatūrinių apdovanojimų nominantės
savivaldybės mero pavaduotojas
L. Mickevičienė, S. Ozgirdaitė ir bibliotekos
Remigijus Špečkauskas
direktorė E. Stankevičienė
.
Literatų veikla – viena svarbiausių, prioritetinė bibliotekos veiklos sritis. Ši veikla prasidėjo
nuo 2002m., Pagėgių viešosios bibliotekos jubiliejaus (65 m.) minėjimo, kai renginio metu
pagėgiškiai skaitė savo eiles, čia uţsimezgė draugystė su Laukesos (Tauragė) klubu „Vakarutė“,
poetėmis Dalia Kudţmaite, Birute Lengviniene, dainų autoriumi ir atlikėju Sigitu Stankūnu
(Panevėţys), Nuo šių metų dalyvaujama Tauragės apskrities literatų šventėse. Surengti krašto
literatų Bronės Savickienės, Stasės Valuţienės, Laimutės Mickevičienės, Eugenijaus Skipičio ir kt.
išleistų knygų pristatymai, suorganizuota kelios dešimtys kūrybos pristatymo vakarų.
Didţiuliu laimėjimu laikytinas Pagėgių krašto literatų kūrybos rinktinės „Poezijos pilnatis“
parengimas ir išleidimas. Elena Stankevičienė parengė projektą Kultūros rėmimo fondui, gautas 4
tūkstančių Lt. finansavimas – puiki proga bibliotekai prisidėti prie reikšmingo Pagėgių kraštui
raštijos indėlio – rinktinė išleista 500 vnt. tiraţu.
Bibliotekos darbuotojų surinkta vaizdinė medţiaga informacinių technologijų galimybėmis
leidţia visuomenei atskleisti įvairiapusę literatų veiklą: nuo kūrybos pristatymo iki išvykų į uţsienį.
Literatų susitikimai su dailininkais – pagėgiškiais Eugenijumi Skipičiu, Lina Ambarcumian (jie taip
pat literatų sambūrio nariai), Valerija Mačiuliene (Tauragė), Sigute Ach (Vilnius), Ramune
Palekaite (Tauragė, Laukesa), rašytojais ir poetais Sigitu Poškumi (Klaipėda), Sigitu Kancevyčiumi
(Tauragė), Sigitu Birgeliu (Punskas, Lenkija), Kristina Blankaite (Šilutė), aktoriais Aleksandru
Šimanskiu, Regina Šaltenyte, Virginija Kochanskyte, Česlovu Stoniu – paliko neišdildomą įspūdį
krašto literatams ir Pagėgių krašto ţmonėms.
Graţi draugystė pagėgiškius sieja su literatų klubu „Ţingsniai (Tauragė), Jurbarko, Šilalės,
Šilutės rajonų literatais. Dalyvauta keturiose Tauragės apskrities literatų šventėse, pagėgiškių
kūrybos klausėsi Šilutės, Vilniaus, Punsko (Lenkija) literatūrinių pavasarių ţiūrovai.
Kasmet biblioteka leidţia sambūrio kūrybos almanachus, kuriuos gali įsigyti krašto kūrėjų
gerbėjai. 2008m. įteikti pirmieji literatūriniai apdovanojimai uţ indėlį į krašto raštiją – literatūrinę
kūriniją, knygų leidybą, aktyvią veiklą šioje srityje. Literatų sambūris per 8 metus išaugo iki 20
narių, kurie puikiai atstovauja šioje srityje Pagėgių kraštą, sambūrio veiklą remia ir palaiko Pagėgių
savivaldybės vadovai ir administracija. Tradicinis literatūrinis Pagėgių pavasaris įtrauktas į
iškiliausių savivaldybės finansuojamų renginių programą – tai didţiulė garbė literatams, bibliotekai.
2008 m. balandţio 9 d. - knygos „Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros atodangos“
sutiktuvės Pagėgių viešojoje bibliotekoje. Knyga skirta Klaipėdos krašto visuomenės veikėjui,
dailininkui Adomui Brakui atminti. Leidinį pristatė Klaipėdos universiteto Baltijos regiono
istorijos ir archeologijos instituto direktorė dr. Silva Pocytė. Ji sakė, kad knygoje atskleidţiama
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įvairialypė A. Brako veikla, Klaipėdos krašto ţmonių gyvensena, tautinė kultūra. A. Brako veiklos
pėdsakų yra ir Pagėgių krašte, Pagėgiuose stovi du jo suprojektuoti pastatai. Knygos pristatyme taip
pat dalyvavo knygos sudarytoja, Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijos direktorė
Kristina Jokubavičienė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto
Doc. dr. Arūnė L. Arbušauskaitė, Klaipėdos universiteto leidyklos direktorė Lolita Zemlienė.
Knygoje yra ir Pagėgių vidurinės mokyklos istorijos mokytojo Eugenijaus Darguţo straipsnis apie
A. Brako architektūrinės veiklos pėdsakus Pagėgiuose. Renginio dalyviams fragmentus iš knygos
skaitė aktorė Virginija Kochanskytė.
Knygos „Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros atodangos“ pristatymo akimirkos

Leidinį pristato dr. Silva Pocytė.

Renginio viešnios bibliotekoje

Kalba Doc. dr. Arūnė L. Arbušauskaitė.

Viešnias sveikina skaitytojai

2008 m. balandţio 22 d. Nacionalinės bibliotekų savaitės renginių ciklas prasidėjo Pagėgių
krašto jaunųjų menininkų pleneru „Knygos ir laiko ţenklai“. Pleneras skirtas Maţosios Lietuvos
patriarcho, raštijos, spaudos bei visuomenės veikėjo Martyno Jankaus 150 – osioms gimimo
metinėms. Viešosios bibliotekos direktorė E. Stankevičienė apţvelgė penkerių metų bibliotekos
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organizuojamų plenerų istoriją. Per penkerius metus plenerų temos buvo labai įvairios, šiemet
jaunieji dailininkai buvo pakviesti sukurti knygos ţenklą skirtą M. Jankui, knygnešiams, rašytojams
ir kitiems raštijos veikėjams.
Į plenerą jaunuosius menininkus atlydėjusiems tėveliams, mokytojams buvo pristatyta šio
plenero kuratorės Juzefos Bruţienės tapybos darbų paroda „Groţis, kuris padeda gyventi“. Ponia
Juzefa jauniesiems dailininkams palinkėjo plačios minties ir lengvos rankos įgyvendinant savo
idėjas. Renginio dalyvius graţiomis dainomis dţiugino Aksavera Mikšienė ir dainos grupė
(Šilgaliai).
Renginio akimirkos

Aksaveros Mkšienės dainos grupė.

Dailininkė J. Bruţienė (pirmame plane) ir
jaunieji plenero dalyviai.

Bibliotekos direktorė E. Stankevičienė
plenero dalyviams pasakoja apie
M. Jankaus nuopelnus Pagėgių kraštui.

Plenero dalyviai, jų mokytojai ir plenero
organizatoriai

Bibliotekų savaitė buvo gausi akcijomis, atvirų durų dienomis, ekskursijomis, parodomis. Visi
renginiai pristatė biblioteką kaip reikalingą instituciją kiekvienam bendruomenės nariui maţinant jo
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socialinę atskirtį, organizuojant turiningą laisvalaikį, skatinant bendruomeniškumą. Biblioteka
šiandiena – svarbiausia krašto institucija, gebanti kiekvienam čia apsilankiusiam ţmogui suteikti
daugialypes informacines paslaugas – nuo reikalingos informacijos ar leidinio paieškos iki
pagalbos studentui, rašančiam mokslo darbus, įvairių deklaracijų ar elektroninio laiškelio
pensininko vaikui išsiuntimo.
2008 m. geguţės 9 d. - „Metūsi kartą, kitūsi – kitą...“, į šią popietę, linksmai ir šauniai
praleisti geguţės 9 -ają buvo pakviesti, garbingo amţiaus sulaukę, Pagėgių senjorai. Pagėgių
savivaldybės viešoji biblioteka, minint Europos dieną, kasmet organizuoja renginius, susitikimus su
įdomiais ţmonėmis, popietes skirtas vaikams ir jaunimui. Šiais metais Europos diena Pagėgiuose
buvo kitokia – skirta senjorams. Viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė parengė
projektą „Metūsi kartą, kitūsi – kitą...“ Europos komisijos atstovybės Lietuvoje informacijos
centrui. Projektas skirtas Pagėgių krašto senjorų socialinei ir kultūrinei integracijai puoselėti. Gavus
projekto finansavimą (4,3 tūkst. Lt.), jau balandţio mėnesį bibliotekoje buvo suorganizuota foto
sesija senjorams „Mano metai – mano gyvenimas“, kurioje bibliotekininkė A. Andrulienė
fotografavo senjorus. Ji parengė įspūdingą Pagėgių krašto senjoro portretų parodą, sulaukusią ES
atstovybės padėkos, visuomenės susidomėjimo. Šios fotoportreto parodos atidarymas - vienas
graţiausių ir jausmingiausių šventės akcentų. Pagėgių viešosios bibliotekos direktorė Elena
Stankevičienė, sveikindama Senjorus pabrėţė, kad ši Europos diena Pagėgiams ant pavasario
sparnų atnešė Senjorų šventę, kurios metu, tikimės Europai prisistatyti ir parodyti kuo gi mes esame
jai įdomūs. Popietės svečius pasveikino administracijos direktorius Vaidas Bendaravičius. Savo
autorinę programą „Ką Jūs manote apie gyvenimą“ pristatė aktorius Česlovas Stonys (Vilnius).
Dainomis senjorus sveikino ne vieno dainų konkurso dalyvė Milda Jašinskaitė, Senjorų dainų
popietę, kurioje dainavo patys senjorai, Neįgaliųjų draugijos, Lietuvai pagraţinti draugijos
ansambliai, moterų duetai, išradingai ir linksmai vedė kultūros centro direktorė Svetlana
Jašinskienė. Senjorų geguţinėje, kurioje šoko senjorai, jų vaikai ir anūkai, grojo V. Armono
vadovaujama Natkiškių kaimo kapela „Vaivorykštė“ ir V. Bubelienės vadovaujama Lumpėnų
kaimo kapela „Lumpelė“. Pagėgių viešojoje bibliotekoje dar ilgai netilo dainos, dalintasi šventės
įspūdţiais, dėkota šventės organizatoriams ir rėmėjams – Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje ir
jos atstovei p. Graţinai Soltonienei.
Akimirkos iš Senjorų šventės „Metūsi kartą, kitūsi – kitą...“ Pagėgiuose

Pagėgių Senjorai apţiūri fotoparodą
„Mano metai, mano gyvenimas...“

Renginio metu Senjorai dţiaugėsi ir
graudinosi – brangus jiems bibliotekos
dėmesys
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Aktorius Česlovas Stonys pristato
autorinę programą „Ką Jūs manote apie
gyvenimą“.

Pagėgių senjorai pasitikrina ar neprarado
miklumo.

Dainų popietė „Senjorų dainos - Europai“
bibliotekos kiemelyje

Senjorai šokių sūkuryje.

2008 geguţės 21 d. - Poezijos pavasario vakaronė Punske, Prūsų ir jotvingių
gyvenvietėje Šilainėje (Punskas, Lenkija). Punsko Lietuvių bendruomenę ir Pagėgių viešėją
biblioteką draugystės ryšiai sieja jau ne vieneri metai. Pagėgiuose viešėjo ir savo kūrybą pristatė
„Aušros“ leidyklos vyr. redaktorius, fotografas, poetas, knygų sudarytojas ir redaktorius, Lietuvos
rašytojų sąjungos narys, Sigitas Birgelis. Pagėgių viešosios bibliotekos darbuotojas, literates S.
Ozgirdaitę ir L. Ambarcumian S. Birgelis pakvietė į „Poezijos pavasario vakaronę“, Prūsų ir
jotvingių gyvenvietėje Šilainėje. Kelionės į Punską metu bibliotekos darbuotojos aplankė Punsko
Kovo 11-osios licėjaus bei S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos, bei lietuvių bendruomenės
bibliotekas. Aplankė lietuvių bendruomenės įkurtus etnografinius muziejus, kitas kultūros įstaigas.
Po paţinties su Punsko lietuviais, vakare, Prūsų ir jotvingių gyvenvietėje Šilainėje vykusioje
poezijos šventėje, pristatyta pagėgiškių literačių kūryba. Savo eilėraščius skaitė S. Ozgirdaitė ir L.
Ambarcumian. Graţiu ţodţiu pagėgiškių literatų sambūrio veiklą skatino Lietuvos poetikos grandai
– Kornelijus Platelis, Mykolas Karčiauskas, Valentinas Sventickas, Sigitas Birgelis ir kiti.
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Pagėgių bibliotekininkės ir literatai Punske (Lenkija)

Pagėgių bibliotekininkės Punsko viešojoje
bibliotekoje.

