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BENDROJI DALIS
2009 m. biblioteka išliko pagrindine krašto įstaiga, teikianti plataus spektro nemokamas
informacines paslaugas vartotojams. Įsteigtas dar vienas, 9-asis Viešasis interneto prieigos taškas
(Vilkyškių filiale). Biblioteka teikia per 20 rūšių paslaugų.
Viešoji biblioteka yra pagrindinė savivaldybės teritorijoje centralizuota viešoji biblioteka,
uţtikrinanti valstybinių bibliotekininkystės programų ir vietos savivaldos sprendimų bibliotekų
klausimais įgyvendinimą, informacijos ir bibliotekinės kraštotyros centras.
Ir 2009 m. biblioteka vykdė projektus, kurie suteikė galimybę Viešojoje bibliotekoje
atnaujinti informacinių technologijų ūkį, formavo universalų dokumentų fondą, atsiţvelgiant į
gyventojų reikmes, savivaldybės teritorijos istorines ištakas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą,
demografinę situaciją. Organizavo savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį aptarnavimą
knyga, teikė įvairiapusę informaciją, rengė renginius. Savivaldybės renginių programa finansavo
tradicinius bibliotekos renginius – 8-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 darbuotojai skatinami mokytis. 2009 m. baigė Klaipėdos Universiteto
bibliotekininkystės studijas ir įgijo informacijos – komunikacijos bakalauro laipsnį Viešosios
bibliotekos direktorės pavaduotoja Ramutė Vaitkuvienė, mokosi 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.
2009 m. galutinai uţkonservuotas naujai statomos bibliotekos pastatas, ţlugo bibliotekos
lankytojų, darbuotojų, savivaldybės vadovų viltys ir lūkesčiai sukurti modernią biblioteką su parodų
ekspozicijų salėmis, renginių, susitikimų ir turiningo laisvalaikio praleidimo vieta.
2009 m. reorganizuota bibliotekos struktūra:
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Pagėgių savivaldybės Tarybos sprendimu Viešojoje bibliotekoje patvirtintos naujos
pareigybės – direktoriaus pavaduotojas ir Informacinių technologijų specialistas;
Įsteigti Fondo organizavimo, Bibliografijos-informacijos, Vaikų literatūros skyriai, su
vedėjų pareigybėmis;
Panemunės filialas reorganizuotas į mainų – rezervinį fondą;
Dokumentams įsigyti bibliotekai skirtos lėšos iš Kultūros ministerijos – 17, 9 (2008 m. - 49,
2) tūkst. Lt., iš Pagėgių savivaldybės biudţeto – 15,2 ( 2008 m. -9,6) tūkst. Lt.
Krašto bibliotekose apsilankė apie - 100 899 (2008m. – 95, 0) tūkst. lankytojų.
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“.
Bibliotekos finansavimas. Gautos lėšos:
- Iš steigėjo – 369,2 tūkst. Lt.
- Iš Kultūros ministerijos (spaudiniams) - 17, 9 tūkst. Lt.
Bibliotekoje dirba 18 darbuotojų, iš jų 15 – bibliotekininkų, 3 – techniniai darbuotojai.

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
Bibliotekų skaičius
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos tinklą sudaro: Viešoji biblioteka, ir 8 kaimo
filialai. Centrinė biblioteka įsikūrusi strategiškai geroje vietoje – miesto centre, parke, kur geros
sąlygos ir galimybės organizuoti lauko renginius vaikams ir suaugusiems. Biblioteka atvira įvairaus
amţiaus ir socialinių sluoksnių lankytojams. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka aptarnauja
visos savivaldybės, t. y. penkių seniūnijų gyventojus.
Piktupėnų ir Ţukų filialai yra sujungti su mokyklų bibliotekomis.

Nestacionarinis aptarnavimas
Knygnešiai
(Lyginamoji analizė su 2008 m.) 1 lentelė
Bibliotekos

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

Knygnešių skaičius
2009m

2008m

40
9
13
23
35
15
11
29
6
181

38
8
13
9
49
15
11
28
5
176

Skir
tumas
+2
+1
+14
-14
+1
+1
+5

2009m

Knygų
2008m

1 363
86
105
145
170
219
81
520
260
2 949

1 176
75
71
50
160
182
90
188
250
2 242

Skir
tumas
+187
+11
+34
+95
+10
+37
-9
+332
+10
+707

Išduotis
Periodikos
2009m 2008m Skir
tumas
1 804
1 770
+34
615
698
-83
308
343
-35
25
+25
690
685
+5
3168
3 243
-75
195
106
+89
1 400
1729
-329
740
700
+40
8 945
9 274
-329

2009m

Viso
2008m

3 167
701
413
170
860
3 387
276
1 920
1 000
11894

2 946
773
414
50
845
3 425
196
1 917
950
1 1516

Skir
tumas
+221
-72
-1
+120
+15
-38
+80
+3
+50
+378
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Pagėgių mieste ir seniūnijose gyvena skaitytojai, kuriems reikalinga knygnešių pagalba. Tai
neįgalūs, sergantys ir senyvo amţiaus gyventojai, kurie dėl vienokių ar kitokių prieţasčių negali
lankytis bibliotekose. Šiuos vartotojus aptarnauja knygnešiai, kurie pagal skaitytojų pageidavimus
parenka įvairios literatūros, periodinių spaudinių, ir juos pristato į namus. Daugiausia knygnešių
turi viešoji biblioteka ir Stoniškių filialas, nes šiose teritorijose didţiausias gyventojų skaičius.
Daugiausia spaudinių skaitytojams į namus pristatė viešosios bibliotekos, Šilgalių, Vilkyškių ir
Ţukų filialų knygnešiai.
2009 m. knygnešių skaičius padidėjo, todėl išaugo išduodamų dokumentų skaičius.
Vidutiniškai vienam knygnešiui tenka 65,7 dokumentai, o tai 0,2 daugiau nei 2008 m., tad
knygnešių darbas vis dar išlieka aktualiu.

II. FONDO FORMAVIMAS
Fondo būklė
2009 metais Viešosios bibliotekos fonduose sukaupta 100 169 įvairių dokumentų. Bendras
fondas padidėjo 502 spaudiniais ir 5 888 pavadinimais. Kaimo filialuose fondas padidėjo 397
dokumentais ir 116 pavadinimų. Bendras fondas pavadinimais padidėjo perdavus Panemunės
miesto filialo fondą Pagėgių viešajai bibliotekai.
68,3 % fondo sudaro groţinė literatūra, šakinės literatūros fondą sudaro 27 % ir periodika –
4,7 % nuo turimo viso fondo.
Naujiems dokumentams Kultūros ministerija 2009 metais skyrė 17 970,00 Lt, tai 31 230,00
Lt maţiau, nei 2008 metais. Šių lėšų nepakako bibliotekas aprūpinti reikiamais informaciniais
leidiniais bei kita literatūra.
Iš viso savivaldybės viešosios bibliotekos fonde yra dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Biblioteka
Dokumentų skaičius
2009m.
2008m.
Viso:
100 169
99 667
Viešoji biblioteka
32 151
22 827
Kaimo filialai
68 018
67 621

Skirtumas
+ 502
+ 9324
+ 397

Pavadinimai
2009m.
2008m.
18 231
12 343
18 231
12 343
9 314
9 198

2 lentelė
Skirtumas
+ 5 888
+ 5 888
+ 116

Bendras fondas padidėjo 502 dokumentais ir 5 888 pavadinimais. Kaimo filialuose bendras fondas
padidėjo 397 dokumentais ir 116 pavadinimais. Viešojoje bibliotekoje fondas išaugo 9 324
dokumentais (105 naujais dokumentais ir 9 219 dokumentais perdavus Panemunės miesto filialo
fondą).
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Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra groţinės literatūros dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Biblioteka
Dokumentų skaičius
2009m.
2008m.
Viso:
68 378
67 991
Viešoji biblioteka
22 683
15 229
Kaimo filialai
45 695
45 262

Skirtumas
+ 387
+ 7 454
+ 433

3 lentelė
% nuo bendro fondo
68,3
70,5
67,1

Groţinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 8 311 dokumentais,
tai sudaro 59,8 % nuo bendro gautų leidinių skaičiaus, t.y. 5 942 dokumentais daugiau, negu 2008
metais. Groţinės literatūros fondas padidėjo perdavus Viešajai bibliotekai Panemunės miesto filialo
fondą.
Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra šakinės literatūros dokumentų :
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Biblioteka
Dokumentų skaičius
2009m.
2008m.
Viso:
27 093
26 556
Viešoji biblioteka
8 113
6 258
Kaimo filialas
18 980
18 767

Skirtumas
+ 537
+ 1 855
+ 213

4 lentelė
% nuo bendro fondo
27
25,3
28

Šakinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 2 471 vnt., tai sudaro
17,8 % nuo bendro gautų leidinių skaičiaus, t.y. 1 541 leidiniais daugiau, nei 2008 m. Šakinės
literatūros fondas padidėjo perdavus Viešajai bibliotekai Panemunės miesto filialo fondą.
Iš viso bibliotekose yra periodinių leidinių (ţurnalų ir laikraščių):
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Biblioteka
Dokumentų skaičius
2009m.
2008m.
Viso:
4 698
5 120
Viešoji biblioteka
1 355
1 340
Kaimo filialas
3 343
3 592

Skirtumas
- 422
+ 15
- 249

5 lentelė
% nuo bendro fondo
4,7
4,2
4,9

Periodikos leidinių fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 3 113 dokumentais,
tai sudaro 22,4 % nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. 2009 metais gauta 65 periodinių leidinių
pavadinimų (8 pavadinimais maţiau, nei 2008 m.).
Aprūpinimas dokumentais
2009 metais bibliotekos komplektavimo šaltiniai buvo UAB „Mūsų knyga“, A. Vereckio
įmonė „Nieko Rimto“, UAB „Patogu pirkti“, UAB „Baltų lankų leidyba“, UAB „Rimvyda“,
spaustuvė „Morkūnas ir Ko“ ir kt.
Dokumentai Viešajai bibliotekai ir filialams uţsakomi vadovaujantis informaciniu leidiniu
„Ekspresinformacija“ ir leidyklų atsiųstais pasiūlymais.
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Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Mikrorajonas
2009m.
Viso:
8,9
Viešoji biblioteka
8,5
Kaimo filialas
9,1

6 lentelė
1 gyventojui
2008m. Skirtumas
8,7
+ 0,2
6,7
+ 1,8
8,8
+ 0,3

2009m.
28,2
24,7
30,3

1 vartotojui
2008m. Skirtumas
30,5
- 2,3
21,7
+ 3,0
31,0
- 0,7

Knygų kiekis vienam gyventojui 2009 m. padidėjo 0,2 dokumento, nes 174 gyventojais
sumaţėjo mikrorajono gyventojų. Vienam gyventojui tenka 8,9 knygos, Pagėgių Viešojoje
bibliotekoje – 8,5, kaimo filialuose – 9,1 leidinio.
Knygų kiekis 1 vartotojui sumaţėjo 2,3 leidinio, nes 2009 m. padidėjo bendras mikrorajono
vartotojų skaičius – 279. Vienam vartotojui tenka 28,2 knygų, Pagėgių Viešojoje bibliotekoje –
24,7, kaimo filialuose – 30,3 leidinys.
Vienam gyventojui tenka 1,2 naujai gautų dokumentų, Viešojoje bibliotekoje – 2,8, kaimo
filiale – 0,4 leidinio.
Garsinių ir regimųjų dokumentų per metus gauta - 1, o iš viso fonde yra 31 garsinių,
regimųjų ir elektroninių dokumentas.
Per 2009 metus biblioteka įsigijo 13 895 dokumentus: 10 782 knygas (5 920 pav.) ir 3 113
periodinius leidinius.
7 lentelė
Knygų įsigijimo šaltiniai
Įsigytų leidinių kiekis:
Centralizuotai iš UAB „Mūsų knyga”
666
Dovanos paramos keliu
701
Lietuvos nac. M.Maţvydo b-ka, Leidybos sk.
17
A.Vereckio įmonė „Nieko rimto”
35
Kiti, įvairūs tiekėjai
3
UAB sp. „MORKŪNAS IR Ko”
18
UAB „Patogu pirkti”
110
UAB „Baltų lankų“ leidykla
13
Iš Panemunės miesto filialo
9 219
Iš viso:
10 782
Viešajai bibliotekai ir filialams knygas dovanojo UAB „Mūsų knyga” (skyrė Kultūros
ministerija), Valstybinės lietuvių kalbos komisija, bibliotekos vartotojai, renginių dalyviai.
Lietuvos nacionalinė Martyno Maţvydo biblioteka Viešajai bibliotekai ir filialams skyrė
320 mokomųjų leidinių. Kaimo filialams knygas dovanojo Lietuvos bibliotekininkų draugija, tai
bendras Europos parlamentaro E. Maldeikio, Lietuvos bibliotekininkų draugijos ir leidyklos „Baltos
lankos“ organizuotas projektas „Knyga iš tavo rankų“, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui
paminėti.
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Naujų leidinių bibliotekai dovanojo LR Seimo Kanceliarijos komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamţinimo skyrius bei „Skaitymo skatinimo programa“.
Knygas bibliotekai dovanojo ir įvairių renginių dalyviai, svečiai, autoriai bei bibliotekos
bičiuliai: Domas Kaunas (Vilnius), Vydūno fondas (Lemontas, JAV), Julita Varanauskienė
(Vilnius), Benjaminas Kondratas (Vilnius), Audrius Šikšnius (Šilutė), Rusijos Federacijos
Generalinis konsulatas (Klaipėda), Maţosios Lietuvos etninės kultūros globos komitetas (Klaipėda),
Algis Kuklys (Klaipėda), Kristina Blankaitė (Šilutė), leidykla „Apyaušris“, Kostas Banevičius,
Janina Gerasimova ir kt.
Knygų fondai įvairiais leidiniais 2009 m. pasipildė uţ 28 982,84 Lt. Iš Kultūros ministerijos
gauta naujų leidinių uţ 17 970,00 Lt, dovanos - paramos keliu gauta naujų leidinių uţ 11 012,84 Lt.
Dokumentų gautis
Iš viso per metus įsigyta dokumentų savivaldybės bibliotekose:
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
8 lentelė
Biblioteka
2009m.
2008 m.
DokuPavadiDokuSkirtuPavadiSkirtumentų
nimų
mentų
mas
nimų
mas
skaičius
skaičius
Viso:
13 895
5920
6 741
+ 7 154
1 142
+ 4 778
Viešoji biblioteka
10 653
5920
2 630
+ 8 023
1 142
+ 4 778
Kaimo filialai
3 242
124
4 111
- 869
272
- 148
Vadovaujantis Pagėgių savivaldybės Tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-556
„Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos pareigybių sąrašo ir struktūros patvirtinimo nauja
redakcija“ ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 2009 m. kovo 24 d. direktorės įsakymu Nr.
9 – 1.6 „Dėl Panemunės miesto filialo materialinių vertybių perdavimo“, Panemunės miesto filialo
knygų fondas perduodamas Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai, todėl 2009 metais padidėjo
gautų dokumentų gavimas, t.y. 7 154 dokumentais daugiau nei 2008 m.
Vidutiniškai kaimo filialas gavo 405 leidinius, 124 pavadinimų dokumentų. Vilkyškių
filialui teko 494, Stoniškių filialui - 415, Piktupėnų filialui – 425, Ţukų filialui – 450, Lumpėnų
filialui – 371, Natkiškių filialui – 380,

Šilgalių filialui – 384, Vėlaičių filialui –323

nauji

dokumentai.
Per metus įsigyta Viešojoje bibliotekoje ir filialuose groţinės literatūros dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Biblioteka
Groţinės literatūros
dokumentų skaičius
2009m.
2008m.
Skirtumas
Viso:
8 311
2 369
+ 5 942
Viešoji biblioteka
7 801
1 053
+ 6 748
Kaimo filialai
510
1 316
- 806

9 lentelė
Pavadinimai
2009m.

2008m.

4 482
4 482
77

609
609
178

Skirtumas
+ 3 873
+ 3 873
-101
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Naujai įsigytų dokumentų dalį sudaro groţinė literatūra, kurios gauta 8 311 leidinių, tai
sudaro 59,8 % nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus ir 5 942 leidiniais, 3 873 pavadinimais
daugiau, negu 2008 metais. Didţiąją dalį groţinės literatūros fondą papildė perdavus Panemunės
miesto filialo fondą Viešėjai bibliotekai. Lėšų naujiems leidiniams buvo skirta vos net trečdaliu
maţiau, nei 2008 m. (2008 m. gauta 49 200,00 Lt, 2009 m. - 17 970,00 Lt). Vidutiniškai kaimo
filialas gavo – 64 knygas.
Per metus Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įsigyta šakinės literatūros:
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Biblioteka
Šakinės literatūros
dokumentų skaičius
2009m. 2008m. Skirtumas
Viso:
2 471
930
+ 1 541
Viešoji biblioteka
1 984
629
+ 1 355
Kaimo filialai
487
301
+ 186

10 lentelė
Pavadinimai
2009m.

2008m.

1 438
1 438
47

515
515
94

Skirtumas
+ 923
+ 923
- 47

Šakinės literatūros fondas pasipildė 2 471 naujais dokumentais, arba 17,8 % nuo bendro
dokumentų gavimo. Vidutiniškai kaimo filialas gavo 61 dokumentą.
Lyginant su 2008 metais, šiemet gauta 1 541 dokumentu, 923 pavadinimais daugiau. Vis dar
naujų leidinių, ypač studijuojantiems ir besimokantiems vartotojams.
Per metus gauta periodinių leidinių:
Biblioteka
Viso :
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

Leidinių skaičius
3 113
868
2 245

11 lentelė
Pavadinimai
65
65
24

2009 metais gauta 3 113 vnt ir 65 pavadinimų periodinių leidinių, kas sudaro 22,4 % nuo
bendro dokumentų gavimo. Vidutiniškai kaimo filialas gavo 24 pavadinimų periodinių leidinių.
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje naujai gautų dokumentų procentas dokumentų fonde:
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Biblioteka
Leidinių skaičius
2009m. 2008m. Skirtumas
Viso :
13 895
6 741
+ 7 154
Viešoji biblioteka
10 653
2 630
+ 8 023
Kaimo filialai
3 242
4 111
- 869

12 lentelė
% nuo bendro fondo
2009m. 2008m. Skirtumas
13,9
6,7
+ 7,2
33,1
11,5
+ 21,6
4,8
6,0
- 1,2

2009 metais bibliotekų sistemoje dokumentų gauta 13,9 % nuo viso dokumentų fondo, tai
7,2 % daugiau, nei 2008 metais. Viešojoje bibliotekoje dokumentų gauta 33,1 % nuo viso
dokumentų fondo, tai 21,6 % daugiau, negu 2008 metais. Kaimo filialuose dokumentų gauta 4,8 %
nuo viso dokumentų fondo, 1,2 % maţiau, nei 2008 metais.
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Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti:
Pagrindiniai lėšų šaltiniai naujiems dokumentams įsigyti buvo Kultūros ministerija knygoms ji skyrė 17 970,00 Lt ir Pagėgių savivaldybė, periodikai skyrusi 15 200,00 Lt.
Iš viso valstybės ir savivaldybės biudţeto lėšomis (33 170,00 Lt) 2009 m. nupirkta vienam
gyventojui naujų leidinių uţ 2,95 Lt. (2008 m. – 5,15 Lt).
Iš LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam savivaldybės gyventojui nupirkta dokumentų
uţ 1,60 Lt., iš savivaldybės biudţeto vienam gyventojui nupirkta leidinių uţ 1,35 Lt.
Lėšos, tenkančių vienam gyventojui spaudiniams įsigyti sumaţėjo todėl, kad Kultūros
ministerija 2009 m. skyrė 17 970,00 Lt. 2008 m. - 49 200,00 Lt.
Dokumentų nurašymas
2009 metais nurašyti 13 393 dokumentai, iš jų 3 442 – seni, susidėvėję periodiniai leidiniai
ir 9 219 dokumentų perdavus Viešajai bibliotekai Panemunės miesto filialo fondą. Bendras
nurašymo rodiklis siekia 13,3 % nuo bendro fondo kiekio.
Iš viso per metus bibliotekose nurašyta dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Biblioteka
2009m.
DokumenPavaditų skaičius
nimai
Viso:
13 393
5 804
Viešoji biblioteka
1 329
32
Kaimo filialai
2 845
183

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

13 lentelė
Skirtumas
Dokumen- Pavaditų skaičius
nimai
- 781
+ 4 062
- 1 248
- 197
- 8 752
-1 559

Nurašymo prieţastys :
seni periodiniai leidiniai, nurašyta – 3 442 (3,4 % nuo turimo fondo);
susidėvėję ir vartotojų sugadinti, nurašyta – 732 (0,7 % nuo turimo fondo);
Perduota iš Panemunės miesto filialo – 9 219 leidinių (9,2 % nuo turimo fondo).
Pagrindinę dalį nurašytų dokumentų sudaro susidėvėję ir neaktualūs spaudiniai, periodiniai
leidiniai.
Fondo panaudojimas
Bendras fondo apyvartos rodiklis yra – 1,08.


Viešojoje bibliotekoje – 0,78;



Kaimo filialuose – 1,22.

Groţinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 0,39.


Viešojoje bibliotekoje – 0,52;



Kaimo filiakuose – 0,36.
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Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,12.


Viešojoje bibliotekoje – 0,15;



Kaimo filiale – 0,11.

Periodinių leidinių bendras naudojimo koeficientas – 14,76.


Viešojoje bibliotekoje – 14,09;



Kaimo filialuose – 14,77.
Bendras fondo panaudojimo rodiklis 2009 metais - 1,08. Lyginant su 2008 m. (fondo

panaudojimo koeficientas buvo 1,07), šis rodiklis išaugo. Tai sietina su leidinių išduotimi – 1 418
leidinių išduota daugiau, nei 2008 m.
Groţinės literatūros bendras naudojimo koeficientas 2009 metais – 0,39, o šakinės
literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,12. Periodinių leidinių

bendras naudojimo

koeficientas yra 14,76.
Viešosios bibliotekos mainų-rezervinis fondas
Vadovaujantis Pagėgių savivaldybės Tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-556
„Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos pareigybių sąrašo ir struktūros patvirtinimo nauja
redakcija“ ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 2009 m. kovo 24 d. direktorės įsakymu Nr.
9 – 1.6 „Dėl Panemunės miesto filialo materialinių vertybių perdavimo“, Panemunės miesto filialo
knygų fondas perduodamas Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai, kuris reorganizuotas į mainų
- rezervinį fondą.

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
1. Regiono gyventojų skaičius
2009 m. Pagėgių savivaldybės teritorijoje įregistruoti 11 225 statistiniai regiono gyventojai.
Gyventojų skaičius lyginant su 2008 m. sumaţėjo 174 gyventojų. Vienai bibliotekai 2009 m.
vidutiniškai teko 1 122,5 gyventojo, 11,2 gyventojo maţiau nei praėjusiais metais.
2. Regiono gyventojų sutelkimo procentas:
Iš viso regione – 31,5 %
Viešoji biblioteka – 34,5 %
Kaimo filialai – 30,0 %

Gyventojų sutelkimas 2009 m.

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%

34,50%

37,50%

30,00%

34,80%

20,00%

2009 m.
2008 m.

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
viešoji biblioteka

Kaimo filialai
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Mikrorajono gyventojų skaičius
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Mikrorajonas

14 lentelė
Regiono gyventojų
sutelkimo procentas
2008m.
2009m.
2008m.
2009m.
Pagėgiai
3 408
3 768
30,8 %
31,5%
Lumpėnai
1 141
1 064
34,7 %
28,6%
Natkiškiai
1 005
989
24,6 %
25,8%
Piktupėnai
740
728
47,7 %
29,2%
Stoniškiai
1 581
1 540
27,6 %
26,10%
Šilgaliai
926
881
30,6 %
24,5%
Vėlaičiai
383
342
37,3 %
41,8%
Vilkyškiai
1 097
1 111
46,8 %
44,8%
Ţukai
820
802
17,6 %
17,3%
32,4 %
Viso:
11 399
11 225
31,6%
Lyginant su praėjusiais metais matome, kad ţenkliai maţėja bendras gyventojų skaičius
Gyventojų skaičius

Pagėgių savivaldybėje, tačiau padidėjo gyventojų sutelkimo procentas Viešojoje bibliotekoje,
tai rodo, kad bibliotekos teikiamos paslaugos savivaldybės gyventojams yra reikalingos.
VARTOTOJAI
Iš viso regione – 3 543 vartotojai.
Viešoji biblioteka – 1 301
Kaimo filialuose – 2 242

Vartotojų skaičius 2009 m.

2500
2000
1500

2242

2194

2009 m.
2008 m.

1000
1301

1070

500
0
Viešojoje bibliotekoje

Kaimo filialuose

Vartotojų pasiskirstymas
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Bibliotekos
Pagėgių viešoji biblioteka
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vėlaičių filialas
Vilkyškių filialas
Ţukų filialas
Viso:

15 lentelė
2008 m.

2009 m.