Punsko lietuvių viešosios bibliotekos vedėja
Danutė (antra iš dešinės) pasakoja apie
bibliotekos veiklą

Bendra nuotrauka prie Punsko lietuvių
viešosios bibliotekos pastato

Šilainėje pristatoma Salomėjos Ozgirdaitės
kūryba.
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Eilėraščius skaito pagėgiškė
Lina Ambarcumian

Pagėgių krašto literatai su Lietuvos poetais

2008 m. liepos 24 d. – Dainuojamosios poezijos vakaras „Dievo ţemė“. Tai Pagėgių
merginų gitaros studijos poezijos – muzikos vakaras, skirtas grupės atsisveikinimui. Jaunosios
dainininkės baigė Pagėgių Algimanto Mackaus gimnaziją, baigia ir savo aktyvią muzikinę veiklą
Pagėgiuose. Renginio metu merginos publikai pristatė uţsienio, Lietuvos, Pagėgių krašto poetų
tekstais sukurtas dainas, apţvelgė kelerių veiklos metų istoriją, dėkojo bibliotekos, kurioje
daugiausia koncertuota, darbuotojoms. Renginio metu buvo pristatyta fotomenininko Gedimino
Tamulyno (Tauragė) dailės darbų paroda „Dievo ţemė“

Koncertuoja Gitaros studijos merginos

Su Papildomojo ugdymo mokyklos
mokytojais, kurie 5-erius metus mokė
merginas
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2008 m. rugpjūčio 7 d. – Literatūrinis-muzikinis pavakarys su Senjorų kapela „Glad
ton“ (Švedija). Pagėgių biblioteką jau daug metų graţi draugystė sieja su Švedijos pagalbos
Lietuvai draugija „Tikėjimas. Meilė. Viltis“. Šios organizacijos dėka, biblioteka ne kartą gavo
materialinę paramą - baldais, statybinėmis medţiagomis, kompiuterine įranga. Susitikimai su
Švedijos menininkais išaugo į kultūrinius ryšius, kurie tęsiasi jau beveik dešimtmetį. Bibliotekoje
viešėjo rašytoja Osa Venstig, Pagėgių viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė,
bibliotekininkė Asta Andrulienė viešėjo Švedijoje, Lommos komunoje, o 2008 m. rugpjūčio
pavakarę, švedų senjorų kapela sudrebino bibliotekos kiemelį – čia skambėjo puiki muzika, o
bendra daina (švedų ir lietuvių kalbomis) pakvietė ir pagėgiškius senjorus neuţsisklęst savyje, o
įsilieti į draugų būrį.

Švedijos Senjorų kapela „Glad ton“
koncertuoja bibliotekos kiemelyje

Bendra daina su Pagėgių Senjorais

2008m. gruodţio 5 d. Gerumo akcija „Kalėdinė sriuba Pagėgiuose“. Biblioteka
organizavo Kalėdinės sriubos labdaringą akciją, kurios metu visos bendruomenės suaukotos lėšos
perduotos Pagėgių savivaldybės vargstančiai šeimai. Šia akcija norėta parodyti, kad biblioteka
atlieka ir socialinės paskirties funkcijas, kad darbuotojai nelieka abejingi sunkiai gyvenantiems,
vargstantiems ţmonėms.

Bendruomenės nariai gausiai rinkosi į
Gerumo akciją. Atidarymas

Savivaldybės Meras Virginijus Komskis
(antras iš dešinės) sveikina akcijos
dalyvius
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2008 m. spalio 28 d. - „Lapams Krintant“, literatūros muzikos ir dailės vakaras.
Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos dailės mokytojos, poetės Linos Ambarciumian dailės
darbais pasipuošusioje bibliotekos skaitykloje buvo sutikta nauja literatų sambūrio narės Bronės
Savickienės knyga „Namai be stogo“. Tai jau šeštoji pagėgiškės rašytojos knyga, joje autorė
vaizduoja dramatišką Pagėgiuose veikusios Buchenvaldo stovyklos filialo Oflager – 53 kalinių
gyvenimą. Pasak autorės, knyga nėra istorinė, tačiau rašant šia knygą, pasinaudota autentiškus
išgyvenimus patyrusių ţmonių pasakojimais. Rašytoją Bronę Savickienę ir dailininkę Liną
Ambarciumian sveikino Pagėgių savivaldybės meras Kęstas Komskis, giminės, draugai, kolegos,
Pagėgių bendruomenė. Meras, Seimo narys K. Komskis kalbėjo, kad jam brangus kiekvienas
Pagėgių krašto ţmogus, tačiau kuriantys ţmonės yra ypatingai brangūs, nes jie savo darbus palieka
ateinančioms kartoms. Bibliotekos direktorė E. Stankevičienė vakaro svečiams pristatydama autorę
dţiaugėsi, kad rašytojos kūrinių „gimtinė“ yra biblioteka, čia rašytoja perrašo kompiuteriu būsimų
knygų tekstus, čia ji sulaukia ir kvalifikuotos pagalbos, kai „nepaklusnusis draugas“ kompiuteris,
išbarsto tekstus ar neklauso, stebėjosi, kiek autorė turi energijos ir sveikatos, juk kiekvieną dieną į
biblioteką ateina tarsi į darbą, turi savo darbo vietą, kurios jau nebeuţima jaunieji internautai.
Antroje renginio dalyje – Linos Ambarciumian dailės darbų parodos „Ieškojimai“ pristatymas,
kuriame Lina kalbėjo nedaug – juk darbai kalba patys uţ save. Linos ir jos mokinių darbai daţnai
puošia Viešąją biblioteką, vaikų literatūros skyrių, filialų patalpas. Dailininkė L. Ambarcumian
bibliotekai padovanojo savo nutapytą rašytojos Bronės Savickienės portretą.
Renginio muzikinę dalį atliko lumpėniškių duetas - Dainos Masedunskienės ir Ramutės
Murauskienės atliekami romansai suţavėjo visus, rašytojus ir poetus, dalininkus ir svečius.

Renginio dalyviai ir svečiai

Knygos autorė Bronė Savickienė
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Lina Ambarciumian bibliotekai dovanoja
rašytojos B. Savickienės portretą...

... ir pristato savo parodą

Įsimintini filialų renginiai
Natkiškių filialas. Viešojo interneto prieigos taško Natkiškių bibliotekoje atidarymas,
renginį pradėjusi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė pristatė projektą ,,Viešojo
interneto prieigos taškų plėtra kaimo vietovėse“, pasidţiaugė, kad ir kaimų gyventojai ir vaikai
galės naudotis nemokamu internetu, elektroninės bankininkystės paslaugomis ar susirasti reikiamos
informacijos. Taip pat buvo pristatyta fotografės Laimos Šiaudvytienės (Usėnai) fotografijos darbų
paroda ,,Groţis, dţiuginantis sielą“.
Sveikinimo ţodį bibliotekininkėms tarė Natkiškių
bendruomenės pirmininkas V. Sudeikis, labdaros organizacijos ,,Tikėjimas. Meilė. Viltis“ įkūrėjas
Tadas Girčius, VIPT įkurtuvių juostelę kartu su aktyviausia maţąja bibliotekos lankytoja perkirpo
Pagėgių savivaldybės vicemeras Remigijus Špečkauskas. Labiausiai švente dţiaugėsi maţieji
bibliotekos bičiuliai, jiems vyko smagi viktorina ir ţaidimai, visus uţbūrė „Gitaros studijos“
atlikėjų, Laimutės ir Kristinos atliekamos lyrinės dainos. Vaikučiams lijo saldainių ir dovanėlių
lietutis.

Viešojo interneto prieigos taško
atidarymas Natkiškių filiale
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Piktupėnų filialas, Literatūrinė popietė „Advento vainikas“ – kalėdinis renginys įvykęs
ramybės ir susikaupimo laikotarpiu. Šventėje skambėjo eilės, giesmės, kurias atliko mokytojų
ansamblis. Pasibaigus Advento šventei visi ragavo tradicinių Kalėdinių patiekalų, rankdarbių
parodą bibliotekoje surengė mokytojos D. Kuisienė, J. Putnynienė bei bibliotekos bičiulė J.
Šulcienė. Visi gėrėjosi mokytojų nertomis servetėlėmis, ţiemos puokštėmis.
Stoniškių filialas, „Ir knyga mane augino“, renginys skirtas Nacionalinei bibliotekų
savaitei,
skaitymo skatinimui. Bibliotekininkė papasakojo Stoniškių bibliotekos istoriją,
bibliotekos pasiekimus, kalbėjo apie skaitymo reikšmę ţmogaus gyvenime. Supaţindino su
literatūros naujienomis, pristatė naujausią literatūrą vaikams ir suaugusiems. Renginio svečiai
pasidalijo mintimis apie knygas, skaitytus praeityje ir palikusius pėdsaką jų atmintyje. Jaunieji
skaitovai graţiai deklamavo eiles apie knygą ir biblioteką. Buvo padėkota aktyviausiems
skaitytojams ir tiems kurie biblioteką lanko kartomis - seneliai, tėvai ir vaikai bei visiems
bibliotekos bičiuliams. Renginio metu bibliotekoje buvo pristatyta Stoniškių pagrindinės mokyklos
moksleivių piešinių paroda „Mes – iš knygų“.
Šilgalių bibliotekos atidarymas. Biblioteka perkelta į naujas patalpas Šilgalių pagrindinėje
mokykloje. Tuo pačiu atidarytas ir Viešasis interneto prieigos taškas bibliotekoje. Į renginį atvyko
savivaldybės vadovai – Meras, Seimo narys Kęstas Komskis, Stoniškių seniūnas S. Bagdonas,
pagrindinės mokyklos mokytojai, bendruomenės nariai, bibliotekos lankytojai. . Pagėgių
savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė trumpai apţvelgė Pagėgių krašto
bibliotekų steigimo, rekonstravimo tendencijas, pristatė Viešųjų interneto taškų steigimo projektą. Ji
dţiaugėsi, kad Pagėgių krašte kasmet pavyksta po vieną biblioteką suremontuoti ar perkelti į kitas,
bibliotekoms pritaikytas patalpas. Labiausiai švente dţiaugėsi maţieji skaitytojai, juos linksmino iš
Pagėgių vaikų bibliotekos „Knyguoliukė“ atvykę pelytė Zita ir tarakonas Aloyzas Dzioba, kurie
maţuosius iškilmingai „įrašė“ į tikruosius bibliotekos skaitytojus. Vyko smagi ir linksma viktorina,
kuri išjudino visus, svečiai ir savivaldybės vadovai parodė puikų literatūros ţinojimą, pedagogai
varţėsi su mokiniais kas gi geriau ţino pasaulio pasakų kūrėjus, veikėjus.
Skambant Pagėgių pradinės mokyklos berniukų – Manto ir Roko – dueto dainoms (vad. Irena
Ubartienė), staiga pradėjo „lyti“ saldainių lietutis...

Savivaldybės Meras, Seimo narys Kęstas
Komskis atidengs naujos Šilgalių
bibliotekos iškabą

Juostelę perkerpa maţiausieji bibliotekos
lankytojai
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Ţukų filialas, ,,Lietuvos istorijos keliu...‘‘, renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai. Renginio dalyviai, bibliotekos skaitytojai, nesibaimindami blogo oro, nešdami
Lietuvos vėliavą, iškeliavo iš mokyklos. Tai gyvosios istorijos pamoka, kurios metu vyresniųjų
klasių mokiniai, mokytojai, bibliotekininkė lankė istorijos stotelėse: „Pirmieji ţmonės Lietuvos
teritorijoje“, „Karalius Mindaugas“, „Ţalgirio mūšis“, „Barbora Radvilaitė“, „Knygnešiai“,
„Vasario šešioliktoji“, „Tremtiniai“
„Sausio tryliktoji“, „Kovo vienuoliktoji“. Kiekvienoje
stotelėje buvo pateiktos istorinių faktų santraukos ir klausimai į kuriuos turėjo atsakyti atvykėliai,
supaţindinta su laikmečio atributika. Dalyviai „Barboros Radvilaitės“ stotelėje buvo vaišinami
pyragu, o knygnešių stotelėje, bibliotekininkė papasakojo apie sunkų knygnešių ir lietuviškos
knygos kelią. Paskutinėje „Kovo vienuoliktosios“ stotelėje visi buvo vaišinami koše ir karšta
arbata.