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

1 301
304
256
269
402
216
143
513
139
3 543

Skirtumas
+251
-2
+1
+3
+29
+17
+279
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Vartotojų pasiskirstymas
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Vartotojų skaičius
Vartotojų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo, išaugo šakinės literatūros poreikis,
padidėjo gyventojų naudojimasis nemokamu internetiniu ryšiu. Vis daugiau ţmonių, jaunimas (kas
labai dţiugina) atranda skaitymo malonumą.
Vartotojų sudėtis
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)

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

Vartotojų sudėtis
2008 m.
2009 m.
3 264
3 543
2 059
2 212
298
334
514
555
224
262
169
180

16 lentelė
Skirtumas
+279
+153
+36
+41
+38
+11

2009 m. ţymiai išaugo jaunųjų vartotojų skaičius, nes padidėjo susidomėjimas tiek šakine,
mokymosi, tiek ir groţine literatūra, Bibliotekose padidėjo kompiuterinių vietų skaičius
vartotojams, todėl vartotojai vis daţniau naudojasi bibliotekos teikiamomis paslaugomis.
Vartotojų sudėties pokyčiai
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
VB
2008 m.
Vaikai, jaunimas
671
Bedarbiai
115
Darbininkai,
152
tarnautojai
Pensininkai,
56
neįgalūs
Studentai
56
Viso:
1 050

VB
2009 m.
882
125
178

Kaimo fil.
2008 m.
1 377
179
360

17 lentelė
Kaimo fil.
2009m.
1 330
209
377

57

166

205

59
1 301

112
2 194

121
2 242
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Vartotojų pasiskirstymas pagal grupes 2009 m.

882

59
57

178

125

Vaikai ir jaunimas

Studentai

Bedarbiai

Pensininkai ir neįgalūs

darbininkai ir tarnautojai

Apsilankymų skaičius
Apsilankymų skaičius: viso – 100 899
Viešojoje bibliotekoje – 43 916
Kaimo filialuose – 56 983
Apsilankymų pasiskirstymas 2009 m.

43 916
56 983

Viešoji biblioteka

Kaimo filialai

Apsilankymų skaičius
18 lentelė
Bibliotekos

2008 m.

2009 m.

Skirtumas

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

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

43 916
6 042
6 956
7 025
8 944
5 986
2 676
14 566
4 788
100 899

+4 200
+786
+4
+1
+55
+843
+240
+1
+591
+6 593

16
Apsilankymai
50000
45000
40000
35000
30000
2009 m.

25000

2008 m.

20000
15000
10000
5000

f.
kų
Ţu

f.
Na
tk
iš
ki
ų
f.
Pi
kt
up
ėn
ų
f.
St
on
iš
ki
ų
f.
Ši
lg
al
ių
f.
Vė
la
ič
ių
f.
Vi
lk
yš
ki
ų
f.

nų

ų
Pa
gė
gi

Lu
m
pė

VB

0

2009 m. bibliotekų lankomumas didėjo 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 įsteigti viešieji
interneto prieigos taškai ir nemokamos interneto paslaugos.
Lankomumas
Bendras lankomumo rodiklis: 2008m. – 28,9
2009m. – 28,5
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

2008 m.

2009 m.

37,8
24,8

33,7
25,4

Dokumentų išduotis
Išduota dokumentų:
Iš viso regione – 108 289 fiz. vnt.
Viešojoje bibliotekoje – 25 100 fiz. vnt.
Kaimo filialuose – 83 189 fiz. vnt.
Iš viso išduota dokumentų 2009 m.

83189

Viešojoje bibliotekoje

25100

Kaimo filialuose

19 lentelė
Skirtumas
-4,1
+0,6
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Išduotis (Lyginamoji analizė su 2008 m.)

20 lentelė

Bibliotekos

2008 m.

2009 m.

Skirtumas

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

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

25 100
11 082
8 956
12 618
13 085
8 179
3 599
13 046
12 624
108 289

+666
+32
+5
+31
+6
+102
-49
+2
+821
+1 418

Dokumentų išduotis padidėjo visoje viešosios bibliotekos sistemoje. 2009 m. buvo išduota 1
418 dokumentais daugiau nei pernai, galime daryti išvadą, kad bibliotekos Pagėgių savivaldybėje
reikalingos, paklausios ir mielai lankomos.
Išduota dokumentų į namus ir vietoje
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Išduota į namus
2008 m. 2009 m.
Skirtu
mas
Viešoji biblioteka
18 107
16 612
-1 495
Kaimo filialai
66 085
69 108
+3 023
Viso: 84 488
85 720
+1 232

2008 m.
6 327
16 056
22 383

21 lentelė
Išduota vietoje
2009 m.
Skirtu
mas
8 488
+2 161
14 081
-1 975
22 569
+186

2009 m. padidėjo dokumentų skolinimasis į namus, taip pat skaitymas vietoje. Vietoje
skaitomi dokumentai, kurie neišduodami į namus – tai enciklopedijos, ţinynai ir rajoniniai
periodiniai leidiniai.
Išduota dokumentų 2009 m.
80000
70000
69108

60000
50000

Išduota į namus

40000

Išduota vietoje

30000
20000
10000

16612

14081
8488

0
Viešoji biblioteka

Kaimo filialai
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Iš viso išduota dokumentų
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Biblioteka
Išduota iš viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filiale
Viso:

2008m.
24 434

2009m.
25 100

82 141
106 871

83 189
108 289

Šakinės
Skirtu
literatūros
mas
2008m. 2009m.
665
947
+282
2 382
3 057

2 658
3 605

+276
+548

22 lentelė
Groţinės
Skirtu
literatūros
mas
2008m. 2009m.
9 240
9 294
+54
17 720
27 070

20 279
29 573

+2 559
+2 503

Knygų išduotis 2009 m. gerokai padidėjo visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
sistemoje. Labai ţenkliai padidėjo groţinės literatūros išduotis

filialuose. Visose bibliotekose

padidėjo šakinės literatūros išduotis, įtakos turėjo tai, kad padaugėjo studijuojančių gyventojų
skaičius savivaldybėje.
Iš viso išduota šakinės literatūros procentais nuo visos išduoties:
Regione – 3,3
Viešojoje bibliotekoje - 3,8
Kaimo filialuose – 3,2
Iš viso išduota groţinės literatūros procentais nuo visos išduoties:
Regione – 27,3
Viešojoje bibliotekoje – 37,0
Kaimo filialuose – 24,4
Iš viso išduota periodinių leidinių:
Iš viso išduota regione – 75 111
Viešojoje bibliotekoje – 14 859
Kaimo filialuose – 60 252
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Biblioteka
Iš viso:
Viešoji biblioteka
24 434
Kaimo filialai
82 141
Viso: 106 871

2008 m.
Periodikos
14 529
62 039
76 744

%
59,5
75,5
71,8

Iš viso:
25100
83189
108289

23 lentelė
2009 m.
Periodikos
%
14859
59,2
60252
72,4
75111
69,4

Periodinių leidinių išduotis sumaţėjo lyginant su 2008 m. nes paskutinį pusmetį sumaţėjo
uţsakomų spaudinių skaičius. Bet sumaţėjimas nėra labai ţenklus, tad periodiniai leidiniai
bibliotekoje vis dar populiarūs ir reikalingi, brangstant spaudiniams didţioji dauguma gyventojų
laikraščius skaito bibliotekoje, vartotojams leidiniai skolinami skaityti ir namuose, pasiūloma
periodiką skaityti internetu.
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Išduota dokumentų pagal rūšis 2009 m.

75111

29573
3605

Šakinės

Groţinės

Periodikos

Skaitomumas (vienas skaitytojas perskaito spaudinių per metus):
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Biblioteka
Skaitomumas
2008 m.
2009 m.
Viešoji biblioteka
23,3
19,3
Kaimo filialai
37,4
37,1
Viso:
32,7
30,6

24 lentelė
Skirtumas

(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Kaimo filialai
Skaitomumas
2008 m.
2009 m.
Lumpėnų
36,1
36,4
Natkiškių
35,1
35,0
Piktupėnų
47,3
47,4
Stoniškių
32,5
32,5
Šilgalių
37,4
37,9
Vėlaičių
31,1
25,2
Vilkyškių
25,4
25,4
Ţukų
96,7
90,8

25 lentelė
Skirtumas

- 4,0
-0,3
-2,1

+0,3
-0,1
+0,1
+0,5
-5,9
-5,9

Lyginant su praėjusiais metais skaitomumas ţymiai nekito, darbuotojai tiria ko pageidauja
lankytojai ir uţsakant naują literatūrą atsiţvelgia į jų poreikius. Vis dar populiari išlieka groţinė
literatūra, periodika. Deja, šakinė literatūra greitai sensta, knygų leidyba atsilieka nuo šiuolaikinių
technologijų, tad vartotojai vis daţniau priversti informacijos ieškoti internetu.
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Informacinės uţklausos
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Informacinių uţklausų
iš viso:
Bibliotekos

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

26 lentelė
2009 m.

2008
m.

2009
m.

Skir
tumas

Temi
nės

Fakti
nės

Adresi
nės

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

1159
223
187
189
190
95
173
398
391
3005

-576
-3
-12
-274
+12
+29
+20
+73
+219
-521

673
223
132
149
157
55
109
326
360
2184

174
15
12
15
4
24
244

94
27
10
4
27
45
24
30
261

Iš to
Tiksli
skaičiaus
nės
vaikams
218
617
153
13
148
18
168
14
91
9
69
19
111
25
185
1
318
317
1795

Iš viso gauta 3 005 uţklausos: Viešojoje bibliotekoje – 1 159;
Kaimo filialuose – 1 846; Vidutinis uţklausų skaičius tenkantis vienam filialui – 333,8
Atsakyta uţklausų 2009 m.

1159
1846

Viešojoje bibliotekoje

Kaimo filialuose

Skaitytojų informaciniai poreikiai tenkinami pasitelkiant bibliotekoje ir internete esančius
informacijos šaltinius. Konsultuojami skaitytojai savarankiškai ieškantys informacijos ir neturintys
darbo su kompiuteriais įgūdţių, taip pat mokomi susirasti informaciją internetu, 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.
Darbo vietos vartotojams
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius:
Iš viso – 92;
Viešojoje bibliotekoje – 39;
Kaimo filialuose – 53;

21
Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
Iš viso – 32;
Viešojoje bibliotekoje – 9;
Kaimo filialai –23;
Kompiuterizuotų darbo vietų (skirtų vartotojams) skaičius, prijungtų prie interneto
Iš viso – 30;
Viešoji biblioteka – 7;
Kaimo filialai - 23;
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams
Iš viso – 16;
Viešoji biblioteka – 8;
Kaimo filialai – 8;
Kompiuterizuotų darbo vietų (skirtų darbuotojams) skaičius, prijungtų prie interneto
Iš viso – 15;
Viešoji biblioteka – 7;
Kaimo filialai – 8;
Viešoji biblioteka ir filialai aprūpinti šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis,
kiekvienas darbuotojas turi kompiuterizuotą darbo vietą, dėl to gerėja darbo našumas ir teikiamų
paslaugų kokybė. Bibliotekai, dalyvaujant projektuose, įsteigtos 31 kompiuterizuota darbo vieta
skaitytojams ir darbuotojams su baldais, Viešojoje bibliotekoje vartotojams skirtos 9
kompiuterizuotos darbo vietos, 7 - suaugusiųjų interneto skaitykloje ir 2 - vaikų bibliotekoje
„Knyguoliukė“. 2009 m. įsteigtos 3 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga Vilkyškių
filiale, 2 - vartotojams ir 1 - darbuotojui. 2010 m. vaikų bibliotekoje ,,Knyguoliukė“ vykdant
projektą ,,Bibliotekos paţangai“ bus įsteigtos 4 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga,
3 - vartotojams ir 1 - darbuotojui. Tačiau kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams
viešojoje bibliotekoje yra nepakankamas. Bibliotekoje lankosi daug jaunimo, todėl jiems tenka
laukti, kol atsilaisvins darbo vieta. Galimybių padidinti kompiuterizuotų vietų skaičių biblioteka turi
vykdydama projektus, tačiau to padaryti negali dėl patalpų stygiaus.
Vartotojų orientavimas ir apmokymas
Vartotojų orientavimas ir apmokymas bibliotekoje organizuojamas įvairiomis formomis.
Daugiausiai – individualus,

vartotojai supaţindinimi su bibliotekos fondais, teikiamomis

paslaugomis bei informacijos paieškos galimybėmis. Populiarios moksleivių

ekskursijos į

bibliotekas, jų metu moksleiviai supaţindinami su bibliotekoje esančiais fondais, kompiuterine
įranga, paslaugomis, konsultuojami informacijos šaltinių iešlos ir 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- 8-19 val.
Poilsio diena- sekmadienis.
Filialų darbo laikas:
Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Vilkyškių - kasdien nuo 900 iki 1600 val.,
Vėlaičių- kasdien nuo 1000 iki 1630 val.,
Šilgalių, Ţukų – kasdien nuo 10,30 iki 1700 val.
RENGINIAI
27 lentelė
Bibliotekos
Renginiai
Ţodiniai
Vaizdiniai
Kompleksiniai
Iš jų parodos
Viso:

Viešoji biblioteka

Kaimo filialai

Viso:

2008
m.

2009
m.

Skir
tumas

2008
m.

2009
m.

Skir
tumas

2008
m.

2009
m.