Parodų formos ir tematika
Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose rengiamos literatūrinės ir
kraštotyrinės dokumentų parodos. Nebeįsivaizduojama bibliotekos veikla nepaţymint parodomis
rašytojų jubiliejų, iškiliosios Maţosios Lietuvos raštijos datų, nepaminant vieno ar kito istorijos
įvykio. Deja, vietos stoka neleidţia išsamiau ir pilniau lankytojams pristatyti bibliotekos fondus.
Bibliotekoje eksponuojamos Pagėgių krašto dailininkų dailės darbų, fotografijų, rankdarbių, medţio
droţinių, moksleivių dailės, keramikos dirbinių parodos. Kiekvienais matais organizuojamas
dailininkų, fotografų plenerai. Nepamirštami ir kitų Lietuvos miestų ir miestelių, bei kitų šalių
dailininkai, graţia tradicija tapo parodų pristatymai dalyvaujant autoriams.
Įsimintinos viešosios bibliotekos parodos
Meno parodos:
1. Linos Ambarcumian (Pagėgiai) piešinių - iliustracijų paroda pagėgiškės autorės L. Mickevičienės
knygai ,,Pasaulio klaidintojai“.
2. Juzefos Bruţienės (Tauragė) tapybos darbų paroda.
3. Fotografijos darbų paroda ,, Pagėgių biblioteka šiandien“ iš parodų ciklo ,,Veidai. Ţmonės .
Darbai“.
4. Bibliotekos darbuotojos Astos Andrulienės fotografijos darbų paroda „Mano metai- mano
gyvenimas“, Pagėgių krašto senjorų portretas.
5. „Knygos ir laiko ţenklai“, Pagėgių savivaldybės moksleivių dailės plenero, skirto M. Jankaus
150 – osioms gimimo metinėms, darbų paroda.
6. Elvyros Šulcienės (Natkiškiai) rankdarbių paroda ,,Gėlės ţiedu praţydusios“.
7. Gedimino Tamulyno (Tauragė) fotografijos darbų paroda ,, Dievo ţemė“.
8. Laimos Šiaudvytienės ( Usėnai ) fotografijos darbų paroda ,,Groţis, dţiuginantis sielą“.
9. Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos narių rankdarbių paroda ,,Te bujoja kūrybos sodai“.
Literatūrinės parodos:
1. ,,Paţinkime rašytojo kūrybą, jos lobius“, paroda, skirta rašytojo, poeto Vinco Mykolaičio-Putino
115 – osioms gimimo metinėms.
2. ,,Tau vardas vienintelis duotas“, paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
3. ,,Vyraujantis kūrybos principas “, paroda, skirta rašytojo Juozo Erlicko 55 –osioms gimimo
metinėms.
4. ,,Įţiebtas laisvės troškimas“, paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
5. ,,Su posmu į tave, Tėvyne...“, skirta kovo 11 – ąjai Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo dienai.
Tradicinis Pagėgių krašto literatų kūrybos pristatymas.
6. ,,Jie nešė mums ţodį“, paroda, skirta Knygnešio dienai.
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7. ,,Sugrįţti prie Vydūno“, paroda, skirta dramaturgo, publicisto, filosofo Vydūno 140 – osioms
gimimo metinėms.
8. ,,Gyvenimas, kaip paukščio skrydis “, paroda, skirta rašytojo ţurnalisto Laimono Inio 70 –
osioms gimimo metinėms.
9. ,,Ištikima savo protėvių istorinei praeičiai“ paroda, skirta dailininkės Evos Erikos Labutytės 70 –
osioms gimimo metinėms.
10. ,, Ţodis, kalba, knyga ...“paroda, skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
11. ,, Kuo didesnė netektis- tuo didesnė viltis“ paroda, skirta Tautos gedulo ir vilties dienai.
12. ,,Maţosios Lietuvos patriarchas“, paroda, skirta Maţosios Lietuvos spaudos ir visuomenės
veikėjo Martyno Jankaus 150 – osioms gimimo metinėms.
13. ,, Kai svaigina ţodţiai“ paroda, skirta prozininko Mykolo Slucko 80 – osioms gimimo
metinėms.
14. ,, Nepakartojama eilėraščio jėga“ paroda, skirta poeto, dramaturgo Kazio Binkio 115 – osioms
gimimo metinėms.
15. ,, Istorija ir savita kultūra“ paroda, skirta Maţosios Lietuvos prisijungimo prie Lietuvos akto
dienai.
16. ,, Stiprybė, kuri sujungia mūsų praeitį, dabartį ir ateitį“ paroda, skirta rašytojo, poeto, Lietuvos
himno autoriaus Vinco Kudirkos 150 – osioms gimimo metinėms.
Įsimintinos filialų parodos:
1. „Vinco Mykolaičio-Putino kūrybos puslapiai“, paroda, skirta poeto Vinco Mykolaičio Putino
115 - osioms gimimo metinėms, skaitymo metams (Lumpėnų fil.)
2. „Gyvenimo patirtis sudėta į knygą“, paroda, skirta rašytojo, ţurnalisto Laimono Inio 70 - osioms
gimimo metinėms (Lumpėnų fil.)
3. ,,Graţiausias svajones tavin, poezija, sudėjau...", paroda, skirta poeto, vertėjo Vytauto Rudoko
80 – osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui (Natkiškių fil.)
4. ,,Vydūnas - ţmogus, jo veikla, gyvenimas", paroda, skirta dramaturgo, publicisto, filosofo
Vydūno140 – osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui (Natkiškių fil.)
5 ,,Maţosios Lietuvos patriarchas“, paroda, skirta Maţosios Lietuvos spaudos ir visuomenės
veikėjo Martyno Jankaus 150-osioms gimimo metinėms (Natkiškių fil.)
6. „ Slėpiningoji ţmogaus didybė“, paroda, skirta dramaturgo, publicisto, filosofo Viliaus Starostos
(Vydūno) 140-osioms gimimo metinėms (Piktupėnų fil.)
7. „ Stotis horizonte be kelio atgal“, paroda, skirta rašytojo Ericho Marijos Remarko 110-osioms
gimimo metinėms (Piktupėnų fil.)
8. „ Gyvenimo spalvos drobėje ir knygoje“, paroda, skirta dailininko, rašytojo Leonardo Gutausko
70-osioms gimimo metinėms (Piktupėnų fil.)
9. ,,Išgirsk mane eilėraščių pynėj”, paroda, skirta poeto, vertėjo Vytauto Rudoko 80-osioms gimimo
metinėms (Stoniškių fil.)
10. „Atėjai su Nemunu širdy ir prie Nemuno sustojai”, paroda, skirta filosofo, dramaturgo,
publicisto Vydūno 140-osioms gimimo metinėms (Stoniškių fil.)
11. „Tesušvinta saulė - mumyse ir virš mūsų”, paroda, skirta poetės Onės Baliukonės 60-osioms
gimimo metinėms (Stoniškių fil.)
10. „Poeto kūrybinis horizontas“ , paroda , skirta poeto Sigito Gedos 65- osioms gimimo metinėms
(Šilgalių fil.)
11. „Bibliotekos šiokiadieniai ir šventės“, paroda, skirta Nacionalinei bibliotekininkų savaitei
(Šilgalių fil.)
12. ,,Iš gyvenimo į knygos puslapius“, paroda, skirta rašytojo, dailininko Leonardo Gutausko 70osioms gimimo metinėms (Šilgalių fil.)
13. ,,Ties dešimtmečių riba”, paroda, skirta dramaturgo, prozininko, ţurnalisto Antano Bieliausko
80-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių fil.)
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14. ,,Senovės Lietuvių būdo pėdsakai išliks”, paroda, skirta istoriko, švietėjo Simono Daukanto
215-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių fil.)
15. ,,Te pasieks mano mintys skaitytojų širdis”, paroda, skirta poeto, dramaturgo Kazio Binkio 115osioms gimimo metinėms (Vėlaičių fil.)
16. „Harmonija - svajų valdovė“, paroda, skirta poeto Dţordţo Bairono 220 - osioms gimimo
metinėms, skaitymo metams (Vilkyškių fil.)
17. „Vydūnas – lietuvybės puoselėtojas Maţojoje Lietuvoje“, paroda, skirta dramaturgo, publicisto,
filosofo Vydūno 140- osioms gimimo metinėms bei skaitymo skatinimui
18. ,,Gyvenimas vardan tikėjimo ir lietuvybės“, paroda, skirta Maţosios Lietuvos spaudos ir
visuomenės veikėjo, publicisto, Tilţės akto signataro Martyno Jankaus150-osioms gimimo
metinėms (Vilkyškių fil.)
19. ,,Aukojau ţemei ką galėjau-...“, paroda, skirta rašytojo, poeto Vinco Mykolaičio Putino 115 –
osioms gimimo metinėms (Ţukų fil.)
20. ,,Per karus ir tremtis - išlikti“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
21. ,,Mano turtas – knygos“, paroda, skirta, knygnešio dienai. (Iš bibliofilo, ţukiečio Tado Norbuto
kolekcijos fondo)
22. ,,Mintys liejosi tarsi vulkanai”, paroda, skirta rašytojo Levo Tolstojaus 180-osioms gimimo
metinėms.
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. Informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas.
12. Dokumentų įrišimas.
13. Dokumento skenavimas.
14. Dokumentų išsiuntimas elektroniniu paštu.
15. Prekyba leidybine produkcija.
16. Fakso priėmimas ir išsiuntimas Lietuvoje ir uţ jos ribų.
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IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
LIBIS PĮ diegimas
2004 m. įdiegta LIBIS programa, 2007 m. bibliotekoje įdiegta Skaitytojų posistemė. Viešoji
biblioteka turi prieigą prie interneto. Esant darbuotojų stokai, lėtai vyksta rekatalogavimo darbai,
todėl negalime dirbti su skaitytojų posisteme.
2008 metų pabaigoje elektroniniame ir korteliniame abėcėliniame kataloguose biblioteka
turi įvestus 27 827 įrašus. Iš viso katalogas pasipildė 11 257, 2008 metais – 3 620 naujais
kompiuteriniais įrašais.
Informacinis fondas
Informacinį fondą Viešojoje bibliotekoje sudaro 1 154 fiziniai vienetai ir 955 pavadinimų
dokumentų. 2008 metais fondas pasipildė 108 dokumentais (64 pavadinimais). Kaip ir 2007 metais
daugiau literatūros uţsakyta ir fondas papildytas ekonomikos, sociologijos, filosofijos,
psichologijos klausimais.
Per šiuos metus gauti nauji paklausūs leidiniai: enciklopedija „Lietuva“, M. Jovaišos
dovanotas albumas „Neregėta Lietuva“, A. Cooper „Iliustruotas pasaulio atlasas vaikams“, D. G.
Myers „Socialinė psichologija“, „Namų dekoravimo enciklopedija“, „Iliustruotas anglų-lietuvių
kalbų ţodynas“, dvitomis „Lietuvių-vokiečių kalbų ţodynas“, „Iliustruotas architektūros istorijos
ţodynas“ ir kt.
Informacinį fondą Viešosios bibliotekos filialuose sudaro 2 026 dokumentai. Miesto filialo
fondo dydį sudaro 60 dokumentų, vidutinis kaimo filialo fondo dydis – 253 dokumentai.
Didţiausius informacinius fondus turi Vilkyškių (310 vnt.) ir Stoniškių (243 vnt.) filialai.
Daugiausiai 2008 m. informacinių leidinių gavo Viešoji biblioteka, kaimo filialų fondai
pasipildė negausiai, vidutiniškai po 5 dokumentus vienai bibliotekai.
2008 metais populiariausia literatūra medicinos, filosofijos, psichologijos, sociologijos,
gamtos mokslų, istorijos ir kt. temomis: P. Schultz „1000 vietų, kurias privalai pamatyti“, „1001
sodas, kurį privalai pamatyti per savo gyvenimą“, „Mezgimo enciklopedija“, A. Semaška „Lietuvos
keliais“, „Moters sveikata“, „Vyro sveikata“, įvairūs ţodynai, ţinynai, pasikalbėjimų knygelės.
Kaip ir kiekvienais metais paklausi ir populiari išliko literatūra apie Maţąją Lietuvą.
Komplektavimo problemos
2008 metais bendras fondas sumaţėjo – 7 433 dokumentais. Nurašoma pasenusi ir
nebeaktuali šakinė literatūra, sparčiai maţėja kaimo filialų fondai. Nors kasmet Kultūros ministerija
skiria daugiau lėšų naujiems leidiniams įsigyti, tačiau brangstant knygoms šių lėšų nepakanka
naujiems dokumentams įsigyti, ypač šakinei ir informacinei literatūrai. Daugiausiai lėšų skiriama
atnaujinant Viešosios bibliotekos fondą naujausia informacine literatūra.
Katalogų ir kartotekų sistema
Viešojoje bibliotekoje yra abėcėlinis ir sisteminis katalogai, antraščių, kraštotyros,
personalijų kartotekos, filialuose – abėcėliniai, sisteminiai katalogai, antraščių, kraštotyros
kartotekos, Vilkyškių, Lumpėnų, Stoniškių filialuose ir citatų kartotekos.
Filialų bibliotekininkės abėcėlinius katalogus nuolat papildo naujomis kataloginėmis
kortelėmis, gautomis iš Viešosios bibliotekos komplektavimo skyriaus su nauja knygų siunta.
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Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
Internetas
Viešojoje bibliotekoje internetas teikiamas radijo ryšiu, jį teikia LITNET,as, jungimo sparta
11Mbps.
Kompiuterizuotos darbo vietos
(lyginamoji analizė su 2007 m.)
28 lentelė
2008 m.