Skir
tumas

32
64
20
22
116

31
87
21
25
139

-1
+23
+1
+3
+23

56
241
40
55
337

94
286
26
105
406

+38
+46
+26
+83
+69

88
305
60
77
468

125
373
47
130
545

+37
+69
-13
+53
+92

Pagrindinės renginių formos ir tematika
Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje 2009 m. vyko įvairaus pobūdţio renginiai:
literatūros vakarai, meno parodų pristatymai, popietės, Pagėgių krašto literatų kūrybos pristatymai,
susitikimai su ţymiais ir iškiliais ţmonėmis, literatūrinės parodos. Skaityklos salėje

nuolatos

vyksta foto, dailės, įvairių ţanrų ir technologijų dirbinių, tekstų parodos, kurios pristatomos per
renginius dalyvaujant autoriams.
Bibliotekoje vykstančių renginių formos išlieka tradicinės: kūrybos ir įvairių parodų
pristatymai, susitikimai, popietės. Naujai eksponuojamas parodas nuolatos lanko moksleivija,
miesto svečiai, pagėgiškiai.
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 ir bibliotekos svarba ţmogaus gyvenime. Populiarinamos krašto tradicijos,
papročiai, pristatoma vietos bendruomenės narių kūryba.
Pateikiame keleto renginių aprašymus:
„Atidengsiu tau ţodį it širdį...“-tradicinė, aštuntoji literatūrinė šventė, skirta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai, kovo 11-ajai. Šventės metu pristatytas kraštotyrininko, poeto,
literato, bibliotekininko Broniaus Bagdono kūrybos ir kraštotyros darbų aruodas. Šio ţmogaus
negalima pavadinti debiutantu, nes jo surinkta kraštotyrinė medţiaga byloja, kad dirbta ne vieną
dešimtmetį. Bronius Bagdonas ir literatas, poetas, visuomenininkas, savo krašto patriotas.
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Antri metai literatūriniais apdovanojimais uţ graţius ir prasmingus darbus ir kūrybą pagerbti
Bronius Bagdonas (uţ ilgametę kraštotyrinę veiklą, uţ poezijos posmus, uţ meilę Pagėgių kraštui),
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokytojos Vilma Vaivadienė ir Vanda Ţuklijienė (uţ
poeto Algimanto Mackaus vardo ir kūrybos sklaidą Pagėgių krašte, šalyje ir uţsienyje), rašytoja
Bronė Savickienė apdovanota simboliu ,,Sparnai“ ir Jūratės Caspersen ( Šveicarija) pinigine
premija uţ ilgametį Pagėgių krašto raštijos puoselėjimą. Bičiulystės simboliu ir diplomu
apdovanota laikraščio Šilokarčema korespondentė Svetlana Jašinskienė. Vakaro metu skambėjo
Papildomojo ugdymo mokyklos pedagogų koncertas.
Akimirkos iš renginio „Atidengsiu tau ţodį it širdį...“,

Pagėgių literatai

Renginio svečiai

Savo kūrybą pristato B. Bagdonas

Literatūrinių apdovanojimų nominantai
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Literatų veikla – prioritetinė bibliotekos veiklos sritis. Ši veikla prasidėjo nuo 2002 m.,
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.
Bibliotekos darbuotojų surinkta vaizdinė medţiaga informacinių technologijų pagalba 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 literatų sambūrio kūrybos almanachus, kuriuos gali įsigyti krašto
kūrėjų gerbėjai. 2008 m. 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.
2009 m. rugsėjo 26 d. – Bronės Savickienės knygos „Dešinioji akis“ pristatymas Pagėgių
viešojoje bibliotekoje. Tai jau septintoji rašytojos knyga, į kurios pristatymą susirinko gausus būrys
jos gerbėjų, vaikų, vaikaičių ir

provaikaičių. Padėkos ţodį tarė Pagėgių savivaldybės meras

V.Komskis, kuris linkėjo rašytojai ilgų kūrybos metų, puikių skaitytojų. Sveikinimo ţodţius tarė
klebonas V. Gedvainis, leidyklos ,,Apyaušris“ redaktorius M. Mikalajūnas su ţmona J.
Mikalajūniene, kolegės, literatų sambūrio narė S. Valuţienė, bei

Pagėgių moterų klubo

,,Vaivorykštė“ atstovė A. Jokubauskienė. Vakaro metu skambėjo Klaipėdos universiteto Etnologiją
studijuojančios studentės Mildos Jašinskaitės atliekamos Maţosios Lietuvos dainos.
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Knygos „Dešinioji akis“ pristatymo akimirkos

Autorė pasirašo autografą Pagėgių
savivaldybės merui Virginijui Komskiui

Kalba knygos autorė Bronė Savickienė

Vakaro svečiai ir rengėjai

Knygos autorę sveikina klebonas
Vytautas Gedvainis

2009 m. balandţio 9 d. – Pagėgių senjorų ir Pagėgių viešosios bibliotekos kolektyvo
išvyka į Lietuvos respublikos Prezidentūrą, Vyriausybės rūmus ir Europos komisijos
atstovybę. Ekskursiją dovanojo Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, uţ 2008 m. laimėtą
projektą ir surengtą renginį senjorams „Metūsi kartą, kitūsi – kitą...“. Prezidentūroje, Vyriausybės
rūmuose, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje buveinėje

su didele pagarba ir dėmesiu

pagėgiškiams senjorams surengtos ekskursijos, pristatyta rūmų istorija, supaţindinti su
darbuotojais, jų atliekamomis funkcijomis. Įspūdis - didţiulis, prisiminimui – dovanos ir nuoširdūs
linkėjimai vieni kitiems.
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Akimirkos iš Pagėgių senjorų ir Pagėgių viešosios bibliotekos kolektyvo išvykos į
Lietuvos respublikos Prezidentūrą, Vyriausybės rūmus ir Europos atstovybę.

Susitikimas LR Prezidentūroje

LR vyriausybės rūmuose

Prie Europos Komisijos atstovybės
būstinės Vilniuje

Susitikimas LR vyriausybės rūmuose
su kultūros ministru R. Vilkaičiu

2009 m. spalio 8 d. - Stasės Valuţienės knygos,, Ţodţiais į taikinį“ pristatymas.
Rašytoja, Pagėgių krašto literatų sambūrio narė, Kaimo rašytojų sąjungos narė, Stasė Valuţienė
nudţiugino skaitytojus dovanodama antrąją savo knygą. Tai dešimties metų autorės gyvenimiškų
pastebėjimų aforizmų knyga. Renginio svečiams koncertą dovanojo Pagėgių papildomojo ugdymo
mokyklos gitaristų ansamblis, rašytojai – pagėgiškiai negailėjo gėlių, nuoširdţiausių sveikinimų ir
linkėjimų.
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Akimirkos iš S. Valuţienės knygos ,, Ţodţiais į taikinį“ pristatymo.

Kalba knygos autorė S. Valuţienė

S. Valuţienę sveikina jos vyras

2009 m. sausio 29 d. – popietėje ,,Ţodţio magija“

Renginio svečiai

Eilė prie autografų

Pagėgių savivaldybės viešojoje

bibliotekoje pristatyta Eugenijaus Skipičio tekstų paroda ,,Su pliuso ţenklu“.
Eugenijaus Skipitis - menininkas, ţurnalistas, poetas, rašytojas, fotografas. Jo foto darbų parodos
nuolat puošia biblioteką, jis daţnas dalyvis literatūros vakaruose, pleneruose, susibūrimuose.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė ir Vilkyškių seniūnas Sigitas Stonys dalijosi
mintimis apie ţodţio galią, jo svarbą. Eugenijaus Skipičio eilės ţavėjo ne vieną klausytoją, o ir pats
autorius įdomiai pasakojo apie savo gyvenimą, studijas, darbus, svajones ir sumanymus. Jaukus
vakaras neprailgo, jį skaidrino Mildos Jašinskaitės atliekamos Maţosios Lietuvos dainos.
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Akimirkos iš Eugenijaus Skipičio tekstų parodos ,, Su pliuso ţenklu“ pristatymo.

Parodos autorius E. Skipitis

Renginio svečiai ir organizatoriai

2009 m. lapkričio 10 d.- susitikimas su Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininke
Jūrate Jablonskyte - Caspersen ir knygos ,,Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“ pristatymas.
Jūratė – pagėgiškė, visuomet laukiama viešnia Pagėgiuose, jau daug metų gyvena Šveicarijoje.
Aktyvi moteris 2001 m, Šveicarijoje įsteigia lietuviškos knygos klubą, o 2006 m. - ji tapo
Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininke. Bendruomenė įgyvendina daug įvairių graţių ir
prasmingų darbų, tarp jų ir knygų leidyba. ,, Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“- antroji,
bendruomenės išleista knyga, skirta Lietuvos tūkstantmečio progai. Knygoje aprašyti lietuvių
rašytojų Maironio, Salomėjos Nėries, Jono Biliūno ir kt. gyvenimas ir veikla Šveicarijoje. Į knygos
sutiktuves ir vakarą- susitikimą su p. Jūrate susirinko ne viena dešimtis pagėgiškių.
Akimirkos iš susitikimo su p. Jūrate Jablonskyte - Caspersen

Renginio dalyviai

p. Jūratė Jablonskytė - Caspersen
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2009 m. gruodţio 11 d. Gerumo akcija „Kalėdinė sriuba Pagėgiuose“. Biblioteka antrą
kartą suorganizavo Kalėdinės sriubos labdaringą akciją, kurios metu visos bendruomenės suaukotos
lėšos perduotos Pagėgių mieste gyvenančiam ligotam berniukui. Biblioteka laikinai tapo jaukia
svetaine, kurion uţsukę miestelėnai galėjo ragauti Kalėdinės sriubos ir paaukoti.

Savivaldybės Meras V. Komskis uţdega
Gerumo akcijos ţvakelę

Bendruomenės nariai mielai dalyvavo
Gerumo akcijoje

2009 m. spalio 22 d. prasidėjo istorijos pamokų ciklas ,,Kas tu esi, manoji Lietuva“, skirtas
Lietuvos tūkstantmečiui paminėti. Paskaitas skaitė Lietuvai pagrąţinti draugijos narė mokytoja S.
Striaukienė, Pagėgių Šventojo Kryţiaus baţnyčios klebonas Vytautas Gedvainis, istorikas
Aleksandras Raudonius, Algimanto Mackaus gimnazijos istorijos mokytoja Kristina Darguţienė.
Akimirkos iš istorijos pamokų ciklo ,,Kas tu esi, manoji Lietuva“

Lietuvos Tūkstantmečio renginių
organizacinis komitetas

Lietuvos tūkstantmečio lauţas ant
Rambyno kalno
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Istorijos pamokų ciklo dalyviai

Lektorė Kristina Darguţienė

Įsimintini filialų renginiai
Lumpėnų filialas. pokalbių popietė „Aš ir kompiuteris“- renginių ciklas, skirtas
Nacionalinei bibliotekų savaitei ir Lietuvos tūkstantmečiui paminėti. Bibliotekininkė pravedė
kompiuterio raštingumo pamokėles pradedantiems, padėjo susipaţinti su kompiuterijos pasauliu,
pasakojo apie informacinių technologijų milţiniškas galimybes.
Vyko knygų mainų mugė „Pasidalinkime knyga“, kurios metu ištikimiausi bibliotekos
bičiuliai aptarė perskaitytas knygas, mielai dalijosi su bibliotekos lankytojais. Visą savaitę
bibliotekos bičiuliai galėjo dţiaugtis fotografijos paroda „Biblioteka – prieinama visiems“, kurioje
sukauptos nuotraukos iš bibliotekoje vykusių renginių.
Piktupėnų filialas. ,,Laiškai bibliotekai“, skirta Lietuvos Nacionalinei bibliotekų savaitei.
Moksleiviai ir bibliotekos lankytojai buvo pakviesti parašyti laišką bibliotekai, sulaukta daug laiškų.
Jie buvo spalvoti, meniški, rašyti nuoširdţiai. Kelių laiškų ištraukos:,, biblioteka visai gerai
atrodanti, bet ją reikėti praplėsti ar padidinti, nes daug vaikų lankosi joje ir nesutelpa“, ,, tai visų
vaikų žaidimo vieta po pamokų, nes ten daug knygelių, žaidimų“, ,, bibliotekai norėčiau padėkoti už
tai, kad be knygų žmonės nebūtų tokie protingi“, o abituriento Tado nuomonė tokia – „man
biblioteka – vienas iš svarbesnių gyvenime dalykų“. Baigiantis Nacionalinei bibliotekų savaitei
vyko laiškų aptarimas, renginio dalyviai apdovanoti dovanėlėmis ir saldumynais. Visi laiškai,
padovanoti bibliotekai, susegti ir padėti į kraštotyros lentyną.
„Ţodis, kalba ir knyga – visada greta“ - renginys skirtas Spaudos ir knygos atgavimo
dienai. Bibliotekininkė papasakojo knygos kelionę iki skaitytojo, apie knygos populiarinimą ir
skatinimą skaityti, todėl bibliotekoje atsirado daugiau ţodinių renginių. Pristatyta dailės darbų
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paroda. Piktupėnų pagr. mokyklos direktorė Loreta Zinovjevienė ir bibliotekininkė Nijolė Jogienė
dalyvėms įteikė dovanėlių, o visiems apsilankiusiems saldumynų. Pasibaigus renginiui visi šventės
dalyviai piešė bendrą, didţiulį piešinį, kurį dovanojo bibliotekai.
Stoniškių filialas. Literatūrinė popietė ,,Aš ir knygų šalis“, skirta Nacionalinei bibliotekų
savaitei. Bibliotekininkė papasakojo apie bibliotekos veiklą uţ praėjusius metus, apie filiale
vykstančias akcijas skaitymui skatinti, apie asmeninių bibliotekėlių knygų mainus. Savo
prisiminimais dalijosi buvusi bibliotekininkė Nijolė Kiltinavičienė, dėkota aktyviausioms
skaitytojoms Bernardai Eţerskienei, Vidai Vismantienei, Virginijai Genutienei, knygnešiams.
Viktorinoje „Ką aš ţinau apie biblioteką“ dalyvavo ir maţieji, ir suaugusieji lankytojai. Popietės
metu jaunieji

lankytojai piešė piešinius, čia pat parengta parodėlė „Knyga – išminties upė“.

Aktyviausios skaitovės deklamavo eiles apie knygą. Seniūnas Stanislovas Bagdonas pasveikino
renginio dalyvius, palinkėjo niekada nepamiršti kelio į biblioteką, nes tai didţiausia sielos gydykla.
Ţukų filialas. Dainiaus Kinderio knygos ,,Atgal į Afriką“ pristatymas, dalyvaujant autoriui.
Dainius Kinderis – ţukiškis, savo pirmąją knygą ,,Atgal į Afriką„„ pristatantis tėviškėje. Susitikimo
metu Dainius dalijosi įspūdţiais apie kelionę po pasaulį autostopu. Į knygos pristatymą susirinko
daug garbingų svečių: p. Dainiaus tėveliai, brolis, Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius
V. Bendaravičius, Vilkyškių seniūnas S.Stonys, klebonas Antanas Mačius, buvę Dainiaus
mokytojai ir klasiokai, ir daug knygos bičiulių. Dainius, atsidėkodamas uţ graţų sutikimą tėviškėje,
bibliotekai padovanojo savo pirmąją knygą.

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. 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. Eugenijaus Skipičio tekstų paroda ,,Su pliuso ţenklu“.
2. Juozo Ramanausko (Gargţdai) tapybos darbų paroda ,,Senolių Lietuva“.
3. Tauragės rajono dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda.
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4. Vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ fotografijų paroda ,,Vietos veiklos grupė savivaldybėje, šalyje ir uţsienyje“.
5. Ramutės Palekaitės (Laukėsa) siuvinėtų portretų paroda „Portretai“;
6. Sigito Stonio (Vilkyškiai) fotografijos darbų paroda ,,Pro evangelikų liuteronų baţnyčios
langą“.
7. Vakarų Skirstomųjų Tinklų organizuoto plenero dalyvių fotografijos darbų paroda ,,Išsaugoti
namai“.
8. Fotografijos darbų paroda ,,Vardan vienos Lietuvos“ apie visuomenės ir kultūros veikėją
Martyną Jankų.
9. Eugenijaus Skipičio fotografijos darbų paroda ,,Po Bitėnų dangumi“.
10. Velykinių margučių paroda. ,,Margas, drūtas margučiukas“;
11. Pagėgių krašto tautodailininkų Uţgavėnių kaukių paroda.
12. Korespondentės, kultūros darbuotojos Svetlanos Jašinskienės straipsnių paroda „Tekstai“.
13.

Dokumentų

paroda

apie

kraštotyrininką

Bronių

Bagdoną.

,,Stoniškių

seniūnijos

metraštininkas“.
Literatūrinės parodos:
1. ,,Senovės raštas ir šių dienų darbai“, skirta lietuvių groţinės literatūros pradininko, klasiko
Kristijono Donelaičio 295- osioms gimimo metinėms.
2. ,,Viltim sukilę“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.
3. ,,Proza- lyg ţaidimas“, skirta poeto, prozininko Teofilio Tilvyčio 105- osioms gimimo
metinėms.
4. ,,Laivės saulėtekis“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
5. ,,Tau ačiū, Tėvyne...“, skirta kovo 11 – ąjai Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo dienai.
6. ,,Poema knygnešiui“, skirta Knygnešio dienai.
7. ,,Knygos, kaip sekmadieniai“, skirta poeto Petro Cvirkos 100 – osioms gimimo metinėms.
8. ,,Gyvas atodūsis“, skirta poeto, prozininko Jono Biliūno 130- osioms gimimo metinėms.
9. ,,Esu, kas esame“, skirta prozininko Juozo Baltušio 100-osioms gimimo metinėms.
10. ,,Šimtmečių istorija viename ţmoguje“, skirta knygotyrininko, Maţosios Lietuvos kultūros
tyrinėtojo Domo Kauno 60-osioms gimimo metinėms.
11. ,, Šiapus ir anapus mūsų laiko“, skirta lietuvių kilmės filosofo Emanuelio Kanto 285-osioms
gimimo metinėms.
12. ,,Laivė kurti ir laisvė turėti“, skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.
13. ,, O tu papasakok...“, skirta liaudies pasakotojos Anelės Čepukienės 105- osioms gimimo
metinėms.
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14. ,, Viltie, tik neuţgesk“, skirta Gedulo ir Vilties dienai paminėti.
15. ,,Gyvais vaizdais, gyva atmintim“, skirta prozininko Juozo Aţušilio 80- osioms gimimo
metinėms.
16. ,, Literatūriniai eskizai“, skirta poeto, prozininko Liudo Giros 125- osioms gimimo metinėms.
17. „Savam krašte tapęs pranašu“, skirta visuomenės veikėjo Jono Vanagaičio 140- osioms
gimimo metinėms.
18. ,,Tiek daug buvo lemta patirti“, skirta bibliografo Vaclovo Birţiškos 125- osioms gimimo
metinėms.
Įsimintinos filialų parodos:
1. „Didysis švietimo epochos dainius“, skirta

Kristijono Donelaičio 295-osioms gimimo

metinėms (Piktupėnų filialas).
2. ,,Pasiilgęs ţodţių, kurie paklydo erdvėje“, skirta bibliografo Vaclovo Birţiškos 125-osioms
gimimo metinėms (Piktupėnų filialas).
3. „Drąsa - širdy, daina - padangėj...“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai bei Lietuvos
tūkstantmečiui (Vilkyškių filialas).
4. „Laimės ţiburio nešėjas“, skirta prozininko Jono Biliūno 130-osims gimimo metinėms
(Vilkyškių filialas).
5. „Domas Kaunas – Maţosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas“, skirta knygotyrininko Domo
Kauno 60-osioms gimimo metinėms bei Lietuvos tūkstantmečiui (Vilkyškių filialas).
6. „Liaudies pasakotoja, dainininkė – Anelė Čepukienė“, paroda, skirta liaudies pasakotojos
Anelės Čepukienės 105-osioms gimimo metinėms bei Lietuvos tūkstantmečiui (Vilkyškių
filialas).
7. „Knygoje – amţių paslaptis“, skirta Viliaus Pėteraičio, lietuvių kalbininko, lingvisto, Maţosios
Lietuvos visuomenės veikėjo 95-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas).
8. „Praeities šuliniai“, skirta Juozo Tumo Vaiţganto, rašytojo, visuomenės veikėjo, literatūros
istoriko, kritiko 140-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas).
9. ,,Vakar, šiandien, rytoj...”, skirta Lietuvos tūkstantmečiui paminėti (Stoniškių filialas).
10. ,,Istorija pilna mįslių“, skirta istoriko, kultūros ir meno tyrinėtojo Juozo Jurginio 100-osioms
gimimo metinėms (Stoniškių filialas).
11. „Įsiklausykime į senųjų Tilţės medţių ošesį...”, skirta Maţosios Lietuvos spaudos ir kultūros
veikėjos Martos Augustės Raišukytės135-osioms gimimo metinėms (Stoniškių filialas).
10. ,,Gyvas talentu ir tauria širdimi“, skirta poeto, prozininko Petro Cvirkos 100- osioms gimimo
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metinėms (Šilgalių filialas).
11. ,,Mano kalba - mano garbė“, skirta spaudos atgavimo, Kalbos ir Knygos dienai bei Lietuvos
vardo tūkstantmečiui paminėti (Šilgalių fil.).
12. ,,Martynas Jankus - mokinių literatūros ir dailės kūriniuose“, skirta spaustuvininko
Martyno Jankaus 150-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas).
13. ,,Ţiburys – šviečiantis Maţajai Lietuvai“, skirta knygotyrininko, bibliofilo Domo Kauno 60osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas).
14. ,,Prasmingas gyvenimo kelias“, skirta bibliografo Vaclovo Birţiškos 125-osioms gimimo
metinėms (Lumpėnų filialas).
15. ,,Jau saulelė vėl atkopdama...„„, skirta lietuvių literatūros klasiko, groţinės literatūros
pradininko Kristijono Donelaičio 295-osioms gimimo metinėms (Ţukų filialas).
16. „Dainų priausdavo it drobių...„„, skirta poeto ir vertėjo Alfonso Maldinio 80-osioms gimimo
metinėms (Ţukų filialas).
17. „Praeities pabiros...„„, skirta bibliografo Vaclovo Birţiškos 125-osioms gimimo metinėms
(Ţukų filialas)
18. ,,Pamatyčia ir paţinčia, kas ateina keleliu…‟‟, skirta, prozininko, dramaturgo ir publicisto
Juozo Baltušio 100-osioms gimimo metinėms (Ţukų filialas).
19. „O kas gi esam mes, Tėvyne, jei ne tu...“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
(Stoniškių filialas)
20. ,,Atėjo laikas stabtelėti ”, skirta prozininko, publicisto Igno Pikturnos 85-osioms gimimo
metinėms (Stoniškių filialas).
21. ,,Diemedţiu tebeţydinti poezija“, skirta poetės Salomėjos Nėries 105-osioms gimimo
metinėms (Natkiškių filialas).
22. ,,Jonas Vanagaitis ir jo laikmetis“, skirta Maţosios Lietuvos spaudos darbuotojo Jono
Vanagaičio 140-osioms gimimo metinėms (Natkiškių filialas).
23. ,,Jūra mane mylėjo„„, skirta prozininko, publicisto Igno Pikturnos 85-osioms gimimo
metinėms (Natkiškių filialas).
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.
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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.

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
LIBIS PĮ diegimas
2004 m. įdiegta LIBIS programa, 2007 m. bibliotekoje įdiegta Skaitytojų aptarnavimo
posistemė. Viešoji biblioteka turi prieigą prie interneto. Vis dar vyksta rekatalogavimo darbai, todėl
negalime dirbti su skaitytojų aptarnavimo posisteme.
2009 metų pabaigoje elektroniniame ir korteliniame abėcėliniame kataloguose biblioteka
turi įvestus 29 737 įrašus. Iš viso katalogas pasipildė 13 167, 2009 metais – 1 920 naujais
kompiuteriniais įrašais.
Informacinis fondas
Informacinį fondą Viešojoje bibliotekoje sudaro 1 212 fiziniai vienetai, 987 pavadinimų
dokumentai. 2009 metais fondas pasipildė 58 dokumentais (32 pavadinimais). Fondas papildytas
ekonomikos, sociologijos, filosofijos, psichologijos, informaciniais leidiniais, kaip „Lietuvių kalbos
enciklopedija“, L. Dekienė „Vaikų enciklopedija apie Lietuvą“, „Fizikos terminų ţodynas“, J.
Gaivenytė-Butler „Lietuvių kalbos terminų ţodynai“, „Pasaulio vietovardţiai. Amerika“,
„Visuotinė lietuvių enciklopedija“, R. Skyrius „Informacijos ir komunikacijos technologijos“
„Lietuvių liaudies dainynas“, „Lietuvos istorija“, Lipskienė „Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai“,
„Didysis klausimynas“, A. Mickūnas „Filosofijos likimas“, V. Legkauskas „Socialinė
psichologija“, „Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, jį lydintys teisės aktai, komentarai“, E.H.
Gombrich „Pasaulio istorija jaunajam skaitytojui“, L. Klimka „Lietuviškųjų švenčių rate“, L.
Klimka „Saulės ratu, Mėnulio taku“ A. Vyšniauskaitė „Lietuvių šeima ir papročiai“, B. Dupre „50
filosofijos idėjų, kurias privalu ţinoti“ ir kt.
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Informacinį fondą Viešosios bibliotekos filialuose sudaro 2 026 dokumentai. Vidutinis
kaimo filialo fondo dydis – 256 dokumentai. Didţiausius informacinius fondus turi Vilkyškių (315
vnt.) ir Stoniškių (248 vnt.) filialai.
Daugiausiai 2009 m. informacinių leidinių gavo Viešoji biblioteka, kaimo filialų fondai
pasipildė negausiai, vidutiniškai po 3 dokumentus vienai bibliotekai.
Maţosios Lietuvos fondas pasipildė šiais leidiniais: D. Kaunas „Knygos kultūra ir kūrėjas“,
D. Kaunas „Knygos kultūros karininkas“, B Kondratas „Kūrėjų pėdsakais“ Kn.2, Z. Zinkevičius
„Maţosios Lietuvos indėlis į lietuvių kultūrą“, „Maţosios Lietuvos spaudos paveldas“, M. Purvinas
„Maţosios Lietuvos tradicinė kaimo architektūra“, „Visos Vydūno knygos“, A. Petraitytė „Minjotų
Donkichotas“, V. Kaltenis „Ak, graţus dangau!”, “Prakalbintos Klaipėdos legendos”, B.
Aleknavičius “Maţosios Lietuvos poringės”, V. Vileišis “Tautiniai santykiai Maţojoje Lietuvoje
ligi Didţiojo karo istorijos ir statistikos šviesoje” ir kt.
Komplektavimas
2009 metais buvo nurašyta maţiau dokumentų, todėl bendras fondas padidėjo – 502
dokumentais. Nurašoma pasenusi ir nebeaktuali šakinė ir susidėvėjusi groţinė literatūra. Fondus
atnaujinti nauja informacine, šakine literatūra nebuvo galimybių, nes Kultūros ministerija 2009 m.
skyrė beveik trečdaliu maţiau lėšų, nei 2008 m. Labiausiai dėl to nukenčia kaimo filialų fondai,
gaunantys po kelis informacinius leidinius į metus. Daugiausiai lėšų skiriama atnaujinant Viešosios
bibliotekos fondą.
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.
Viešosios bibliotekos ir filialų kompiuterizuotos darbo vietos
Iš viso

Iš jų

2009m

2008m.