Iš viso
2007m.

15
24
39

13
5
18

Biblioteka

Viešoji biblioteka
Miesto filialas
Kaimo fil.
Iš viso:

Skirtu- Kompiuterimas
zuotų darbo
vietų darbuotojams
6
+2
3
+19
+21
9

Iš jų
Kompiuterizuotų darbo
vietų vartotojams
9
21
30

Kompiuterių
darbo vietų
prijungtų prie
interneto
12
21
33

2008 m. Pagėgių viešojoje bibliotekoje skaitytojų aptarnavimo skyriuje įdiegta LIBIS
skaitytojų aptarnavimo posistemė, iš ,,Bibliotekos paţangai“ projekto sukurta kompiuterizuota
darbo vieta su specialiomis programomis akliesiems ir silpnaregiams vartotojams. 7-iose kaimo
bibliotekose įsteigti Viešųjų interneto prieigos taškai: Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių,
Šilgalių, Vėlaičių, Ţukų filialuose.

Vartotojų orientavimas ir apmokymas
Internetinės skaityklos vartotojai ir lankytojai.
Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje nuo 2002 m. veikia Interneto skaitykla. Šiuo
metu skaitykloje yra 6 kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams. Viena darbo vieta yra
neįgaliesiems, akliesiems ir silpnaregiams. Visos naudojimosi kompiuteriu paslaugos yra
nemokamos, išskyrus tas paslaugas, kurias yra patvirtinusi Pagėgių savivaldybės taryba.
2008 m. didelis dėmesys buvo skiriamas vartotojų aprūpinimui informacija ir ţiniomis, jų
poreikių tyrimui bei analizei, naujų aptarnavimo formų diegimui. Uţimti vartotojai vis maţiau laiko
skiria informacijos paieškai 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.
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Internetu naudojasi garbaus amţiaus ţmonės bei
jaunimas

Interneto vartotojai
(lyginamoji analizė su 2007 m.)
Vartotojai
Registruoti vartotojai
Internetinės skaityklos
lankytojai

2008 m.
312
10 035

2007 m.
377
8 574

29 lentelė
Skirtumas
-65
+ 1461

Interneto lankytojų ţymiai padaugėjo dėl to, kad Pagėgių mieste nėra įstaigų teikiančių
interneto ir naudojimosi kompiuteriais paslaugas, o bibliotekoje šios paslaugos teikiamos
nemokamai. Vis daugiau lankytojų internetu renkasi elektroninės bankininkystės, mokesčių
atsiskaitymo paslaugas ir kt. Kaimo gyventojams labai reikalingos kopijavimo paslaugos.
Jaunimas, ypač vaikinai naudojasi www.autoplius.lt, www.autmobilis.lt, pokalbių
svetainėmis. 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 5 kompiuteriai pakeisti naujais. Kompiuterinės
technikos atnaujinimas pagerino ne tik paslaugų kokybę, bet ir bibliotekos įvaizdį.
Vis aktualesnė tampa informacijos paieška bibliotekų duomenų bazėse. Biblioteka krašto
gyventojams suteikia galimybę ir sąlygas naudotis šiuolaikinėmis informacijos technologijomis,
moko vartotojus jomis naudotis. 2008 m. VB Interneto skaityklos lankytojai ir vartotojai naudojasi
Bibliografinės Lietuvos periodinės spaudos straipsnių, Nacionalinės bibliotekos duomenų bazėmis
ir naujomis LITLEX-Internet DB, kurias viešajai bibliotekai uţprenumeravo Kultūros Ministerija.
Bibliotekos darbuotojai vedė vartotojams pamokas, skirtas naudotis elektroninėmis
paslaugomis, kitomis e priemonėmis, mokė kompiuterinio raštingumo pradmenų, tai sudarė - 150
val. Taip pat bibliotekos vartotojams buvo organizuoti 10-ies ir 20-ies val. trukmės kompiuterinio
raštingumo kursai: iš viso – 80 val. Šiuose apmokymuose, pamokėlėse, konsultacijose, kursuose
dalyvavo per 250 internetinės skaityklos lankytojų.
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Kraštotyros veikla
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka ir toliau dalyvauja Klaipėdos apskrities Ievos
Simonaitytės viešosios bibliotekos vykdomame projekte ,,Klaipėdos regiono bibliotekų
etnokultūros lobiai. Internetinis portalas“. Šio projekto tikslas - skleisti bei populiarinti kraštotyrinę
informaciją panaudojant neribotas Interneto galimybes.
portele http://www.klavb.lt/
KRASTOTYRA/index.htm
galima rasti informaciją apie Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos kraštotyros veiklą.
1. Kraštotyros fondo dydis (egzemplioriais) su periodiniais leidiniais:
Eil.
Leidinio pavadinimas
Nr.
1.
Knygos
2.
Periodiniai leidiniai (metiniai komplektai)
3.
Kiti leidiniai
(Rankraščiai, bibliotekos parengti leidiniai,
atvirukai, iškarpų segtuvai)
Viso:

30 lentelė
Viso:

Viešojoje
bibliotekoje
520
45
115

Filialuose
281
117
91

801
162
206

680

489

1 169

2. Kultūros paveldo objektai saugomi bibliotekoje:
31 lentelė
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Viešojoje
Filialuose Viso:
bibliotekoje
Knygos iki 1940 m.
27
27
Įţymių asmenų dovanotos knygos bibliotekai:
Prof. V. Černiaus (Čikaga, JAV)
dovanos:
1. Bostono enciklopedija;
32
32
2. ,,Mūsų Lietuva“ ;
4
4
3. ,,Tėvų ir mokytojų pagalbininkas“;
1
1
4. ,,Ţmogaus vystimosi kelias:
4
4
nuo vaikystės iki brandos“
5. ,,Mokytojo pagalbininkas“.
1
1
Vilniaus universiteto prof. V. Juodkazio
dovanos:
1. ,,Bibliografinė rodyklė“;
1
1
2. ,,Regioninės hidrogeologijos pagrindai“.
1
1
Vytauto Didţiojo universiteto dr. V.
Almonaičio dovanos:
1. ,,Šiaurės Skalva: Keliautojo po Pagėgių
1
1
kraštą ţinynas";
2. ,,Ką šniokščia Jūros rėvos“;
1
1
KTU Architektūros ir statybos instituto
dr. Martyno Purvino dovana:
1. ,,Bibliografinė rodyklė (1972-2007)“.
1
1
Objekto pavadinimas

Rašytojo Vytauto Račicko dovana:
1. „Nebaigtas dienoraštis“.
Piktupėnų filialas.

1

1
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7.

8.

9.

Maţosios Lietuvos enciklopedijų
rengėjų dovana:
1. „Maţosios Lietuvos enciklopedija“ 3 t .
1
Piktupėnų filialas.
Meno darbai (tapyba, medţio darbai, keramika), dovanoti bibliotekai
12
12
Autoriai:
1. Virginija Kariniauskienė (Pagėgiai);
2. Lina Ambarcumian (Pagėgiai);
3. Edmundas Incius (Pagėgiai);
4. Petras Stankus (Pagėgių savivaldybė,
Lumpėnai);
5. Valerija Mačiulienė (Tauragė);
6. Vitalijus Gorbatovas (Šilutė).
7. Tauragės dailės mokytojų būrelio darbai
Suvenyrai (bibliotekoje yra sudarytas aprašas)
30
1
116
3
Viso:

1

31
119

3. 2008 m. biblioteka parengė kraštotyrinių, bibliografinių leidinių:
Eil.
Nr.

Leidinio autorius, antraštė

Leidimo vieta
ir metai

Leidinio
forma

1.

1. E. Stankevičienė. „Pagėgių krašto raštijos
veikėjai: 1950 – 2008m.“
2. E. Stankevičienė. „Pagėgių krašto literatų
sambūrio veikla. 2002-2008. Kūrybos
pristatymas“;
3. E. Stankevičienė. „Pagėgių krašto bibliotekų
istorija“;
4. E. Stankevičienė. ,,Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos projektavimo
programa“;
,,Pagėgių viešjai bibliotekai – 70“.
Sudarytojai: A. Andrulienė,
E. Stankevičienė.
,,Širdţių šiluma daro stebuklus“.
Sudarytojai: A. Andrulienė,
E. Stankevičienė.
Ozgirdaitė S. Įsiklausymai: eilėraščiai.
Sudarytojai: A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
E. Stankevičienė.

Pagėgiai, 2008

Kraštotyros
darbas
„

2.

3.

4.

Pagėgiai,
2008

32 lentelė
Egz.
skai
čius
2

1

Pagėgiai, 2008

„

3

Pagėgiai,
2008

„

2

Pagėgiai, 2008

5 atvirukų
komplektas

110

Pagėgiai, 2008

Lankstinukas

300

Pagėgiai, 2008

Poezijos
rinktinė

100

Viso: 518
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4. 2008 m. parengta kraštotyrinių parodų, renginių:
33 lentelė
Eil.
Renginio pavadinimas
Nr.
1.
,,Sugrįţti prie Vydūno“, sk. Vydūno
(Vilhelmas Storostas) 140-osioms
gimimo metinėms.
2.
,,Yra tik viena Lietuva“ , sk. Maţosios
Lietuvos prisijungimo prie Didţiosios
Lietuvos diena – 90 metų, kai pasirašytas
Tilţės aktas.
3.
,,XX a. Pagėgių krašto raštijos veikėjai“
sk. Pagėgių miesto šventei.
4.
,,Pagėgiai – Maţosios Lietuvos
rašytiniuose šaltiniuose“, sk. Pagėgių
Miesto šventei.
5.
,,Pagrindiniai Maţosios Lietuvos
fragmentai“, sk. Maţosios Lietuvos
prisijungimo prie Didţiosios Lietuvos
aktui paminėti.
6.
,,Senieji Pagėgiai“, sk. Pagėgių miesto
šventei.
7.
,,Pagėgiai šiandien“, sk. Pagėgių miesto
šventei.
8.
,,Mano metai – mano gyvenimas“, sk.
Pagėgių miesto šventei. Pagėgių krašto
Senjoro portretas.
9.
Pagėgių krašto rašytojos Bronės
Savickienės knygos ,,Namai be stogo“
sutiktuvės.
10. Metūsi kartą, kitūsi – kitą...“
(maţlietuviškai, liet.: ,,Metuose kartą,
kituose – kitą...“), sk. Pagėgių krašto
senjorų socialinei ir kultūrinei
integracijai puoselėti.
11. ,,Knygos ir laiko ţenklai“ Pagėgių krašto
jaunųjų dailininkų plenero darbų ekslibrio parodos atidarymas sk.
Martyno Jankaus 150-osioms gimimo
metinėms paminėti.
12. Pagėgių krašto literatų šventė ,,Poezijos
pilnatis-2008“ .
13. Pagėgių krašto rašytojos Bronės
Savickienės knygos ,,Gustė neranda
savęs“ sutiktuvės.
14. Pagėgių krašto literatų kūrybos
pristatymas Punske (Lenkija).
15. Knygos ,,Klaipėdos krašto istorijos ir
kultūros atodangos. Klaipėdos krašto
visuomenės veikėjui dailininkui Adomui
Brakui atminti“ sutiktuvės.