Skirtumas

Kompiuterizuotų
darbo vietų
darbuotojams

17
31
48

15
24
39

+2
+7
+9

8
8
16

Biblioteka
Pagėgių VB
Miesto filialai
Kaimo filialai
Iš viso:

Kompiuterizuotų
darbo vietų
vartotojams

Kompiuterių darbo
vietų prijungtų prie
interneto

9
23
32

14
31
45
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Vilkyškių filialas, dalyvaujantis

„Bibliotekos paţangai“ projekte 2009 m. aprūpintas

programine ir kompiuterine įranga su pagrindiniais priedais uţ 27 183,78 Lt
Lietuvos Nacionalinė Martyno Maţvydo biblioteka, įgyvendindama projektą ,,Bibliotekos
paţangai“, perdavė Pagėgių savivaldybės viešėjai bibliotekai kompiuterinę ir programinę įrangą
gyventojų kultūros ugdymo reikmėms, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai
optimizuoti bei kompiuterinei darbo vietai akliesiems ir silpnaregiams įrengti uţ 21 076,96 Lt.

Vartotojų orientavimas ir apmokymas

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir 8-nių jos filialų interneto skaityklų vartotojų bei
lankytojų registracinės apskaitos ir apsilankymo daţnių rodikliai.
Biblioteka
Pagėgių VB
Kaimo filialai
Viso:

Registruoti vartotojai
2009
2008
451
297
748

312
221
533

Skirtumas
+139
+76
+216

Lankytojai
2009
2008
12310
12631
24941

10035
7454
17489

Skirtumas
+2275
+5177
+7452

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje nuo 2002 m. veikia Interneto skaitykla. Šiuo metu
skaitykloje yra 7 kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams. Viena darbo vieta yra neįgaliesiems,
akliesiems ir silpnaregiams. Visos naudojimosi kompiuteriu paslaugos yra nemokamos, išskyrus tas
paslaugas, kurių apmokestinimą ir kaštus yra nustačiusi Pagėgių savivaldybės Taryba.
2009 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 bibliotekoje, tad šias funkcijas daţnai atlieka bibliotekos darbuotojai.
Didėja vartotojų, besinaudojančių elektroninėmis bibliotekos paslaugomis.
Pagėgių savivaldybės viešojoje ir jos struktūriniuose padaliniuose – filialuose – įrengtose
interneto skaityklose malonu matyti paauglius vartotojus, kurie sudaro didţiausią lankytojų dalį,
taip pat internetinės skaityklos neaplenkia ir garbaus amţiaus vartotojai, studentai, verslininkai.
Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojos ugdo vartotojų įgūdţius naudotis moderniausiomis
elektroninėmis paslaugomis: elektronine bankininkyste, dokumentų persiuntimo sistemomis,
teleteksto teikiamomis galimybėmis, elektroninio pašto mobilumu. Kaimo gyventojams labai
reikalingos dokumentų kopijavimo paslaugos. Lankytojų sumaţėja vasaros metu, kai moksleiviai
atostogauja, o kaimiškoji bendruomenės dalis dirba lauko darbus.
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Interneto skaitykloje
Išaugęs interneto vartotojų skaičius rodo, kad vis daugiau gyventojų nepajėgia įsigyti asmeninių
kompiuterių ir įsirengti interneto ryšį savo namuose. Kompiuterinės technikos atnaujinimas
bibliotekose pagerino ne tik paslaugų kokybę, bet ir bibliotekų įvaizdį visuomenėje.
Vis aktualesnė tampa informacijos paieška bibliotekų duomenų bazėse. Pagėgių savivaldybės
viešoji biblioteka krašto gyventojams suteikia galimybę ir sąlygas naudotis šiuolaikinėmis
informacijos technologijomis, moko vartotojus jas naudoti mokymuisi, savišvietos ar profesiniais
tikslais. Interneto skaityklos lankytojai ir vartotojai turi nevarţomą prieigos laisvę prie valstybinių
duomenų bazių: Bibliografinės Lietuvos periodinės spaudos straipsnių DB, Nacionalinės
bibliotekos DB ir LITLEX-Internet integruota teisės aktų DB. Jas Viešajai bibliotekai
uţprenumeravo LR kultūros ministerija.
Bibliotekų darbuotojai organizuoja informacijos technologijų, sistemų ir išteklių efektyvios
panaudos edukacinius uţsiėmimus, skirtus ugdyti bibliotekų vartotojų informacijos paieškos,
apdorojimo bei rezultatyvios panaudos įgūdţius, įdiegti kompiuterinio raštingumo pradmenis. Šių
specialių mokymo kursų trukmė apėmė 462 val. Šiuose apmokymuose, pamokėlėse, konsultacijose
dalyvavo daugiau negu 250 internetinės skaityklos lankytojų.
Pagrindiniai interneto tiekėjai: Pagėgių viešojoje bibliotekoje - UAB ,,Lema“; kaimo
filialuose- AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, Vilkyškių filiale – AB TEO.
Bibliotekos vykdomi interneto prieigos plėtros projektai
VIPT - projektas ,,Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“.
- projektas ,,Bibliotekos paţangai“.
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Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų internetinio ryšio taškų išsidėstymo
geografinės koordinatės

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų interneto seansų – vartotojų prisijungimo
prie virtualios informacinės sistemos iš bibliotekoje esančios kompiuterizuotos darbo vietos skaičius 2009 metais:

Bibliotekos

Interneto seansų
skaičius (VIPT)

VB
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vėlaičių filialas
Vilkyškių filialas
Ţukų filialas
Viso :

5 448
1 975
1 020
1 075
1 836
1 627
1 043
540
14 564

Interneto seansų
skaičius
(Bibliotekos
paţangai)
2 903
480
3 383

Duomenų bazė
INFOLEX

Viso

231
231

8 582
1 975
1 020
1 075
1 836
1 627
1 043
480
540
18 178

Kraštotyrinės informacijos sklaida:
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka dalyvauja Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės
viešosios bibliotekos vykdomame projekte ,,Klaipėdos regiono bibliotekų etnokultūros lobiai.
Internetinis portalas“.
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Portale http://www.klavb.lt/KRASTOTYRA/index.htm galima rasti naudingos informacijos
apie Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyrinę veiklą.
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka 2009 m. parengė ir išspausdino per 300 pavadinimų
įvairiausių kvietimų, sveikinimų, skelbimų, skrajučių, atmintinių, informacinių leidinių t.y. apie 3
tūkst. vienetų smulkiosios poligrafijos leidinių per metus. Tai reikalauja daug pastangų, darbo
sąnaudų ir lėšų.
2009 m. publikacijas, skirtas Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos
pristatymui, periodiniuose leidiniuose: Šilokarčema, ,Pamarys, Tarp knygų, Tauragės kurjeris,
Ūkininko patarėjas, Savivaldybių žinios, Draugas, Šilainė, Voruta, Bičiulis bei 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. skelbė Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė, metodininkė - skaitytojų aptarnavimo skyriaus
vedėja Asta Čepukienė ir Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dalė Mačienienė.
Publikacijos. Bibliotekos įvaizdţio formavimas
Publikuota:
Respublikinėje spaudoje
Vietinėje spaudoje
Internetiniuose portaluose
Iš viso:

2009 m.
29
74
120
223

2008 m.
28
84
118
230

Skirtumas
+1
-10
+2
-7

Iš viso:

15
16
88
119

10
14
70
94

+5
+2
+18
+25

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

Pagėgių viešojoje bibliotekoje ir filialuose 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“ ;
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,,Rašytoja Bronė Savickienė“;



,,Johannes Bobrowski“;



,,Adomas Brakas“ 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 kaupiama 12-oje segtuvų. Vietos stoka riboja šio svarbaus darbo rezultatų
eksponavimą skaitytojams.

Aplankuose segamos periodinėje spaudoje skelbtos publikacijos

aktualiomis Pagėgių kraštui kultūrinėmis, istorinėmis, personalinėmis, politinėmis temomis,
integruojančiomis informaciją apie įvairias kalendorines šventes, įţymius Pagėgių krašto kultūros ir
visuomenės veikėjus, įsimintinus susitikimus, miesto renginius, seniūnijų veiklos specifiką –
naudojamos rengiant literatūrines parodas, kt. renginius.
Atsakyta į bibliografines uţklausas:
Bibliotekos

Pagėgių VB

Kaimo filialai

Viso

2009
2008

542
371

396
290

938
661

Skirtumas

+171

+277

2009
2008
Skirtumas
2009
2008

130
154
-24
1
-

+106
89
32
+57
9
5

Skirtumas

+1

+4

+5

2009
2008

123
139

153
110

276
249

Skirtumas

-16

+43

+27

Temos

Teminės

Faktinės

Adresinės

Tikslinės

219
186
+33
10
5

Vartotojai daugiausia uţklausų pateikė iš tautosakos, etnografijos, teiravosi 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.
Ryšiai su įţymiais ţmonėmis, šalimis ir kt.:
- Susirašinėjimas su Temple Universiteto (JAV, Filadelfija) profesoriumi Vytautu J. Černiumi –
nuo 2007 m.;
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- 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 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.
- Šveicarijos Lietuvių bendruomenės valdybos pirmininke, pagėgiške Jūrate Caspersen
– nuo 2006 m.

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 pagrysta ir bibliotekos kaip
bendruomenės kultūros bei meninio ugdymo centro, padedančio formuoti ir palaikyti bendruomenei
kultūrinį tapatumą, veikla.
2009 metai buvo paskelbti Skaitymo metais. 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 ţmogaus
gyvenimo dalimi.
2009 metais paminėtos Maţosios Lietuvos visuomenės veikėjo, politiko Jono Vanagaičio 140
– 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. 2009 m. pavasarį Viešosios bibliotekos darbuotojos
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apsilankė Lietuvos respublikos prezidentūroje, Vyriausybės rūmuose ir Europos Komisijos
Lietuvoje atstovybėje.
Norėdama uţtikrinti kokybišką vartotojų aptarnavimą, biblioteka tobulina darbo formas,
diegia daugiau paslaugų vartotojams. Viešosios bibliotekos darbuotojos A. Čepukienė, S. Vitkutė
studijuoja Klaipėdos universitete, socialinių mokslų fakultete, informologiją, direktorės pavaduotoja
Ramutė Vaitkuvienė 2009 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.
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.
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. Tęsiamas
2008 m. pradėtas vykdyti projektas „Bibliotekos paţangai“, iš šio projekto kompiuterizuotos 3
bibliotekos, šio projekto vykdymas bus baigtas 2010 m.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, Šilgalių, Stoniškių ir
Piktupėnų filialai parengė projektėlius ir teikė Tauragės „Europos Direct“ informaciniam centrui ir
gavo finansavimą šiems projektams įgyvendinti.