Renginio
forma
Literatūrinė
paroda, 2008

Viešoji
biblioteka
1

Literatūrinė
paroda, 2008

1

1

Literatūrinė
paroda, 2008
Literatūrinė
paroda, 2008

2

2

2

2

Literatūrinė
paroda, 2008

1

1

Fotografijos
paroda, 2008
Fotografijos
paroda, 2008
Fotografijos
paroda, 2008

2

2

2

2

1

1

Renginys,
2008

1

1

Renginys,
2008

1

1

Renginys,
2008

1

1

Renginys,
2008
Renginys,
2008

1

1

1

1

Renginys,
2008
Renginys,
2008

1

1

1

1

Filialai

Viso:
1
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Renginį organizavo: Pagėgių

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

savivaldybės viešoji biblioteka;
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono
istorijos ir archeologijos institutas.
,,Vydūnas - ţmogus, jo veikla,
gyvenimas“, sk. Vydūno (Vilhelmas
Storostas) 140-osioms gimimo
metinėms.
Natkiškių filialas.
,,Ant stalo jo pavargus plunksna ilsis“,
sk. poeto Algimanto Mackaus 75-osioms
gimimo metinėms. Natkiškių filialas.
,,Lietuvninkų valios aktas“ , sk.
Maţosios Lietuvos prisijungimo prie
Didţiosios Lietuvos diena – 90 metų, kai
pasirašytas Tilţės aktas.
Natkiškių filialas.
,,Šios sodybos puošia mūsų seniūniją“,
sk. tradicinei Natkiškių kaimo
bendruomenės šventei Šv. Oninėms.
Natkiškių filialas.
,,Natkiškiai metams bėgant“, sk.
tradicinei Natkiškių kaimo
bendruomenės šventei Šv. Oninėms.
Natkiškių filialas.
„Mano Piktupėnai ţiemos patale“.
Piktupėnų filialas.
„Ir mes – maţutė Lietuvos dalelė...“,
sk. Stoniškių seniūnijos šventei.
Stoniškių filialas.
„ Iš tolimos namų kertės“, sk. poeto
Algimanto Mackaus 76- osioms gimimo
metinėms. Šilgalių filialas.
„Rambyno apylinkių dvarai“ Lumpėnų
pagrindinės
mokyklos
moksleivių
fotografijos ir dailės darbų paroda.
Vilkyškių filialas.
,,Mano turtas – knygos„„, paroda
surengta iš Ţukų kaimo bibliofilo Tado
Norbuto kolekcijos fondo. Ţukų filialas.
,,Prie savojo lopšio...“, sk. Vydūno 140osioms gimimo metinėms. Ţukų filialas.

Literatūrinė
paroda, 2008

1

1

Literatūrinė
paroda, 2008

1

1

Literatūrinė
paroda, 2008

1

1

Fotografijos
paroda, 2008

1

1

Dokumentų
paroda, 2008

1

1

Dailės darbų
paroda, 2008
Literatūrinė
paroda, 2008

1

1

1

1

Literatūrinė
paroda, 2008

1

1

Fotografijos
ir
dailės
darbų
paroda, 2008
Literatūrinė
paroda, 2008

1

1

1

1

Literatūrinė
paroda, 2008
Viso:

1

1

11

30

19

5. Pagėgių viešoji biblioteka talpina kraštotyros pobūdţio informaciją internete:
- www.pagegiai.lt / Kultūra/Bibliotekos;
- www.klavb.lt/KRASTOTYRA/index.htm;
- www.mazoji-lietuva.lt
6. Darbuotojų dirbo kraštotyrinį darbą:
- Pagėgių savivaldybės Viešojoje bibliotekoje: 2;
- Filialuose: 8.
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7. Kraštotyrinės informacijos sklaida:
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka 2008 m. parengė ir išspausdino per 250-300
pavadinimų įvairiausių kvietimų, sveikinimų, skelbimų, skrajučių, atmintinių, informacinių leidinių
t.y. apie 3 tūkst. vienetų maţosios poligrafijos leidinių per metus. Tai reikalauja daug pastangų,
darbo sąnaudų ir lėšų. (Medţiagą rengė E. Stankevičienė, maketavo ir spausdino bibliotekininkė
informacijai A. Andrulienė).
Kraštotyrinės informacijos sklaida.
Apie Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklą 2008 metais publikacijos spausdinamos
- periodiniuose leidiniuose: ,,Šilokarčema“, ,,Pamarys“, ,,Tarp knygų“, ,,Tauragės kurjeris“,
,,Ūkininko patarėjas“, ,,Savivaldybių ţinios“, ,,Draugas“, ,,Šilainė“, ,,Voruta“, ,,Bičiulis“.
- Internetiniuose tinklapiuose: - www.taurage.aps.lt; - www.photojura.lt; - www.pagegiai.lt;
- www.bibliotekos.lt; - www.mazoji-lietuva.lt; - www.voruta.lt; - www.kontrastai.lt ir kt.
8. Visuomenės poreikis bibliografinių uţklausų:

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
Viso:

Bibliografinės uţklausos
Faktinės
Teminės
Tikslinės
Adresinės

Viešoji
biblioteka
286
775
468
315
1 844

Filialai
44
841
94
60
1 039

34 lentelė
Viso:
330
1 616
562
375
2 883

Vartotojai daugiausia uţklausų pateikė iš tautosakos, etnografijos, t.y. apie įvairias kalendorines
šventes, liaudies papročius, tautinius drabuţius. Didţioji dalis uţklausų susijusios su Pagėgių
savivaldybės istorija, bei ţymiais ţmonėmis. Daugiausia šio pobūdţio uţklausų pateikė moksleiviai.
Kraštotyros fonde sukaupta medţiaga panaudota parodų rengimui, atsakymui į uţklausas.
9. Kita informacija apie kraštotyrinę bibliotekos veiklą, kultūros paveldą bibliotekoje:
Ryšiai su įţymiais ţmonėmis, šalimis ir kt.:
- Susirašinėjimas su Temple Universiteto (JAV, Filadelfija) profesoriumi Vytautu J. Černiumi –
nuo 2007 m.;
- Susirašinėjimas su kraštiečiu, VU profesoriumi Vytautu Juodkaziu – nuo 2002 m.;
- Susirašinėjimas su poetu, fotomenininku, vertėju, knygų sudarytoju ir redaktoriumi, Lietuvos
rašytojų sąjungos nariu, Lenkijos lietuvių leidinio ,,Aušra“ vyr. redaktoriumi Sigitu Birgeliu
(Punskas, Lenkija) – nuo 2007m.;
- Susitikimai, renginių organizavimas, susirašinėjimas su Švedų humanitarine organizacija
,,Pagalba Lietuvai – Tikėjimas. Viltis. Meilė“ vadove Kerstin Lindquist ir kitais organizacijos
nariais - nuo 2000m.;
- Parodų pristatymai, plenerų organizavimas, veikla su Fotografų klubu ,,Fotojūra“ (Tauragė) –
nuo 2001 m.;
- Susitikimai, susirašinėjimai, knygų pristatymai su Lietuvos Vytauto Didţiojo universiteto
mokslininku, Pagėgių vietovardţio pirmųjų paminėjimų rašytiniuose šaltiniuose nustatymo
autoriumi daktaru Vyteniu Almonaičiu – nuo 2003 m.;
- Susitikimai, susirašinėjimai, knygų pristatymai su Lietuvos nacionalinės Martyno Maţvydo
bibliotekos komplektavimo skyriaus vedėju Vytautu Albertu Gocentu – 2003m.:
- Maţosios Lietuvos enciklopedijos pristatymai Pagėgių krašto bibliotekose su leidinio kūrėjais,
leidėjais: Marija ir Martynu Purvinais, akademiku Zigmu Zinkevičiumi, Vytautu Kalteniu, Dr.
Vaclovu Bagdonavičiumi ir kt.
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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: apie 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. Tikėtasi,
kad naujame bibliotekos pastate numatytose patalpose bus talpinama ši svarbi medţiaga. Tačiau
pasaulio ekonominė krizė koreguoja ir Pagėgių bibliotekos planus ir lūkesčius.
Bibliotekos įvaizdţio formavimas
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, internetiniuose portaluose.
Įvaizdţio formavimui graţiai pasitarnauja ir bibliotekos vykdomi projektai.
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: Literatūrinis pavasaris Pagėgiuose, Nacionalinė bibliotekų savaitė,
dailininkų ir fotografų plenerai, skirti 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.
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Publikacijos, skirtos bibliotekos veiklai
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Publikuota:
Respublikinėje spaudoje
Vietinėje spaudoje
Internetiniuose portaluose
Iš viso:

2008m.
28
84
118
230

2007m.
27
101
88
216

Iš viso:

10
14
70
94

22
28
65
115

Bibliotekos darbuotojų straipsniai
- respublikinėje spaudoje
- vietinėje spaudoje
- internetiniuose portaluose

35 lentelė
Skirtumas
+1
+17
+30
+14
-12
-14
+5
+26

V. METODINĖ VEIKLA
Sparčiai besikeičianti visuomenė verčia keistis ir bibliotekas, plėsti ir modernizuoti teikiamas
jų paslaugas. Būtina sukurti modernią bibliotekos paslaugų sistemą, kompiuterizuojant visus
bibliotekos darbo procesus. Modernių technologijų naudojimu buvo pagrysta ir bibliotekos kaip
bendruomenės kultūros bei meninio ugdymo centro, padedančio formuoti ir palaikyti bendruomenei
kultūrinį tapatumą, veikla.
2008 metai buvo skaitymo metai – aktyvaus bendravimo metai. Viešoji biblioteka sudarė
sąlygas savivaldybės gyventojams skaitymo įgūdţių plėtrai, organizavo tradicines ir netradicines
priemones, bendradarbiavo su kitomis kultūros, švietimo bei nevyriausybinėmis organizacijomis.
Buvo organizuojamos įvairios skaitymo skatinimo priemonės, kad knyga taptų neatsiejama
gyvenimo dalimi.
2008 metais paminėtos Maţosios Lietuvos spaudos ir visuomenės veikėjo Martyno Jankaus
150 – osios gimimo metinės. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose šiai įţymiai datai buvo skiriamos
literatūrinės parodos, popietės, prisidėjome prie kitų kultūros įstaigų rengiamų renginių.
Bibliotekos darbuotojai dalyvauja viešosios bibliotekos, kitų savivaldybės kultūros įstaigų bei
organizacijų rengiamuose renginiuose. 2008 m. vasarą Viešosios bibliotekos darbuotojos aplankė
Punsko (Lenkija) Kovo 11-osios licėjaus bei S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos, bei lietuvių
bendruomenės bibliotekas, susipaţino su darbo organizavimu ir veikla.
Norėdama uţtikrinti kokybišką vartotojų aptarnavimą, biblioteka tobulina darbo formas,
diegia daugiau paslaugų vartotojams. Viešosios bibliotekos darbuotojos R. Vaitkuvienė. A.
Čepukienė, S. Vitkutė studijuoja Klaipėdos universitete, socialinių mokslų fakultete,
bibliotekininkystę, o bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė 2008 m. šias studijas baigė ir įgijo
komunikacijos-informacijos bakalauro kvalifikaciją.

VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, atsiţvelgiant į Pagėgių krašto kultūros plėtrą,
ilgalaikes strategijas bei vartotojų poreikius, formuoja teigiamą įstaigos, steigėjo įvaizdį
visuomenėje. Rengiami įvairūs renginiai, teikiami veiklos planai ir ataskaitos savivaldybės
vadovams, kuriamos skaitytojų ugdymo programos.
Moksliniu tiriamuoju darbu laikytinas Elenos Stankevičienės baigiamasis bakalauro darbas
Klaipėdos universitete – „Pagėgių krašto raštijos veikėjų bibliografinis ţodynas. 1950-2008 m.“. Šis
darbas pristato Pagėgių krašto ţinomus, raštijai nusipelniusius bibliotekininkus, groţinės literatūros
kūrėjus, ţurnalistus, spaustuvininkus, tautosakos pateikėjus ir kt., atskleidţia jų veiklą, supaţindina
su jų darbais.
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E. Stankevičienė parengė darbus: „Pagėgių krašto bibliotekų istorija“, ,,Pagėgių
savivaldybės viešosios bibliotekos projektavimo programa“, „Pagėgių krašto literatų sambūrio
veikla. 2002-2008. Kūrybos pristatymas“, šiais darbais gali naudotis lankytojai, jie saugomi
kraštotyros fonde.
Biblioteka kasmet parengia daug informacinio kraštotyrinio pobūdţio darbų, skirtų
bibliotekos lankytojams apie Pagėgių krašto asmenybes, lankytinas vietas. Pagėgiuose vis dar nėra
turizmo informacijos centro, tad savivaldybės svečiai, turistai bibliotekoje daţnai ieško
informacijos, kurios neranda viešojoje informacijos erdvėje.
Kraštotyros darbus galima rasti ir portale http://www.klavb.lt/KRASTOTYRA/ index.
htm., apie renginius, darbuotojų parengtus leidinius, biblioteka informuoja ir Pagėgių savivaldybės
oficialioje svetainėje.
2008 m. bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė parengė projektą „Metūsi kartą, kitūsi
kitą...“, jį teikė Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje. Projektas finansuotas 4, 3 tūkst. Lt.,
suorganizuota Senjorų diena Pagėgiuose. Šiuo projektu siekta sumaţinti socialinę garbaus amţiaus
ţmonių atskirtį, skatinti bendruomeniškumo, geros kaimynystės jausmus.
Sėkmingai vykdomas Viešųjų interneto prieigos taškų steigimo projektas. Vykdant šį
projektą viešojoje bibliotekoje buvo įsteigtos 3 kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams, viena iš
jų akliesiems ir silpnaregiams, filialuose 21 kompiuterizuota darbo vieta vartotojams. 2008 m.
pradėtas vykdyti projektas „Bibliotekos paţangai“, iš šio projekto bus kompiuterizuotos 2
bibliotekos, šio projekto vykdymas bus baigtas 2009 m.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, Šilgalių, Stoniškių ir
Piktupėnų filialai parengė projektėlius ir teikė Tauragės „Europos Direct“ informaciniam centrui,
kuris skyrė 730 Lt. paramą renginiams organizuoti.

VII. PERSONALAS
Darbuotojų skaičius
Viso Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dirba 18 darbuotojų, 15
profesionalių bibliotekininkų ir 3 techninai darbuotojai. Viešojoje bibliotekoje dirba 6 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 4 (26,6%)
bibliotekininkės. trys iš jų dirba viešojoje bibliotekoje, viena filiale.
Su aukštesniuoju išsilavinimu 7 (46,6%) bibliotekininkės, dvi dirba viešojoje bibliotekoje ir
penkios kaimo filialuose. Iš jų 4 – ios bibliotekininkės turi specialų bibliotekinį išsilavinimą.
Kitą išsilavinimą turi 4 (26,6%) bibliotekininkės. Viena dirba viešojoje bibliotekoje ir trys
kaimo filiale. Trys bibliotekos darbuotojai studijuoja Klaipėdos universitete bibliotekininkystę. A,
Čepukienė – viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė, Sonata Vitkutė Panemunės filialo bibliotekininkė studijuoja pirmame kurse ir Ramutė Vaitkuvienė – metodininkėskaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja ketvirtame kurse, viešosios bibliotekos direktorė E.
Stankevičienė 2008 m. baigė Klaipėdos universiteto bibliotekininkystės studijas ir įgijo
komunikacijos informacijos bakalaurą.
Darbuotojų kaitos problemos
2008m. bibliotekoje darbuotojų kaitos nebuvo.
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Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui – 326.4 (2007m. – 303);
Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui – 9 430,6 (2007m. – 7 234)
Išduotis vienam darbuotojui – 10 687,1 dokumentai (2007 m. – 9 203)
Iš pateiktų statistinių duomenų, galima teigti, kad lankytojų skaičius ir visuomenės poreikis
informacijai nuolat auga. Tai reikalauja vis daugiau darbuotojų pastangų, kyla poreikis kelti
kvalifikaciją, nuolat sekti informacijos naujienas, naujų šaltinių paieškos tendencijas. Svarbiausia
uţduotimi ir 2008 m. laikytina – darbuotojų mokymasis Lietuvos universitetuose.

VIII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS
Skaitytojų telkimas
Statistinis vaikų skaičius Pagėgių savivaldybės teritorijoje 2008 m. yra 2 316 gyventojų, 352
vaikais maţiau nei praėjusiais metais. Kaip rodo statistika, gyventojų skaičius Pagėgių
savivaldybėje kiekvienais metais maţėja. Vienai bibliotekai vidutiniškai tenka 231 vaikas, 2007 m.
teko 266 vaikai.
Vaikų sutelkimo procentas
36 lentelė
Pavadinimas
Pagėgių viešojoje
bibliotekoje
Miesto filiale
Kaimo filialuose
Viso:

Gyventojų skaičius
2008 m.
2007 m. Skirtumas
828
918
- 90
32
1 456
2 316

58
1 692
2 668

Sutelkimo procentas
2008 m.
2007 m. Skirtumas
61,9
63,3
- 1,4

- 26
- 236
- 352

21,9
75,3
69,8

25,9
61,3
61,2

- 4,0
+14,0
+ 8,6

Bendras vaikų sutelkimo bibliotekose procentas ţenkliai didesnis nei praėjusiais metais,
ypatingai padidėjęs kaimo filialuose. Didelės įtakos tam turėjo kaimo bibliotekų
kompiuterizavimas, bibliotekos tapo labiau patrauklios ir lankomos.
Vartotojų vaikų skaičius
37 lentelė
Pavadinimas
Pagėgių viešojoje bibliotekoje
Miesto filiale
Kaimo filialuose
Viso:

2008 m.
513
7
1 096
1 616

2007 m.
581
15
1 038
1 634

Skirtumas
- 68
-8
+ 58
- 18

Bendras vartotojų skaičius lyginant su praėjusiais metais sumaţėjo neţymiai. Vartotojų
pasikeitimas įvyko tarp viešosios bibliotekos ir filialų, viešojoje bibliotekoje vartotojų sumaţėjo,
kadangi kaimų filialuose buvo įsteigti viešieji interneto prieigos taškai ir moksleiviai daugiau
lankosi savo apylinkių bibliotekose.
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Apsilankymų skaičius
2008 m.
20 471
42
32 106
52 619

Pagėgių viešojoje bibliotekoje
Miesto filiale
Kaimo filialuose
Viso:

Lankomumas
Skirtu
2008 m.
2007 m.
mas
39,9 %
22,3 %
+ 17,6 %

Pagėgių viešojoje
bibliotekoje
Miesto filiale
Kaimo filialuose
Viso:

6,0 %
30,9 %
32,6 %

5,1 %
25,2 %
24,0 %

38 lentelė
Skirtumas
+7481
-34
+5 892
+13 339

2007 m.
12 990
76
26 214
39 280

+ 0,9 %
+ 5,7 %
+ 8,6 %

39 lentelė
Skaitomumas (egz.)
Skirtu
2008 m. 2007 m.
mas
17,6
9,4
+ 8,2
17,0
24,8
22,5

12,2
24,6
19,1

+ 4,8
+ 0,2
+ 3,4

2008 m. vaikų lankytojų skaičius padidėjo visose bibliotekose, tam didelės įtakos turėjo kaimo
bibliotekų modernizavimas, teikiamų paslaugų įvairovė.
Išduotis
2008 m.
9053
98
27146
36297

Pagėgių viešojoje bibliotekoje
Miesto filiale
Kaimo filialuose
Viso:

2007 m.
5470
183
25593
31246

40 lentelė
Skirtumas
+ 3583
- 85
+ 1553
+ 5051

Dokumentų išduotis 2008 m., lyginant su 2007 metais, padidėjo net 5 000 dokumentų.
Lemiamos įtakos tam turėjo kruopštus vaikiškos literatūros parinkimas ir uţsakymas. Didelį poveikį
turi ir knygų leidybos pasiekimai, vaikiškos knygelės kiekvienais metais leidţiamos vis graţesnės,
spalvingesnės, todėl vaikai labiau jomis domisi ir mielai skaito.
Uţklausų tematika
41 lentelė
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Panemunės
filialas
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vėlaičių filialas
Vilkyškių filialas
Ţukų filialas
Viso:

2008 m.
613
184
162
362
111
30
111
177
128
1878

Viso uţklausų
2008 m.
2007 m. Skirtumas Teminių Faktinių Adresinės Tikslinės
706
+ 472
352
128
38
125
7
-7
117
94
65
88
26
38
188
38
1367

+ 67
+ 68
+ 297
+ 23
+4
+ 73
- 11
+ 90
+ 1076

163
115
292
80
16
87
147
65
1317

18
18
15
2
10
191

8
22
1
9
8
9
61
156

21
21
30
15
3
16
11
30
272
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2008 m. vaikai uţklausų pateikė labai daug ir įvairių. Uţklausų skaičius ţenkliai padidėjo, nes
bibliotekose įdiegtos naujos technologijos ir vaikams dėl to kyla daug ir įvairių klausimų.

Įsimintinos viešosios bibliotekos ir filialų parodos vaikams
Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius:
1. „Randu aš pasaką kaip laimės pasagą“, paroda, skirta rašytojo Šarlio Pero 380 – osioms gimimo
metinėms.
2. ,, Amţinoji priesaika Lietuvai“, paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai.
3. ,,Lietuviais esame mes gimę“, paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
4. ,,Pasikinkęs jauną vėją“, paroda, skirta rašytojo, ţurnalisto Laimono Inio 70 – osioms gimimo
metinėms.
5. ,,Kelionė į laimės planetą“, paroda, skirta rašytojo Edvardo Raud 80 – osioms gimimo
metinėms.
6. ,,Pasakaitės iš giraitės“, paroda, skirta rašytojo Jono Mackevičiaus – Nord 120 – osioms gimimo
metinėms.
7. ,,Pašaukim dţiugesį lyg paukštį ulbantį“, paroda, skirta poetės Janinos Degutytės 80 – osioms
gimimo metinėms.
8. ,,Slysta pieva kiškiui po kojom„„, paroda, skirta rašytojo Levo Tolstojaus 180 – osioms gimimo
metinėms.
Filialų parodos:
1. „Negęstanti knygų šviesa“, paroda, skirta Anzelmo Matutčio 85 - osioms gimimo metinėms,
skaitymo metams (Lumpėnų filialas).
2. „Pasinerkime i nuotykių pasaulį“, paroda, skirta rašytojos Marijos Gripė 85 - osioms gimimo
metinėms (Lumpėnų filialas).
3. ,,Per ţemę vėl rugsėjis eina“, paroda, skirta Mokslo ir ţinių dienai, rugsėjo 1 - ąjai (Natkiškių
filialas).
5. ,,Eilėraštis – tartum maţytė akvarelė“, paroda, skirta dailininko, rašytojo Leonardo Gutausko 70 osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui (Natkiškių filialas).
6. „Knygų klajonės ţmonių atmintyje“, paroda, skirta Knygnešio dienai paminėti (Piktupėnų
filialas).
7. „Paslaptis knygoje, knyga-paslaptis“, paroda, skirta Vaikų knygos dienai paminėti (Piktupėnū
filialas).
9. „Pasakaitės mįslėmis pagardintos, eilėmis pamargintos“, paroda, skirta rašytojo Laimono Inio 70
- osioms gimimo metinėms (Piktupėnų filialas).
10. „Po nykštuko kepure”, paroda, skirta poeto Martyno Vainilaičio 75 - osioms gimimo metinėms
(Stoniškių filialas).
11. „Visi ateinam iš vaikystės“, paroda, skirta rašytojo Mykolo Sluckio 80 - osioms gimimo
metinėms (Stoniškių filialas).
12. „Svečiuose – poezija skambi, spalvinga“, paroda, skirta poetės Violetos Palčinskaitės 65 osioms gimimo metinėms (Stoniškių filialas).
13. „ Po gimtinės ąţuolėliais, po šilkiniais jų šešėliais...“, paroda, skirta poeto Anzelmo Matučio 85
- osioms gimimo metinėms (Šilgalių filialas).
14. „Po raidę, po ţodį į didelį kelią“, paroda, skirta Mokytojų dienai (Šilgalių filialas).
15. ,,Širdies gerumą pagarba matuojam”, paroda, skirta rašytojos Birutės Pūkelevičiutės 85 - osioms
gimimo metinėms (Vėlaičių filialas).
16. ,,Tu vieversiu likai pavasario kalnuos”, paroda, skirta rašytojo Mykolo Sluckio 80 - osioms
gimimo metinėms (Vėlaičių filialas).
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17. „Stebuklinga Šarlio Pero pasakų pilis“, paroda, skirta vaikų rašytojo Šarlio Pero 380-osioms
gimimo metinėms, skaitymo metams (Vilkyškių filialas).
18. „Knyga – klėtis, į kurią sukrauti tautų lobiai“, paroda, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai,
skaitymo metams (Vilkyškių filialas).
19. „Ir vėl slapta mintis nubunda...“, paroda, skirta rašytojo ir dailininko Leonardo Gutausko 70osioms gimimo metinėms, skaitymo metams (Vilkyškių filialas).
20. ,,Aš pats turiu liepsnoti saulele!”, paroda, skirta poeto Anzelmo Matučio 85-osioms gimimo
metinėms (Ţukų filialas).
21. ,,Kietas riešutėlis gudrioms galvelėms“, paroda, skirta rašytojos Marijos Gripė 85-osioms
gimimo metinėms (Ţukų filialas).
22. ,,Sunku rasis seseraite...“, paroda, skirta istoriko, švietėjo Simono Daukanto 215-osioms
gimimo metinėms (Ţukų filialas).
23. ,,Ar teisybę reik sakyt, ar tik melą vieną...“, paroda, skirta poeto, dramaturgo Kazio Binkio
115 - osioms gimimo metinėms (Ţukų filialas).