VII. PERSONALAS
Darbuotojų skaičius
Viso Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dirba 18 darbuotojų, 15
profesionalių bibliotekininkų ir 3 techninai darbuotojai. Viešojoje bibliotekoje dirba 7 profesionalūs
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bibliotekininkai ir 3 techniniai darbuotojai, kaimo filialuose 8 bibliotekoninkai. Profesionalių
bibliotekininkų, dirbančių nepilną darbo dieną 9, 8 dirba filialuose ir 1 viešojoje bibliotekoje.
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Su aukštuoju išsilavinimu visoje viešosios bibliotekos sistemoje dirba 5 (33,3%) darbuotojai,
visi viešojoje bibliotekoje, 4 profesionalūs bibliotekininkai ir 1 techninis darbuotojas. Dvi iš jų
Klaipėdos universitete įgijo aukštąjį bibliotekinį išsilavinimą.
Su aukštesniuoju išsilavinimu 6 (40,0%) bibliotekininkės, viena dirba viešojoje bibliotekoje ir
penkios kaimo filialuose. Iš jų 4 – ios bibliotekininkės turi specialų bibliotekinį išsilavinimą.
Kitą išsilavinimą turi 5 (33,3%) bibliotekininkės. Dvi dirba viešojoje bibliotekoje ir trys
kaimo filiale. Dvi bibliotekos darbuotojos studijuoja Klaipėdos universitete bibliotekininkystę. A,
Čepukienė – viešosios bibliotekos metodininkė-skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja, Sonata
Vitkutė - bibliotekininkė darbui su suaugusiais skaitytojais. Abi studijuoja antrame kurse, Ramutė
Vaitkuvienė – direktorės pavaduotoja 2009 m. baigė Klaipėdos universiteto bibliotekininkystės
studijas ir įgijo komunikacijos informacijos bakalaurą.
Darbuotojų kaitos problemos
2009 m. bibliotekoje buvo keičiama etatų struktūra. Šilgalių, Vėlaičių ir Ţukų filialų
bibliotekininkėms buvo padidinta po 0,25 etato ir visos filialų darbuotojos dabar dirba po 0,75 etato.
Kadangi, Panemunės filialas reorganizuotas į mainų rezervinį fondą, jo darbuotoja perkelta į
viešosios bibliotekos suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrių. Atsisakius 0,25 valytojos etato
Piktupėnų filiale, viešojoje bibliotekoje įvestas 0,25 informacinių technologijų specialisto etatas.
Natkiškių filialo darbuotoja išėjo į pensiją, jos vietoje priimta nauja darbuotoja.
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius, tenkantis vienam bibliotekininkui – 354,3 (2008 m. – 326,4);
Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui – 10 089,9 (2008 m. – 9 430,6)
Išduotis vienam darbuotojui – 10 828,8 dokumentai (2008 m. – 10 687,1)
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 2009 m. laikytina – darbuotojų mokymasis.
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VIII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS
Skaitytojų telkimas
Kaip rodo statistika, gyventojų skaičius Pagėgių savivaldybėje kiekvienais metais maţėja.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis Pagėgių savivaldybės vienai bibliotekai
2009 m. vidutiniškai tenka 170 vaikų, 2008 m. teko 231 vaikas.
Vaikų sutelkimo procentas
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Gyventojų skaičius
Pavadinimas
2008 m.
2009 m. Skirtumas
Pagėgių viešojoje
828
508
- 320
bibliotekoje
Kaimo filialuose
1 456
1506
+ 50
Viso:
2 316
2014
- 302

36 lentelė
Sutelkimo procentas
2008 m.
2009 m. Skirtumas
61,9
90,0
+28,1
75,3
69,8

70,0
86,2

-5,3
+16,4

Kadangi gyventojų vaikų skaičius maţėja, o bibliotekos vartotojų-vaikų skaičius auga, tai ir
sutelkimo procentas – auga.
Vartotojų vaikų skaičius
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
37 lentelė
Pavadinimas
2008 m.
2009 m.
Skirtumas
Pagėgių viešojoje bibliotekoje
513
682
+169
Kaimo filialuose
1 096
1 055
-41
Viso:

1 616

1 737

+121

Bendras vartotojų skaičius lyginant su praėjusiais metais ţenkliai išaugo. Tokį vartotojų
skaičiaus augimą lėmė įsteigti viešieji interneto prieigos taškai.
Apsilankymų skaičius
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Pagėgių viešojoje bibliotekoje
Kaimo filialuose
Viso:

2008 m.
20 471
32 106
52 619

(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Lankomumas
Skirtu
2008 m.
2009 m.
mas
39,9 %
34,8 %
- 5,1 %

Pagėgių viešojoje
bibliotekoje
Kaimo filialuose
Viso:

30,9 %
3,6 %

32,0 %
33,1 %

38 lentelė
Skirtumas
+3 246
+1 715
+4 919

2009 m.
23 717
33 821
57 538

+ 1,1 %
+ 0,5 %

39 lentelė
Skaitomumas (egz.)
Skirtu
2008 m. 2009 m.
mas
17,6
13,7
-3,9
24,8
22,5

26,9
21,7

+2,1
-0,8
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2009 m. bendras vaikų lankytojų skaičius padidėjo visose bibliotekose, tam didelės įtakos
turėjo kaimo bibliotekų modernizavimas, teikiamų paslaugų įvairovė, tačiau sumaţėjo
skaitomumas, kadangi vaikai daugiau naudojasi kompiuterinėmis paslaugomis nei skaito knygas.
Išduotis
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
Pagėgių viešojoje bibliotekoje
Kaimo filialuose
Viso:

2008 m.
9 053
27 146
36 297

2009 m.
9 322
28 345
37 667

40 lentelė
Skirtumas
+ 269
+ 1 199
+ 1 370

Dokumentų išduotis 2009 m., lyginant su 2008 m., padidėjo 1 370 egzempliorių. Bibliotekoje
vykdomas kruopštus vaikiškos literatūros parinkimas ir uţsakymas. Didelį poveikį turi ir knygų
leidybos pasiekimai, vaikiškos knygelės kiekvienais metais leidţiamos vis graţesnės, spalvingesnės.
Vaikučiai, kiekvienais metais, skatinami dalyvauti geriausios metų knygos rinkimuose, todėl vaikai
labiau jomis domisi ir mielai skaito.
Uţklausų tematika
(Lyginamoji analizė su 2008 m.)
41 lentelė
Viso uţklausų
2009 m.
Bibliotekos
2008 m. 2009 m. Skirtumas Teminių Faktinių Adresinės Tikslinės
Viešoji biblioteka
613
617
-4
318
99
48
152
Lumpėnų filialas
184
153
-31
153
Natkiškių filialas
162
148
-14
116
10
13
9
Piktupėnų filialas
362
168
-194
140
10
7
11
Stoniškių filialas
111
91
-20
83
4
2
2
Šilgalių filialas
30
69
+39
41
4
22
2
Vėlaičių filialas
111
111
0
83
21
7
Vilkyškių filialas
177
185
+8
165
8
5
7
Ţukų filialas
128
318
+190
291
26
1
Viso:
1 878
1 860
-18
1 390
135
144
191
2009 m. vaikai uţklausų pateikė labai daug ir įvairių. Uţklausų pateikta panašiai kaip ir
praėjusiais metais. Kadangi visose bibliotekose įdiegtos naujos technologijos, vaikai turi galimybę
reikiamos informacijos ieškoti patys, o bibliotekos darbuotojas pataria ir pamoko, kaip tai padaryti.
Įsimintinos viešosios bibliotekos ir filialų parodos vaikams
Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius:
1. ,,Amţinoji priesaika Knygai“, paroda, skirta Knygnešio dienai.
2. ,,Lietuva mums viena“, paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
3. ,,Po lino ţiedu“, paroda, skirta poetės Aldonos Puišytės 80 -osioms gimimo metinėms.
4. ,,Dienoraštis iš paukščių tako“, paroda, skirta rašytojo Rimanto Budrio 80 – osioms gimimo
metinėms.
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5. ,,Kiškio Piškio bajorystė“, paroda, skirta rašytojos Danutės Čiurlionytės Zubovienės 100 –
osioms gimimo metinėms.
6. ,,Uţburianti Maţojo Princo paslaptis“, paroda, skirta rašytojo Antuano de Sent – Egziuperi
110 – osioms gimimo metinėms.
8. ,,Laiškas ant šalpusnio lapo“, paroda, skirta rašytojo Algirdo Pociaus 80 – osioms gimimo
metinėms.
9. ,,Sprindis, Kodėlčius ir šypsena“, paroda, skirta rašytojo Vytauto Petkevičiaus 80 – osioms
gimimo metinėms.
Filialų parodos:
1. „Negęstanti knygų šviesa“, paroda, skirta Anzelmo Matutčio 85 - osioms gimimo metinėms,
skaitymo metams (Lumpėnų filialas).
2. „Pasinerkime į 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 (Piktupėnų filialas).
7. „Paslaptis knygoje, knyga - paslaptis“, paroda, skirta Vaikų knygos dienai (Piktupėnų 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 Tarptautinei mokytojų dienai (Šilgalių
filialas).
15. ,,Širdies gerumą pagarba matuojam”, paroda, skirta rašytojos Birutės Pūkelevičiutės 85 osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas).
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16. ,,Tu vieversiu likai pavasario kalnuos”, paroda, skirta rašytojo Mykolo Sluckio 80 - osioms
gimimo metinėms (Vėlaičių filialas).
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, tenkinti skaitymo
poreikį, turiningai leisti laisvalaikį, susitikti ir pabendrauti su bendraamţiais.
Bibliotekose yra ţaislotekos, kuriose įvairaus amţiaus vaikai gali rasti sau tinkamą ţaidimą.
Taip pat maţieji lankytojai gali piešti, lipdyti, lankstyti, uţsiimti kita veikla. Visuose filialuose
veikia 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.
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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.
2009 – 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 skyriaus
bibliotekininkė D. Mačienienė parengė projektą ,,Skaitymas pats geriausias uţsiėmimas
pasaulyje“, pateikė jį Nacionalinei Martyno Maţvydo bibliotekai. Projektas Vaikų bibliotekai
laimėjo du rinkinius (vaikams ir jaunimui) knygų, iš kurių buvo renkama geriausia metų knyga.
Šiame projekte labai aktyviai dalyvavo vaikų bibliotekos bičiuliai.

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius „Knyguoliukė“:
Ţymiausiais vaikų bibliotekos metų renginys – Europos dienos šventė ,,Uţ graţią Europą aš noriu
svajoti“. Renginių ciklas tęsėsi visą savaitę. Tris dienas vaikų bibliotekoje ir miestelyje šurmuliavo
jaunieji Pagėgių krašto dailininkai – vyko pleneras ,,Eurospalviukai – 2009“.Buvo nupiešta 70
įdomių ir spalvingų piešinių. Baigiamasis renginys – Europos dienos šventė vyko parke prie
Pagėgių viešosios bibliotekos. Geras oras ir šventinė aplinka sukvietė gausų būrį popietės dalyvių ir
svečių. Renginyje buvo pristatyta plenero ,,Eurospalviukai – 2009“ darbų paroda, pakalbintas ir
apdovanotas kiekvienas piešinio autorius. Vaikai geras ţinias pademonstravo viktorinoje ,,Pagėgiai,
Lietuva, Europos Sąjunga“. Šventės dalyvius linksmino šiuolaikinio šokio kolektyvai ,,Siautulys“
ir ,,Mėja“ iš Pagėgių (vadovė Graţina Paliokienė). Popietę uţbaigė balionų fiesta ,,Pagėgių šypsena
Europai“ ir saldainių lietus.
Renginio rėmėjas – Tauragės ,,Europe Direct“ informacinis centras. Finansavimą laimėjo
vaikų bibliotekos bibliotekininkės Dalės Mačienienės parengtas projektas.
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Akimirkos iš Europos dienos šventės ,,Uţ graţią Europą aš noriu svajoti“ pristatymo.

Su Europos dienos švente sveikina Pagėgių
savivaldybės mero patarėjas A. Dumbliauskas

Šoka šokio kolektyvas ,,Siautulys“

Pagėgių krašto jaunųjų dailininkų
pleneras ,,Eurospalviukai“

Balionų fiesta
,,Pagėgių šypsena Europai“

,,Mes kartu – mes jėga“ – tokiu pavadinimu popietė įvyko rugsėjo mėnesį vaikų bibliotekoje.
Į popietę susirinko asocialių šeimų vaikai iš Pagėgių savivaldybės. Šie vaikai dalyvavo projekte
,,Kiekvienam vaikui – laiminga vaikystė“, kurį parengė ir vykdė Pagėgių socialinių paslaugų
centras. Projekto metu vaikai turėjo galimybę ugdyti savo gebėjimus dailės, choreografijos, teatro,
sporto srityse. Vaikų biblioteka buvo šio projekto partnerė. Todėl visą vasarą jos patalpose vyko
įvairūs edukaciniai, vaizduojamosios veiklos uţsiėmimai, garsinio skaitymo valandėlės, perskaitytų
kūrinių aptarimai, lėlių teatro repeticijos. Renginio metu buvo galima pasigroţėti vaikų atliktais
darbeliais – piešiniais, molio gaminiais, rankdarbiais. Gera nuotaika uţkrėtė šiuolaikinius šokius
atlikusios projekto dalyvės mergaitės.
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Maţieji lėlių teatro artistai parodė spektaklį – pasaką ,,Vilkas ir septyni oţiukai“. Šventė
pasibaigė ,,šventiškai“ – saldţiomis vaišėmis.