Įsimintini viešosios bibliotekos ir filialų renginiai vaikams:
Pagrindinis vaikų bibliotekos tikslas – sudominti vaikus ir jaunimą knyga, skaitymu, stengtis
optimaliai tenkinti informacinius, skaitymo ir kitus skirtingo amţiaus vaikų informacinius
poreikius. Vaikams bibliotekoje sudarytos sąlygos tobulėti, lavinti kūrybiškumą, patenkinti
skaitymo poreikį, turiningai leisti laisvalaikį, susitikti ir pabendrauti su bendraamţiais.
Bibliotekose yra ţaislotekos, kuriose įvairaus amţiaus vaikai gali rasti sau tinkamą ţaislą ar
ţaidimą. Taip pat maţieji lankytojai gali piešti, lipdyti, lankstyti, uţsiimti kita vaizduojamąja veikla.
Visuose filialuose 2008 m. įsteigti Viešieji interneto prieigos taškai, tad norintys gali įgyti
kompiuterinio raštingumo pradmenis, išmokti ţaisti kompiuterinius ţaidimus.
Viešosios bibliotekos vaikų aptarnavimo skyriuje jau keli metai veikia ,,Jaunojo
bibliotekininko„„ klubas. Jis vienija vaikus, kurie domisi biblioteka, myli knygą, nori prisidėti prie
parodų, renginių organizavimo. Jaunieji bibliotekininkai atlieka knygnešių darbą, padeda priţiūrėti
aplinką, klijuoti knygas, savo piešiniais ir darbeliais puošia biblioteką. Vaikų bibliotekoje taip pat
veikia klubas ,,Antri namai„„, čia pamokas gali ruošti vaikai kurie į Pagėgių vidurinę mokyklą
atvyksta iš aplinkinių kaimų ir po pamokų tenka laukti mokyklinio autobuso. Bibliotekose
apsilanko nemaţai vaikų iš probleminių šeimų, tad jie labai dţiaugiasi galimybe bibliotekoje
paţaisti, pavartyti knygutę, pabūti šiltoje ir jaukioje aplinkoje.
Įprasminant Skaitymo metus, bibliotekose buvo organizuojamos edukacinės – paţintinės
ekskursijos, naujų knygelių sutiktuvės, garsinio skaitymo valandėlės, perskaitytų kūrinėlių
aptarimai. Uţsiėmimų metu vaikai patys kūrė pasakas, piešė perskaitytų kūrinių motyvais. Tai
vaikams suteikė malonių ir linksmų akimirkų, padidėjo jų noras skaityti, knyga jiems tapo įvairių
išgyvenimų, ţinių, informacijos šaltiniu.
2008 – aisias metais vaikams bibliotekose buvo surengta eilė įdomių literatūrinių, rankdarbių,
dailės, fotografijos parodų, pravesta popiečių, šventinių rytmečių, susitikimų su ţymiais ţmonėmis,
kurie buvo skirti Skaitymo metams.
Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius „Knyguoliukė“:
„Jos didenybė knyga“, kiekvienais metais, paţymint Tarptautinę vaikų knygos dieną ir
Nacionalinę bibliotekų savaitę, Pagėgių vaikų bibliotekoje vyksta šventinės popietės, kurių metu
yra pagerbiami geriausi metų skaitytojai. Šiemet vaikų literatūros skyriaus „Knyguoliukė“
bibliotekininkė ir ,,Jaunųjų bibliotekininkų“ klubas nutarė nustebinti geriausius bibliotekos bičiulius
– pasveikinti juos mokykloje, klasės draugų ir mokytojų akivaizdoje. Sveikintojų ,,delegacija“vaikų bibliotekos bibliotekininkė, jos padėjėjai - tarakonas Aloyzas Dzioba ir pelytė Zita, Pagėgių
pradinės mokyklos direktorė I. Šapalienė, mokyklos bibliotekininkė I. Incienė – aplankė klases,
kuriose mokėsi daugiausiai skaitantys vaikai. Jiems buvo įteikti Metų Skaitytojo diplomai,
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dovanėlės, palinkėta ir toliau draugauti su biblioteka ir knyga. Pagėgių vidurinėje mokykloje
besimokantys geriausi vaikų bibliotekos skaitytojai buvo pagerbti mokyklos bibliotekoje vykusiame
renginyje.

Geriausieji skaitytojai, vaikų bibliotekos
bičiuliai ir jų mokytojai pagerbti pradinėje
mokykloje ir...

...Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos
bibliotekoje

,,Su pasaka po Europos Sąjungą“, Europos Taryba 2008 – uosius paskelbė Europos kultūros
dialogo metais. Skatinant paţinti mūsų kultūros paveldą ir suteikti galimybę mokytis iš kitų kultūrų
tradicijų, Pagėgių vaikų biblioteka parengė projektą Tauragės Europos informacijos centrui „Europe
Direct“ ir gavo finansavimą renginių ciklui ,,Su pasaka po Europos Sąjungą“. Tris savaites vyko
teminės uţsiėmimų valandėlės, kurių metu buvo skaitomos Šarlio Pero, Chanso Kristijano
Anderseno, Astridos Lingrend, Petro Cvirkos pasakos, vaikai perkėlė kūrinių personaţus į savo
piešinius, lipdymo, aplikacijos darbelius. Baigiamajame renginyje – šventinėje popietėje – vyko
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kūrinėlių pasakų motyvais paroda – konkursas, šmaikščios viktorinos, ţaidimai, šauniausių darbelių
autoriai buvo apdovanoti prizais. Šio projekto tikslai – supaţindinti vaikus su ţymiausiais Europos
Sąjungos pasakininkais, jų kūryba, pristatyti pasakų knygas, išleistas lietuvių kalba, skatinti vaikus,
jaunimą domėtis knyga, skaitymu.

Bibliotekos bičiuliai ir Pepė Ilgakojinė skaito Europos
Šalių rašytojų kūrinius
,,Draugauk su knygute“ – tai susitikimas – rytmetėlis, skirtas Skaitymo metams, kurį
surengė ,,Jaunųjų bibliotekininkų“ klubo aktyvas su vaikų skyriaus bibliotekininke Pagėgių vaikų
lopšelyje – darţelyje. Maţieji dţiaugsmingai pasitiko svečius iš Pagėgių vaikų bibliotekos. Jie
susidomėję klausėsi bibliotekos ,,gyventojų“ tarakono Aloyzo Dziobos ir Pelytės Zitos ginčo apie
tai, kad knygutes reikia skaityti, o ne grauţti, kad skaitydamas gali daug ką suţinoti. Darţelio
vaikučiai nustebino savo ţiniomis dalyvaudami viktorinoje ,,Atspėk iš kokios aš pasakos“. Visi
maţieji gavo dovanėlių – bibliotekos išleistų knygų skirtukų, taip pat V. V. Landsbergio knygutę
,,Pelytė Zita“, su kurios veikėjais vaikučiai jau buvo susipaţinę. Darţelio kiemelyje visų laukė
siurprizas – vaišių stalas. Darţelinukai paţadėjo būtinai apsilankyti vaikų bibliotekoje
,,Knyguoliukė“.

Pagėgių vaikų bibliotekos „Knyguoliukė“ bibliotekininkė
ir „Jaunųjų bibliotekininkų“ klubo nariai Vaikų darţelyje lopšelyje
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Filialų renginiai:
Natkiškių filialas
,,Iškarpysiu snaigę baltą“, į Kalėdinį renginį rinkosi maţieji bibliotekos mylėtojai. Renginiui
pradėta ruoštis prieš savaitę, po pamokų vaikučiai atbėgdavo į biblioteką karpyti graţių ir originalių
snaigių, kadangi popietės metu bus renkamas šauniausias ir išradingiausias karpytojas. Idėjų
paieškai, kaip karpyti snaiges reikėjo perversti ne vieną knygą, ieškoti internete. Išrinkus šauniausių
snaigių autorius, jiems buvo įteikti prizai. Renginio metu maţieji puošė nykštukų eglutę, vyko
viktorina ,,Ar ţinai senovinius Kalėdų papročius?“. Bibliotekoje skambėjo pačių sukurtos dainelės
apie Kalėdas ir kitus ţiemos malonumus. Įvairūs ţaidimai ir pokštai neleido nuobodţiauti nė
vienam renginio dalyviui. Renginį rėmė labdaros organizacijos ,,Tikėjimas, viltis, meilė“ vadovas
Natkiškių kaimo gyventojas Tadas Girčius.
Piktupėnų filialas
„Paslaptingoji kapitono Granto kelionė į Piktupėnijos knygų šalį“ – renginys skirtas
Europos dienai, kuriam buvo ruošiamasi visą mėnesį. Informacija apie renginį buvo paskelbta
Piktupėnų pagrindinėje mokykloje bei visai Piktupėnų bendruomenei. Susitikimų metu
moksleiviams buvo trumpai pasakojama apie Prancūziją, jos įţymias vietas bei knygas, kurias
parašė prancūzų rašytojai. Buvo paprašyta nupiešti perskaitytų knygų, įsimintinų vietų iliustracijas.
Maţieji susidomėjo... kas tas kapitonas Grantas?,... kur ta Piktupėnijos knygų šalis?. Bibliotekos
darbuotoja buvo apipilta klausimais, į kuriuos vos spėjo atsakinėti. Sulaukus tikrosios šventės
biblioteka pasipuošė Piktupėnų pagrindinės mokyklos moksleivių dailės darbais, kuriuose
pavaizduota Prancūzijos gamta, perskaitytų knygų personaţai: čia Batuotas katinas uţrietęs uodegą
vaikšto, Raudonkepuraitė su vaišių krepšeliu, tolumoje dunkso Paryţiaus katedra ir kt.
Bibliotekininkė pristatė Prancūzijos rašytojų kūrybą, vietos įţymybes. Mokytoja Dalia Kuisienė
vaikam pasiūlė dalyvauti „blic“ turnyre, kuris trunka 20 min. ir nupiešti ar nulipdyti iš plastilino ką
nors iš ţurnalo „Kelionių magija“ ir Ţiulio Verno knygos „20 000 mylių po vandeniu“. Vyko
įtemptas darbas, kurio nugalėtojais paskelbti net 10 vaikučių, nes jų iliustracijos ir iš plastilino
padarytas Eifelio bokštas papuošė biblioteką. Vyko viktorina, į kurios klausimus vaikučiai
atsakinėjo labai gerai. Penktokas Dainius garsiai pasakė: - O aš visą laiką galvojau, kada pasirodys
tas kapitonas Grantas?. O jis pasirodo yra knygelės herojus, eisiu pasiimsiu knygą apie Katedros
Kuprių. ... Gerai, kad vaikai tiki knygomis. Visi dalyviai apdovanoti saldainiais, suvenyrais.
Stoniškių filialas
„Kodėl švedas Karlsonas draugauja su Lietuvos vaikais?“, popietė skirta Europos kultūrų
dialogo metams. Renginio svečiai supaţindinti su Europos Sąjungos šalimi Švedija, jos istorija,
kultūra, pristatyta švedų, vaikų rašytojų kūryba. Buvo parengta literatūrinė paroda: „Knyga – tiltas
tarp Švedijos ir Lietuvos“. Vaikučiams buvo pravesta viktorina. Jaunieji skaitytojai buvo gerai
pasiruošę, puikiai atsakė į viktorinos klausimus ir patys patikrino bibliotekininkės ţinias, pateikė
tiek klausimų, kad ši vos spėjo atsakinėti. Po to sekė geriausio piešinio konkursas „Ką ţinai apie
Švediją?“, šis konkursas labai daug įspūdţių paliko patiems maţiausiems renginio dalyviams.
Pasibaigus popietei surengta parengta renginio svečių piešinių ir lipdinių parodėlė. Mylimiausia
rašytoja vienbalsiai buvo išrinkta Astrida Lindgren. Renginyje dalyvavo Stoniškių pagrindinės
mokyklos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Urba ir mokytoja Bernarda Eţerskienė. Visi renginio
svečiai buvo apdovanoti saldainiais ir prizais.
Šilgalių filialas
„Mano draugas - Pinokis“, popietė skirta Europos kultūrų dialogo, skaitymo skatinimo
metams. Popietės metu vaikai supaţindinti su italų vaikų literatūra, italų rašytojų Karlu Kolodţiu ir
Dţani Rodari kūryba, jų knygelėmis išleistomis lietuvių kalba, bei mielai imitavo šių knygelių
herojus. Popietės metų vaikučiams buvo parengta literatūrinė paroda "Paţinkime šalį iš knygų",
viktorina vaikams "Pinokis ir jo draugai?", piešinių konkursas „Kuo Italiją išsiskiria iš kitų ES
šalių?“. Geriausių darbelių autoriai ir viktorinos nugalėtojai buvo apdovanoti prizais. Renginio
pabaigoje vaikučius netikėtai uţklupo saldainių lietutis.
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Ţukų filialas
,,Šalta žiema šalin ein...‘‘, renginys prasidėjo gausaus kvieslių būrio ėjimu per klases, mokytojų
kambarį, biblioteką. Kviesliai, šmaikštaudami ragino, visus rinktis mokyklos kiemelyje. Užgavėnių
persirengėliai šoko ir dainavo užgavėnių dainas, čigonės pranašavo gerus orus, greitai ateisiantį pavasarį, ir
gerą derlių, žydukai siūlė pirkti visokių niekučių, daktarėlis dalino vitaminus nusilpusiems po žiemos šalčių
vaikučiams ir laistė vandeniu, kad pavasariui atėjus šauniai ūgtelėtų. Po žaidimų ir dainų į kovą stojo
Lašininis ir Kanapinis. Laimėjęs kovą džiaugėsi Kanapinis, o Lašininis iš apmaudo dalino lašinių gabaliukus,
kad iki pačių Velykų visi sotūs būtų. Po to buvo užkurtas laužas ir deginama Morė. Kol dalyviai šoko ir
dainavo, Žukų pagrindinės mokyklos aštuntokai ant laužo blynus kepė. Sudegus Morei, visi dalyviai ir svečiai
vaišinosi blynais ir šiupiniu. Šventės dalyvius linksmino mokytoja Rita Valiukienė ir jos vadovaujamas
folkloro būrelis.

IX. MATERIALINĖ BAZĖ
Bibliotekos pastatai, jų būklė:
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūra apima 11 bibliotekų, iš kurių trys
įrengtos Lumpėnų, Vilkyškių, Stoniškių seniūnijų pastatuose. Tai puikios bibliotekos, gerai
aprūpintos šiluma, šviesa, kitais patogumais, patogios ir darbuotojams ir lankytojams. 4 bibliotekos
yra gyvenviečių centruose (Piktupėnų, Natkiškių, Stoniškių, Šilgalių), kurios šiandiena jau nors
minimaliai renovuotos, suremontuotos, pritaikytos bibliotekos reikmėms.
2008 m. Šilgalių bibliotekai skirtos patalpos mokyklos pastate, nors jos įrengtos mokyklos
pusrūsyje, tačiau atitinka visus reikalavimus, keliamus bibliotekoms, čia šilta, jauku, šviesu, įrengta
Interneto skaitykla
Viešoji ir vaikų bibliotekos laukia naujų pastatų, nes seniai nebeatitinka ergonominių
reikalavimų. Vaikų bibliotekoje dar nėra Interneto prieigos, mokyklinio amţiaus vaikai internetu
naudojasi Viešojoje bibliotekoje, tai trukdo suaugusių skaitytojų darbui.
Šiandiena probleminė padėtis su Vėlaičių biblioteka – elektrinis šildymas, seni langai,
patalpos seniai remontuotos – visa tai neatitinka šiuolaikinės bibliotekos vardo, brangus jos
išlaikymas.
Bibliotekos modernizavimas
2008 m. Viešojoje bibliotekoje papildomai sukurtos 2 kompiuterizuotos darbo vietos
vartotojams;
Įsteigti 7 Viešieji interneto prieigos taškai: Lumpėnų, Ţukų, Piktupėnų, Vėlaičių, Natkiškių,
Stoniškių, Šilgalių filialuose;
Materialinės bazės priemonės, problematika
Šiandiena didţiausia problema – jau turimos materialinės bazės palaikymas, t.y. ekonominės
krizės išdavoje – uţkonservuota naujos Viešosios bibliotekos pastato (Jaunimo g. 3) statyba. Tad
būtina visomis išgalėmis palaikyti pagrindinės bibliotekos (Vytauto g.1) pastato stovį, kuris leistų
tinkamai atlikti bibliotekos funkcijas. Šiandiena pastato būklė apgailėtina – seni, supuvę langų
rėmai, vietos stoka lankytojams interneto skaitykloje, didţiulis ir nuolatinis lankytojų srautas,
laukiantis savo eilės prie kompiuterio, kelia įtampas, nėra galimybės bibliotekos administracijai
dirbti normaliose sąlygose (direktorės kabinetas įrengtas šalia internetinės skaityklos). Nėra
patalpos renginių organizavimui.
Visiškai susidėvėjęs automobilis reikalauja lėšų remontui, nuolatinės prastovos, kurios yra
bibliotekai nuostolingos visomis prasmėmis – neįmanoma keisti ir keistis meno parodomis, vykdyti
bibliotekų patikrą, atlikti ūkines funkcijas.
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Vis dar neišspręsta bibliotekos etatų problema – nėra informacinių technologijų prieţiūros
specialisto ir darbininko etatų. Tad daug darbų tenka atlikti ieškant papildomų resursų,
kompiuterinė įranga genda, o lėšų technologijų palaikymui trūksta.
Nemalonus incidentas – vagystė Šilgalių bibliotekoje. 2008 m. gruodţio mėn. vagys išnešė
dalį naujų kompiuterių uţ 7 tūkst. litų, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šią įrangą teks atstatyti.

X. FINANSAVIMAS
Projektai ir pritrauktos lėšos
2008 m. biblioteka parengė ir vykdė modenizacijos ir informacinių technologijų diegimo
bibliotekose projektus. Lėšos, skirtos LR Vyriausybės bibliotekų modernizavimui, Viešųjų
interneto taškų steigimui, kompiuterizuotų vietų vartotojams įrengimui yra apskaitomos
savivaldybių balanse.
Lentelėje pateikiami 2008 m. pasiekimo duomenys:

Eil
Nr.

Priemonė, pasiekimas

Viešoji
biblioteka

Filialai

Iš viso

1.

Įsteigta kompiuterizuotų darbo
vietų
Įdiegta LIBIS skaitytojų
aptarnavimo posistemė
Modernizavimo programa
Įdiegti Viešieji interneto taškai
Projektas „Bibliotekos paţangai“
Projektas „Bibliotekų renovacijos
ir modernizavimo programa 20032013m.“
Patalpų pritaikymas VIPT
steigimui (Šilgaliai)

2

19

21

42 lentelė
Gautas
finansavimas
(Tūkst. Lt.)
-

1

-

1

3,0

1
1
1

7
-

1
7
1

7,8
99,4
231,8
29,0

-

1

1

60,0

37

9,6

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Renginiai, kuriems gautas
finansavimas (ne iš savivaldybės
biudţeto)

Renginiai
37

Iš viso gauta lėšų:

440,6

Bibliotekos lėšos ir išlaidos 2008 m.
43 lentelė
Gautos lėšos (Tūkst. Lt.) iš:
Išlaidos (Tūkst. Lt.):
Steigėjo Projektų
Kultūros
Darbo
Soc.
Dokumentams Bibliotekų
Ministerijos uţmokesčiui draudimo
įsigyti
pastatų
spaudiniams
įmokos
remontui
376,2
440,6
49,2
267,5
54,8
58,8
60,0

Kitos
išlaidos
55,3
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XI. IŠVADOS
Darbuotojai:
Bibliotekoje dirba 18 darbuotojų, iš jų 15 – bibliotekininkų. 5 darbuotojos – centrinėje
bibliotekoje, 1 – vaikų, 9 – filialuose. 3 techniniai darbuotojai – 2 valytojos, 1 kūrikas (sezoninis).
Sistemoje dirba tik 5 profesionalūs bibliotekininkai, šiuo metu Klaipėdos Universitete trys
darbuotojos studijuoja komunikaciją – informatiką bibliotekininkystės katedroje.
Maţas atlyginimas, nepilna darbo diena, nėra motyvacijos dirbti bibliotekoje jauniems
ţmonėms – visa tai atsiliepia bibliotekos veiklai, įvaizdţiui. Iki šiol vyrauja nuomonė, kad
kiekvienas norintis, be specialaus paruošimo, gali dirbti bibliotekoje. Tačiau naujų technologijų
atėjimas į bibliotekas verčia keisti nuomonę apie šią profesiją. Čia privalo dirbti tik aukštos
kvalifikacijos ţmonės (tik su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu), gebantys valdyti technologijas,
mokantys uţsienio kalbas, sugebantys rengti įvairius projektus, juos vykdyti, organizuoti renginius,
komunikuoti su lankytojais, aukštos kultūros darbuotojai.
Informacinių technologijų diegimo bibliotekose projektų vykdymas ir programų palaikymas
vis dar išlieka problematiškas – biblioteka neturi Informacinių technologijų prieţiūros specialisto,
kuris galėtų aptarnauti bibliotekos įrangą.
2008 m. iškilo metodinio darbo problema – per metus nesurengtas nei vienas kvalifikacijos
kėlimo seminaras filialų darbuotojams, nevykdoma veiklos patikra. Tenka apgailestauti, kad
metodininkei – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai suteiktos privilegijos ir sąlygos mokytis
Klaipėdos Universitete neduoda bibliotekai naudos. Įgytos ţinios neperduodamos kolegoms,
nesidalijama gerąja patirtimi, nemokomi bibliotekininkystės pagrindų darbuotojai - ne specialistai.
Neatliekami bibliotekų veiklos tyrimai, darbuotojai neinformuojami apie šios srities pasiekimus ar
trūkumus, aktualijas, problemas.
Pasiekimai:
 Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka išlieka svarbiausia kultūros įstaiga
savivaldybėje, kuri prieinama visiems krašto gyventojams, teikianti plataus spektro
informacines paslaugas, mokymus, atvira įvairaus amţiaus ir pomėgių
lankytojams;
 Centrinė biblioteka ir filialai 2008 m. tapo moderniomis, šiuolaikinėmis
bibliotekomis su nemokamu internetu;
 Kasmet steigėjo pastangomis ir rūpesčiu suremontuojama, renovuojama kaimo
biblioteka, 2008 m. į naujas patalpas perkelta Šilgalių biblioteka;
Trūkumai:
 Nepatenkinama padėtis Vėlaičių bibliotekoje;
 Centralizuotoje bibliotekų sistemoje nėra informacinių technologijų prieţiūros
specialisto, darbininko etatų;
 Nepatenkinama automobilio būklė - nuolatinis remontas, neatliekami privalomi
darbai: vėluoja knygų pristatymas į filialus, asmeniniu transportu aprūpinama
centrinė ir kaimų bibliotekos meno parodomis, ūkinių ir kanceliarinių prekių
pristatymas ir kt.
 Trūkstant lėšų biblioteka neįstengia susikurti įstaigos tinklalapio – nedovanotina padėtis,
kai šiandiena biblioteka traktuojama kaip svarbiausias bendruomenės informacijos ir
traukos centras.
 Darbuotojų atlyginimas ţemiau skurdo ribos;
Direktorė

E. Stankevičienė