Projekto ,,Kiekvienam vaikui – laiminga
vaikystė“ dalyviai

Vaikų piešiniai ant asfalto

Vaikų biblioteka atsiliepė į Kultūros ministerijos ir Nacionalinės M. Maţvydo bibliotekos
raginimą dalyvauti 2009 – ųjų Metų knygos rinkimuose. Bibliotekininkė Dalė Mačienienės parengė
projektą ,,Skaitymas pats geriausias uţsiėmimas pasaulyje“. Bibliotekai buvo padovanotos
,,Metų knygos“ rinkimų akcijoje dalyvaujančios vaikams ir paaugliams skirtos knygos. Gruodţio
mėnesį vykusiame renginyje šios knygos buvo pristatytos vaikų bibliotekos skaitytojams. Vaikams
išdalintos ,,Jaunojo bibliotekininko“ klubo narių pagamintos skrajutės, kuriose yra akcijoje
dalyvaujančių knygų sąrašas, adresai balsavimui uţ labiausiai patikusią knygą. Buvo paskelbta,
kad dvi dienas savaitėje vaikų bibliotekoje vyks garsinio skaitymo popietėlės ,,Skaitykime drauge“.
Informacija apie dalyvavimą Metų knygos rinkimuose paskelbta Pagėgių savivaldybės
internetiniame tinklapyje bei krašto laikraščiuose ,,Pamarys“ ir ,,Šilokarčema“.
Filialų renginiai:
Šilgalių filialas.
Viktorina - popietė: „Jie švietė tarsi ţiburiai“, skirta Knygnešio dienai paminėti. Joje
dalyvavo 2 - 5 klasių Šilgalių pagrindinės mokyklos mokiniai, viktorinoje varţėsi kuris daugiausia
ţino apie knygas, jų autorius. Ketvirtos klasės mokinys B. Maziliauskas perskaitė pranešimą apie
knygnešystę Lietuvoje. Mokiniai buvo supaţindinti su literatūros paroda “ Vienijo meilė knygai“,
kurioje buvo pateikta informacija apie Klaipėdos krašto knygnešius ir jų biografiją. Atmintiną datą
prisiminus dalyvius bibliotekininkė pavaišino “Knygnešio“ saldainiais. Ši šventė bibliotekoje jau
tampa tradicinė ir švenčiamą kiekvienais metais.
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Viktorina - popietė „ Nė dienelės, be knygelės“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei,
vyko balandţio 28 d. Į svečius atskubėjo maţesni ir didesni kaimo vaikai. Viktorinoje vaikai
sprendė kryţiaţodţius, spėjo pasakų pavadinimus, teisingai dėliojo ,,susipainiojusius„„ ţodţius.
Renginio pabaigoje apdovanoti geriausi 2008 m. skaitytojai: Deimantė Kašėtaitė perskaitė per
metus 78 knygas, 2 vietą laimėjo Viktorija Bartkutė ji perskaitė tik viena knygele maţiau (77), 3
vietą - Ema Lukošiutė, perskaičiusi 48 knygas. Visos mergaitės dovanų gavo naujų knygų, o
viktorinos dalyviai buvo pavaišinti saldumynais.
Vilkyškių filialas.
„Per knygą ir skaitymą – į paţinimo šalį“, literatūrinė valandėlė vaikams, skirta Mokslo
ţinių dienai bei naujų knygų pristatymui. Renginio tikslas - supaţindinti vaikus su naujai gauta
literatūra bei skatinti vaikus domėtis knyga, skaitymu. Bibliotekoje buvo paruošta literatūrinė
paroda „Naujas knygas pasitinkant...“, bibliotekininkė pristatė Marijos Gripes, Kazio Sajos,
Editos Milaševičiūtės, bei kitų rašytojų naujai išleistas knygas. Trumpai papasakojo apie knygų
turinį, parodė knygų iliustracijas. Jaunoji bibliotekos lankytoja Judita Milašauskaitė perskaitė
trumpas ištraukėles iš Gintaro Beresnevičiaus knygos „Kaukų šeimynėlė“. Valandėlės pabaigoje
vaikai minė mįsles apie knygą, skaitymą.
Ţukų filialas.
„Šalta ţiema šalin ein...“, gausus kvieslių būrys ėjo per mokyklos klases, mokytojų
kambarį, biblioteką, šmaikštaudami ragino, visus

rinktis mokyklos kiemelyje. Uţgavėnių

persirengėliai šoko ir dainavo Uţgavėnių dainas, čigonės pranašavo gerus orus, greitai ateisiantį
pavasarį, ir gerą derlių, ţydukai siūlė pirkti visokių niekučių, daktarėlis dalino vitaminus
nusilpusiems po ţiemos šalčių vaikučiams ir laistė vandeniu, kad pavasariui atėjus šauniai ūgtelėtų.
Po ţaidimų ir dainų į kovą stojo Lašininis ir Kanapinis. Laimėjęs kovą dţiaugėsi Kanapinis, o
Lašininis iš apmaudo dalino lašinių gabaliukus, kad iki pačių Velykų visi sotūs būtų. Po to buvo
uţkurtas lauţas ir deginama Morė. Kol dalyviai šoko ir dainavo, Ţukų pagrindinės mokyklos
aštuntokai ant lauţo blynus kepė. Sudegus Morei, visi dalyviai ir svečiai vaišinosi blynais ir
šiupiniu. Šventės dalyvius linksmino mokytoja Rita Valiukienė ir jos vadovaujamas folkloro
ansamblis.
IX. MATERIALINĖ BAZĖ
Bibliotekos pastatai, jų būklė:
Pastatų ir patalpų būklė daugumoje bibliotekų – gera. Tačiau taisytina būklė:
1. Viešojoje bibliotekoje: seni langai, nuo bibliotekos įsikūrimo (1964 m.) šiose patalpose - nekeisti,
jų neįmanoma atidaryti ir išvėdinti patalpų, ţiemos sezonu šalta, nes rėmai supuvę, nesandarūs.
Viešosios bibliotekos langų pakeitimui reikalingos lėšos;
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2. Vėlaičių bibliotekoje: seniai remontuotose patalpose šalta, šildomas elektra tik viena patalpa, kur
yra interneto skaitykla. Biblioteką tikslinga perkelti į bendruomenės namų patalpas;
3. Vilkyškių filiale: patalpų apšvietimas neatitinka bibliotekoms keliamų reikalavimų, susidėvėję
šviestuvai. Būtina sutvarkyti bibliotekos patalpų apšvietimą, bei atlikti patalpų remontą (perdaţyti
sienas, langų rėmus, grindis);
4. Biblioteka neturi automobilio.
Bibliotekos modernizavimas:
Vykdant ilgalaikius ,,Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“, ,,Bibliotekos paţangai“,
„Bibliotekų

renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programa“, „Lietuvos integrali

bibliotekų informacijos sistema (LIBIS)“ projektus, nuo 2002m. Pagėgių savivaldybės viešoji
biblioteka ir jos filialai tapo moderniomis bibliotekomis. 2009 m. įrengtas Viešasis interneto
prieigos taškas Vilkyškių filiale. Kadangi ekonominė krizė sustabdė Viešosios bibliotekos statybos
darbus, liko neįgyvendintas Vaikų skyriaus modernizavimo planas – čia vis dar neturime interneto
prieigos. Bibliotekos administracijos ir steigėjo – savivaldybės vadovų nuomone, 2010 m. reikia
steigti viešosios prieigos tašką ir Vaikų bibliotekoje.
X. FINANSAVIMAS
BIBLIOTEKOS LĖŠOS (PAJAMOS, IŠLAIDOS)
1.

2.

3

4

Gauta lėšų (litais) per 2009 m.

Iš viso:

42 lentelė
418 260,74
352 100,0
17 900,0
200,0
600,0
48 260,74

Iš savivaldybės
Iš Kultūros ministerijos
Uţ mokamas paslaugas
Fizinių asmenų parama
Kompiuterinės įrangos,
gautos iš vykdomų
projektų, lėšos (Jos
bibliotekos sąmatoje
neapskaitytos, nes yra
savivaldybės balanse)
Išlaidos (litais) per 2009 m.
Iš viso:
370 000,0
Darbo uţmokesčiui
288 000,0
Dokumentų įsigijimui
33 100,0
Kitos išlaidos
48 900,00
2009 m. iš projektų gauta kompiuterinė ir Iš viso (vnt.):
187
programinė įranga, jos
sudedamosios
dalys
Įrangos kaina (litais)
48 260,74 Lt
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XI. IŠVADOS
Pasiekimai:
Centrinė biblioteka ir filialai 2009 m. tapo moderniomis, šiuolaikinėmis bibliotekomis su
vartotojams nemokamu internetu;
Viešosios bibliotekos Vilkyškių filiale įdiegtas Viešasis interneto prieigos taškas;
2009 m. Viešosios bibliotekos sistemoje įvestas informacinių technologijų specialisto 0,25
dydţio etatas, Deja, dėl trumpos darbo laiko trukmės jis nepajėgus patenkinti bibliotekos
reikmių, tačiau būtiniausius kompiuterinės įrangos prieţiūros darbus atlieka.
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka išlieka svarbiausia kultūros įstaiga savivaldybėje
individualiai aptarnaujanti lankytojus, ji prieinama visiems krašto gyventojams ir teikia
plataus spektro informacines paslaugas, mokymus, atvira įvairaus amţiaus ir pomėgių
lankytojams;
Problemos:
Sumaţėjus Kultūros ministerijos skiriamoms lėšoms spaudiniams įsigyti bei kylant kainoms,
2009 m. nupirkta tik 4 676 leidiniai (2008 m. – 6 741, t.y. 2 065 leidiniais daugiau).
Taisytina patalpų ir pastatų padėtis Vėlaičių, Vilkyškių, Viešojoje bibliotekoje ir vaikų
literatūros skyriuje;
Susidėvėjus bibliotekos automobiliui, jis nurašytas, tačiau bibliotekai sunku vykdyti veiklos
funkcijas. Asmeniniais automobiliais tenka veţioti parodas, naujas knygas, kompiuterinę
įrangą ir t.t. Kartą ketvirtyje būtina atlikti veiklos patikras ir spręsti problemas filialuose,
viešosios bibliotekos darbuotojos konsultuoja filialų darbuotojus, pastoviai tenka remontuoti
kompiuterinę įrangą – šias funkcijas sudėtinga atlikti neturint automobilio. Be jo bibliotekos
darbuotojai negali nuvykti į

respublikinius renginius, negali vykdyti kultūrinių mainų

programos su apskrities, Maţosios Lietuvos bibliotekomis, įstaigomis.
Dėl profesionalių darbuotojų trūkumo, nukenčia sistemos bibliotekų darbo kokybė.
Pasikeitus Natkiškių filialo darbuotojui, iškilo darbuotojo apmokymo problema: reikia
mokyti darbuotoją bibliotekinio darbo pradmenų – dirbti kompiuteriu, aptarnauti lankytojus,
įvesti į informacinių įgūdţių pasaulį, kur bibliotekininkas privalo ne tik pats mokėti valdyti
šiuolaikinę informaciją, bet mokyti ir vartotojus, atsakyti į jų uţklausas, gebėti suteikti
deklaravimo, e bankininkystės ir kt. paslaugas. Tokie mokymai tęsiasi net keletą metų
(Klaipėdos universitetas rengia bibliotekos darbuotojus 4 metus), kol darbuotojas geba
savarankiškai dirbti. Viešosios bibliotekos darbuotojas, mokydamas dirbti kolegą, priverstas
savo transportu vykti į vietą mokyti darbuotoją, atlikti ir savo darbo krūvį, o uţ mokymą bei
patirtas išlaidas atlyginimo negauna.
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Darbuotojų atestacijos klausimas vis dar aktualus: 2010 m. biblioteka sieks, kad būtų
organizuotas darbuotojų atestavimas, nuo to turėtų priklausyti ir darbuotojų atlyginimas.
Priimant bibliotekos darbuotojus būtina atsiţvelgti į išsilavinimą, kompetenciją, asmenines
savybes, nes nuo to priklauso bibliotekos (daţnai ir visos krašto kultūros)

įvaizdis ir

rezultatai.
Ekonominės problemos koreguoja bibliotekų veiklą – dėl lėšų stokos atsisakoma kai kurių
renginių organizavimo, susitikimų su raštijos veikėjais, sustabdyti leidybiniai projektai;
Dėl lėšų stokos bibliotekos darbuotojai negali kelti kvalifikacijos – atsisakyta dalyvauti
Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre vykstančiuose seminaruose.
Biblioteka neturi internetinės svetainės, nėra lėšų ir ţmoniškųjų resursų šiam darbo barui.
Vykdant bibliotekų modernizavimo programą 2010 m. numatyta Pagėgių viešosios
bibliotekos vaikų skyriuje įdiegti Viešąjį interneto prieigos tašką. 2-ame šių metų ketvirtyje
būtina atlikti elektros instaliacijos darbus pagal projekto „Bibliotekos paţangai“
reikalavimus. Šiandiena tai vienintelė biblioteka, kuri neturi interneto.

Direktorė

E. Stankevičienė

